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HANDLINGAR
Till planen hör följande handlingar:
- Plankarta med bestämmelser. Skala 1:1000.
- Illustrationskarta. Skala 1:1000
- Planbeskrivning.
- Genomförandebeskrivning.
- Fastighetsförteckning.
Övriga handlingar:
- Principförslag vägar och va, BBK Teknik &
miljökonsulter, dat 2006-01-20, rev 2006-05-11
- Rapport och PM, geoteknisk utredning,
Bohusgeo AB, arb nr U06045, rapport dat 2006-09-25 och PM dat 2006-09-26.
- Bergteknisk utredning Bergab, rapport dat 2006-06-12.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
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 bl.a. samlingslokaler och övernattningsrum.
När gällande plan upprättades var målsättningen att uppföra en kombinerad semester-, fritids- och
konferensanläggning för medlemmar inom Sveriges Arbetsledareförbund (SALF). Inriktningen och
ägarstrukturen har under senare år förändrats och målsättningen är numera att tillskapa ca 50-talet
nya fastigheter för bostadsändamål. Planförslaget redovisar tre delområden inom gällande
planområde. Föreslagna byggrätter och tomtplaceringar har utformats så att i huvudsak samtliga
befintliga byggnader kan behållas om så önskas.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en byggnation av enbostadshus i enlighet med den nya
målsättningen. Området som redan idag är anslutet till kommunalt vatten och avlopp ska anpassas
för åretruntboende.
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande bestämmelser, 3 kapitlet MB
I miljöbalkens 3: e kapitel ”grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden” föreskrivs bland annat att särskild hänsyn skall tas till områden som är ekologiskt
känsliga, av betydelse för fiske och vattenbruk, som har stora natur- och kulturvärden och som har
betydelse för friluftslivet, jord och skogsbruket. Sådana områden skall så långt möjligt skyddas från
åtgärder som påtagligt kan skada värdena eller försvåra näringarnas bedrivande. Enligt miljöbalkens
3 kapitel 6 § skall områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Inom och i närområdet av planförslaget finns inte några utpekade riksintressen för naturvård,
kulturmiljövård eller friluftslivet. Samtliga grundområden inom djupintervallet 0-6 meter runt Halse
nabb är av riksintresse för yrkesfisket. Nordost om udden finns ett fångstområde för vadfiske.
Området redovisas som riksintresse för yrkesfisket.
Västra och sydvästra delen av udden, inklusive vattenområdena, är av stort regionalt och lokalt
intresse för naturvården och friluftslivet samt av stor betydelse för landskapsbilden. Området ska så
långt som möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön
Planförslaget: Det aktuella planförslaget utgör ingen utökning av befintlig planläggning.
I tidigare planarbete har bedömningen gjorts att den södra delen av Halse nabb (södra delområdet
och dess omgivning) utgörs av det mest frekventerade strövområdet. Inom den södra delen har därför
inga ingrepp gjorts i utbredningen av tidigare kvartersmark. Inom området har i princip endast
användningssättet ändrats från konferensanläggning till bostäder.
Inom mittenområdet tas inom strandskyddat område mark i anspråk för ny vägsträckning. Inom
området växer huvudsakligen gran och tall. Området är relativt svårframkomligt på grund av
höjdskillnaden och den branta lutningen ner mot vattnet. På grund av ovanstående bedöms området
som relativt outnyttjat som strövområde och av ringa intresse för friluftslivet.
Sammantaget så bedöms de markområden som tas i anspråk, utöver de redan planlagda och
ianspråktagna, som mindre intressanta sedda ur friluftslivets perspektiv och inte påverka
ovanstående intressen eller stå i strid mot de grundläggande bestämmelserna. Planförslagets
avgränsning följer i huvudsak vad som i gällande plan redovisas som kvartersmark för hotell- och
konferensändamål.
Vad gäller intressen för yrkesfisket, naturvården och friluftslivet så har värdering av eventuell
påverkan gjorts i gällande plan. Föreliggande planförslag bedöms inte tillföra något ytterligare som
påverkar tidigare värderingar.
Planförslaget bedöms således förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kapitlet MB
Kustområdet och skärgården i Bohuslän från Brofjorden till Simpevarp omfattas av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken (MB 4 kap.) Inom detta område får inte exploatering ske
om natur- och kulturvärdena skadas påtagligt. Turismens och det rörliga friluftslivets intressen ska
beaktas. Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder för utveckling av befintliga tätorter. Enligt
bestämmelserna får inte fritidsbebyggelse komma till stånd annat än som komplettering till befintlig
bebyggelse.
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Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kapitlet MB, forts
Bestämmelserna i miljöbalkens 4 kapitel omfattar ett stort och djupt kustavsnitt, där huvuddelen av
Bohusläns kustorter och utvecklingsområden är belägna. Bestämmelserna i fjärde kapitlet är
övergripande och generella, vilket uttrycks i första paragrafens skrivning genom att utveckling av
befintliga tätorter eller lokalt näringsliv inte skall förhindras.
Planförslaget: Enligt kommunens översiktsplan ligger området Halse nabb inom område för
Svanesunds framtida samhällsutbyggnad. Geografiskt så ligger även området i direkt anslutning till
den befintliga tätortsbebyggelsen inom Svanesund. Inom föreliggande planförslag ges en möjlighet
att uppföra ca 50-talet nya hus för helårsboende.
Vid planläggningen av den lagakraftvunna detaljplanen var målsättningen att tillgodose det rörliga
friluftslivets behov utan att områdets natur- och kulturvärden skulle komma att skadas i påtaglig
omfattning. Den nu föreslagna förändringen av användningen och den marginella utökningen av
kvartersmarken bedöms inte motverka tidigare målsättning.
Utbyggnaden för helårsboende inom planområdet bedöms inte stå i strid mot vad som föreskrivs
i 4 kapitlet vare sig det gäller syftet med lagen eller bestämmelserna om påtaglig skada på
riksintresset.

Miljökvalitetsnormer, 5 kapitlet MB
Enligt miljöbalkens 5 kapitel skall säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att de regler som
meddelats i förordning om miljökvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. Miljökvalitetsnormer är
föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt
område. Normerna reglerar inte vad som är tillåtet att släppa ut, utan den miljökvalitet som ska finnas
eller uppnås. Miljökvalitetsnormen ska ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan
belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normer finns för närvarande för svaveldioxid, bly,
partiklar (PM10), kolmonoxid, kväveoxider och kvävedioxid, bensen och ozon. MKN för svaveldioxid,
bly, partiklar och kolmonoxid gäller redan, kvävedioxidnormen skall klaras från den 1 januari 2006,
medan normerna för bensen och ozon träder i kraft den 1 januari 2010.
Miljökvalitetsnormer har även utfärdats för fisk- och musselvatten. Syftet med skaldjursdirektivet är att
skydda vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade
ämnen. Utanför aktuellt planområde ligger musselvatten inom Halsefjorden.
Ingen av de beslutade miljökvalitetsnormerna överskrids idag inom området eller är i närheten av ett
överskridande.
Planförslaget: Genom rening av såväl bilavgaser som utsläpp via skorstenar har luftkvalitén gradvis
förbättrats under senare årtionden. En viss motverkande effekt har dock skett genom att bl.a.
biltrafiken ökat och blivit intensivare. Halterna av kvävedioxid, bly, kolmonoxid och partiklar (PM10)
härrör huvudsakligen från biltrafiken och utefter vissa hårt trafikerade vägar i våra större tätorter kan
t.ex. halterna av kvävedioxid överträda gällande norm. Utbyggnaden enligt planförslaget innebär att
trafiken till/från och inom området kommer att öka. Tillskottet på ca 50 bostadsenheter innebär en
ökad trafikalstring med ca 300 rörelser per dygn. Med avseende på miljökvalitetsnormerna så
graderas ökningen som måttlig och medför endast en mindre ökning av utsläppsmängder. Den goda
luftomsättningen och glesa bebyggelsen bidrar även till att halterna snabbt sprids med vinden i stället
för att ligga kvar i exempelvis ett gaturum.
Utsläppen av svaveldioxid som huvudsakligen har sitt ursprung från eldning och utsläpp från
eldstäder kommer inte att öka någon större omfattning i samband med bostadsutbyggnaden eftersom
uppvärmningen av bostäderna kommer att ske genom nyttjande av alternativa energikällor som t.ex.
berg- och/eller luftburen värme. Den ökning som kan komma ifråga härrör från extra värmekällor som
t.ex. braskaminer och öppna spisar. Målsättningen från exploatörens sida är att få till stånd ett
uppförande av bostäder med låg energiförbrukning och ett litet behov av tillskottsenergi.
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Miljökvalitetsnormer, 5 kapitlet MB, forts
I lagakraftvunnen detaljplan finns utlagt två mindre bryggområden. Båda områdena används idag som
mindre småbåtshamnar. Föreliggande planförslag omfattar inget vattenområde. Planområdet är redan
idag anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Sammantaget bedöms planförslaget inte komma att
påverka musselvattnet i Halsefjorden.
Ett genomförande av planförslaget bedöms således medföra en liten förändring jämfört med dagens
situation och inget överskridande av gällande miljökvalitetsnormer.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget på södra Orust i direkt anslutning till Svanesunds samhälle.

Areal
Planområdet är uppdelat i tre delområden inom en idag
lagakraftvunnen detaljplan från 1996-06-19. Planområdet
omfattar totalt ca 6,0 ha.
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Markägoförhållanden
Marken inom planområdet är i sin helhet i privat ägo. Övriga ägarförhållanden inom och i anslutning
till planområdet redovisas i fastighetsförteckning tillhörande detaljplanen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I ”Översiktsplan för Orust kommun”, antagen av KF år 1995, anges det aktuella området som
”område av intresse för Svanesunds framtida samhällsutbyggnad”. Planerad turist- och
konferensanläggning vid Halse nabb omnämns. Ändamålet i gällande plan, lagakraftvunnen
1996-06-19, överensstämmer med översiktsplanens rekommendationer.

Utdrag av översiktsplan 2005. Arbetsmaterial.
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Översiktliga planer, forts
I den fördjupade översiktsplanen för Svanesunds samhälle, lagakraftvunnen 1995-12-07, anges
planområdet för hotell, marina mm. Ändamålet i gällande plan från 1996-06-19 överensstämmer
med rekommendationerna i den fördjupade översiktsplanen.
Arbete med den nya översiktsplanen, Orust kommunplan, pågår. I dagsläget beräknas samråd
ske under våren 2006. I kommunplaneförslagets koncept redovisas att gällande detaljplan för
hotelländamål ändras till bostadsändamål inom de tre områden som utgör det aktuella
planområdet.

Detaljplaner
Området är idag planlagt. För området Halse nabb gäller idag detaljplan, upprättad1995 med laga
kraft datum 1996-06-19. Genomförandetiden för planen utgår 2011-06-19.
Planområdet gränsar i norr till detaljplan för Hals-Skogslyckeområdet,
-Skogslyckeområdet, planlagt för fritidsbebyggelse,
fastställd 1967-04-25. Genomförandetiden för planen har utgått.

Riksintressen
Ingen del av det föreslagna planområdet berör direkt utpekade riksintressen för naturvård, friluftsliv
eller kulturmiljövård.
Värdefulla miljöer i
odlingslandskapet.

Fornlämningar,
enstaka och
områden

Riksintresseområde
för fiske

Natura 2000 – område.
Skyddsområde för fågel och
habitatsdirektivet.
Fredningsområde för fisket,
lax och öring

Riksintresseområde,
natur

Sammanställning av gällande intressen. Data hämtat från Länsstyrelsens GIS-databank.
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Natura 2000
Vattenområdet väster om nabben är fredat som Natura 2000-område, men berörs inte direkt av
planförslaget.

Förordnanden
Strandskydd: Planläggningen omfattas i begränsade områden av strandskyddsförordnande
enligt MB 7 kap 13 §.
Planförslaget: Inom det norra utbyggnadsområdet tas ett mindre område i anspråk av
strandskyddad mark för bl a tillfart till den nya bebyggelsen. Ett mindre område kvartersmark
(gällande plan) övergår samtidigt till naturmark. Lokaliseringen av tillfartsvägen i föreslaget läge
har gjorts för att undvika alltför stora sprängningar och markutfyllnader. Området som tas i
anspråk bedöms inte motarbeta syftet med strandskyddet. Området som är relativt litet till ytan
är i dagsläget relativt svårframkomligt och utgörs inte av värdefullt naturområde eller berör
vedertagna strövstigar.
Inom mittenområdet tas strandskyddad mark i anspråk för kvartersmark och ny lokalväg.
Utökningen av kvartersmarken berör endast marginell del av strandskyddad mark och innebär i
huvudsak en anpassning till befintliga terrängförhållanden. Lokalvägen inom mittenområdet har
tillkommit för att förbättra tillgängligheten till strandområdet för allmänhet och funktionshindrade
och möjliggöra åtkomst för räddningstjänsten av de östra delarna av mittenområdet och delar av
det södra delområdet. Området som tas i anspråk för kvartersmarken och vägen bedöms inte
motarbeta syftet med strandskyddet. Området för lokalvägen utgörs av mark som i dagsläget är
relativt svårtillgängligt och bedöms inte ta i anspråk värdefull naturmark eller mark som nyttjas
som strövområde av allmänheten.
Värdefullt odlingslandskap: Planområdet berör till viss del område som av länsstyrelsen i
program från 1991 klassificerats som värdefullt odlingslandskap. Programmet ska utgöra
riktlinjer för länsstyrelsens fortsatta arbete med bevarandeåtgärder i odlingslandskapet.
Planförslaget: I tidigare planläggning har området norr om den befintliga tillfartsvägen ansetts
ligga utanför vad som bör anses tillhöra odlingslandskapet. I nuvarande planförslag har ingen
ytterligare mark tagits i anspråk och gränsdragningen för kvartersmarken överensstämmer med
gällande plan.

Planprogram
En detaljplan ska, enligt plan- och bygglagen PBL 5 kap § 18, grundas på ett program som anger
utgångspunkter och mål för planen om det inte är onödigt.
Planförslaget: Den föreslagna förändringen av gällande planer är i linje med den föreslagna
användningen i koncept till kommunens översiktsplan (ÖP2005) och står inte i strid med allmänna
intressen eller förordnanden enligt miljöbalken. Med anledning härav, områdets omfattning och
tidigare planläggning är kommunens bedömning att planläggningen inte behöver föregås av ett
separat planprogram.

Inverkan på miljön
Miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen (PBL) upprättas om en
detaljplan redovisar användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar som innebär en
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser.
Vid upprättande av detaljplan skall även bestämmelserna i 6 kap 11-18 och 22 § § miljöbalken (MB)
tillämpas (Miljöbedömningar ”och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program), om planen
kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken.
Mindre ändringar av planer och program samt sådana som omfattar ”små områden på lokal nivå” ska
enligt direktivet miljöbedömas endast när de kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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Inverkan på miljön, forts
Planförslaget: Det aktuella planområdet bedöms vara ett sådant mindre område på lokal nivå och
innebär i huvudsak endast en ändring av användningssättet från konferensanläggning till
bostadsbyggnation för helårsboende. Miljö- och byggnadsnämnden har bedömt att planen inte medför
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för miljöbedömning behöver
därmed inte upprättas. Eventuella konsekvenser på miljön redovisas under rubriken ”Konsekvenser
av planens genomförande”.

Planförfarande
Planarbetet ska drivas enligt reglerna för normalt planförfarande, vilket bl.a. innebär att planen efter
samrådsskedet kommer att ställas ut för granskning. Vid såväl samråd som utställning ges tillfälle för bl.a.
berörda grannar att inkomma med synpunkter på planförslagets utformning.

Kommunala beslut
Miljö- och byggnadsnämnden inom Orust kommun beslöt 2005 att medge plantillstånd för
bostadsutbyggnad.
Under januari 2006 beslöt Miljö- och byggnadsnämnden att planförslaget skulle sändas på samråd
enligt Plan och bygglagen 5 kap 20 §.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Udden Halse nabb består av en karakteristisk långsträckt bergsrygg. Huvuddelen av udden är skogbevuxen
i huvudsak med tallskog och med inblandning av lövträd i varierande omfattning. Stränderna omkring utgörs
av omväxlande branta klippstränder, mindre sandstränder och strandängar. Naturmarken inom udden som
helhet och hur denna ska skötas beskrivs utförligare i den skötselplan som upprättades i samband med
planläggningen för gällande plan år 1992.
Planförslaget: Den norra delen av
planområdet domineras av blandskog
med relativt stort inslag av tall. Övriga
inslag är bl.a. gran, björk, rönn och
en. Insprängda områden förekommer
med hällmarkstallskog. Markskiktet
domineras av blåbär, lingon och
mossor. Lokalt förekommer även
örnbräken och inom hällmarken, lavar
och ljung. I den södra delen av
området finns en relativt stor
uppgrusad yta som huvudsakligen
används till parkeringsyta. Ytan
motsvarar till stor del vad som i
planen utlagts som parkering.
Området kommer efter utbyggnaden
att huvudsakligen övergå till
bebyggelse, vägar och tomtmark.
Inom mark som i planen avsatts som
naturmark är avsikten att låta
Skogsmark inom norra delområdet
nuvarande träd- och markvegetation i
möjligaste mån vara orörd men dock i
sådant skick att det kan bli en tillgång för boende inom området.
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Mark och vegetation, forts
Mittenområdet som i dagsläget är bebyggt med tre fritidshus har sitt markinnehav på båda sidor om
vägen som leder ner till ”nabben”. De två befintliga byggnaderna ligger på östra sidan av vägen och
omges av anlagd tomtmark och två asfalterade parkeringsytor med plats för totalt ca 15 bilar.
Området är till stor del präglat av fritidsbebyggelsen och rensat från större träd. De större träd som
förekommer är huvudsakligen tall, gran och björk. Slänten mellan vägen och den östliga delen av
området är upprensad och består till vissa delar av berg i dagen. Markskiktet består i övrigt
huvudsakligen av gräs, mossor och ljung. Väster om vägen finns idag en minigolfbana. I övrigt består
markområdet väster om vägen av relativt högvuxen tallskog med enstaka björk och lövsly.
Mittenområdet som redan idag är präglat av boende kommer efter utbyggnaden att renodlas för
bostadsändamål och i huvudsak övergå till tomtmark.
Inom södra delen av planområdet finns
idag åtta fritidshus, en byggnad som bl.a.
använts som semesterhem och ett antal
mindre byggnader som använts till förråd,
bastu mm. Förutom anlagd tomtmark
består området i huvudsak av hällmarker
med tall och lavar. Inom centrala delen av
området utgörs trädbeståndet av tall, björk
och lövsly. Området som redan idag är
relativt utbyggt kommer att förtätas med
bostadsbyggnation. Inom mark som i
planen avsatts som naturmark är avsikten
att låta nuvarande träd- och
markvegetation i möjligaste mån vara orörd
men dock i sådant skick att den kan bli en
tillgång för boende inom området.

Vy från mellanområdet mot Svanesund

Klimatförhållanden
Inom planområdets samtliga delområden
kommer goda utsiktsmöjligheter kunna
erbjudas mot havet i öster och väster. Vid
lokaliseringen av byggrätterna har stor vikt
lagts vid att samtliga ska ha en möjlighet
att erhålla havsutsikt. Planområdets läge
medför att bostadsutbyggnaden kommer
att vara väl skyddad för väder och vind.

Geoteknik
Geoteknisk utredning över området har
utförts av Bohusgeo när den befintliga
Del av södra delområdet
detaljplanen upprättades och som
komplettering år 2006 inom den
nordvästra delen av planområdet. Utredningarna finns dokumenterade i rapporter dat. 1991-11-28,
2006-09-25 och PM dat. 1991-12-02, 2006-09-26. Nedanstående utgör utdrag och sammanställning
av innehållet i rapporterna.
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Geoteknik, forts
Inom undersökningsområdet för nu gällande plan har jordmäktigheten i sonderade punkter legat
mellan ca 0,2 - 6 meter. Jordlagren har inom större delen av undersökningsområdet i huvudsak
utgjorts av ett sediment av silt och sand med upp till 4 - 5 meters tjocklek. Sedimentet har bedömts
vila på morän. Inom den dåvarande nordvästra delen av undersökningsområdet, nuvarande norra
delområdet, utgörs jordlagren från markytan räknat i huvudsak av ett fast ytskikt av silt, sand och
torrskorpelera med 1 – 2 meters tjocklek. Lokalt förekommer inslag av gyttjig silt. Under ytskiktet följer
ett lager med lera till 0 – 2 meters tjocklek. Lerans skjuvhållfasthet har uppmätts till 10 – 15 kPa.
Under lerlagret finns fast lagrad friktionsjord, troligen morän.
Vad avser grundvattennivåerna (inom gällande plan) så bedömdes jordlagren inom de höglänta
delarna under torrperioder som troligen helt utdränerade medan nivåerna inom de låglänta delarna
sannolikt låg på 1 à 2 meters djup under markytan. Under nederbördsrika perioder bedömdes
grundvattennivån kunna stiga till ca 0,5 meter under markytan. Något behov att ur geoteknisk
synpunkt anordna infiltration av regnvatten bedömdes inte finnas.
Samtliga vid undersökningstillfället (1991) planerade byggnader bedömdes kunna grundläggas direkt
i mark eller på berg. I utredningen från 1991 bedömdes stabilitetsförhållandena som tillfredsställande
inom då aktuellt utbyggnadsområde.
Med ledning av bl a utredning från 1991 bedöms samtliga byggnader i nuvarande förslag kunna
grundläggas direkt i mark eller på berg.
På uppmaning av SGI har Bohusgeo AB kompletterat den tidigare geotekniska utredningen inom den
nordvästra delen av planområdet (område för planerade byggnader och parkering) och befintlig väg.
Enligt denna utredning (Bohusgeo AB, arbnr. U06045, rapport dat 2006-09-25 och PM dat 2006-0926) bedöms släntstabiliteten som tillfredsställande i denna del av planområdet 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.

Förekomst av sten- och block
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. I samband med byggnation
inom de utpekade områdena bör åtgärder vidtas (rensning och vissa fall bultning). Området med stor
risk ligger utanför planområdets gränser, men bör trots detta åtgärdas. Erforderliga rensningsåtgärder
är möjliga att utföra utan lift. Planen har försetts med bestämmelse innebärande att mark- och
bygglov inte får ges förrän området säkrats från ras/blocknedfall.

Förorenad mark
Inom planområdet har inte bedrivits någon verksamhet som ger skäl till att misstänka att markområdet
innehåller någon typ av markförorening.
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Markradon
Markradonhalten mättes i samband med planarbetet för laga kraftvunnen plan och uppmättes vid
detta tillfälle till som mest 13 kBq/m3. Området bedömdes med anledning av uppmätta värden utgöras
av låg- och normalradonmark. I samband med projektering av bostadsbyggnader bör ytterligare
radonmätning utföras för att mer i detalj klargöra om bostadsbyggnaderna behöver göras
radonskyddade.

Fornlämningar och kulturmiljöer
Planområdet berörs direkt inte av några kända fornlämningsmiljöer eller fasta fornlämningar, vare sig
enstaka eller i stor ansamling.

Bebyggelseområden
Bostäder
Den norra delen av
planområdet gränsar till
bebyggelseområdet HalsSkogslyckan.
Inom det norra delområdet
finns idag ingen
bebyggelse. Inom det
mellersta och södra
delområdet finns idag 10talet fritidshus, en större
huvudbyggnad och ett antal
mindre byggnader som bl.a.
använts till förråd, bastu
mm. Av fritidshusen är tre
byggnader belägna inom
mittenområdet. Den större
huvudbyggnaden har bl.a.
använts som semesterhem.
Samtliga byggnader tillhör
Nuvarande huvudbyggnad, semesterhem m m.
Hals 2:41 och hyrs ut till
fritidsboende,
huvudsakligen under sommarhalvåret.
Planförslaget: Avsikten med planförslaget är att tillskapa totalt ett 50-tal nya fastigheter för
bostadsändamål och möjliggöra en byggnation av enbostadshus. Inom hela planområdet har
målsättningen bl.a. har varit att tillskapa tomtplatser med möjlighet till uppförande av hus i modern stil.
Byggnaderna ska t.ex. inom vissa tomtplatser kunna uppföras med byggnadsdelar som
terränganpassats. Målsättningen vid fastläggande av våningsantal och nockhöjd har varit att så
många hus som möjligt inom området ska ges en möjlighet till havsutsikt, samtidigt som de inte ska
påverka utsikten för bakomliggande byggnader. För i huvudsak samtliga byggrätter har den högsta
exploateringsgraden angetts till 150 m2 byggnadsyta, exklusive garage och uthus som får uppföras till
en högsta totala byggnadsyta av 40 m2. Inom hela planområdet tillåts att ny byggnation uppförs i puts
och/eller träpanel och taken utförs som sadel- eller pulpettak. För att i möjligaste mån reglera antalet
tillkommande fastigheter har i huvudsak varje byggnadskvarter åsatts bestämmelse om en minsta
tillåtna tomtareal. Området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp och i övrigt anpassas för
åretruntboende. På den till planen hörande illustrationen redovisas ett förslag över hur planområdet
och de föreslagna fastigheterna kan disponeras.
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Bostäder, forts
Inom det norra delområdet ges utrymme för sammanlagt 23 nya bostadshus. Tomterna har utformats
på ett traditionellt sätt och varierar i storlek från ca 550 m2 till ca 1150 m2. Området är som helhet
relativt plant. De största tomtvariationerna, vad avser höjdskillnader inom angivna byggrätter, finns
inom de södra och norra byggnadskvarteren där skillnaderna som mest uppgår till 4 - 5 meter.
Planbestämmelserna medger uppförande 13 bostadshus i två våningsplan i huvudsak inom den
nordvästra delen av delområdet och 10 enplanshus inom övriga delar av delområdet. Samtliga
byggrätter inom delområdet har åsatts en nockhöjd, som anpassats till våningsantal och rådande
terrängförhållanden. Inom 10 tomtplatser, samtliga med relativt stora höjdskillnader, medges
suterrängvåning utöver tillåtet våningsantal.
Inom mellanområdet ges utrymme för
sammanlagt 9 bostadshus.
Tomtstorlekarna varierar i storlek från
ca 510 m2 till ca 750 m2. Området
väster om den genomgående vägen
är relativt plant medan övriga delar är
kuperade. Områdets kvaliteter utgörs
bl.a. av den havsutsikt som erbjuds
från samtliga tomtplatser. Från
tomtplatserna väster om vägen kan
sannolikt havsutsikt erhållas såväl
västerut som österut.
Höjdskillnaderna inom vissa
byggrätter, öster om vägen uppgår till
5 – 6 meter. Planbestämmelserna
medger uppförande 2 bostadshus i
två våningsplan, väster om den
Två av tre befintliga fritidshus inom mittenområdet
genomgående vägen och 7
enplanshus öster om vägen. Samtliga
byggrätter inom delområdet har
åsatts en nockhöjd, som anpassats till våningsantal och rådande terrängförhållanden. Inom 7
tomtplatser, samtliga med relativt stora höjdskillnader, medges suterrängvåning utöver tillåtet
våningsantal.
Inom det södra delområdet ges utrymme för sammanlagt 19 nya fastigheter. Elva av dessa innebär
en ren nybyggnation medan det inom övriga finns befintliga byggnader som kan behållas, byggas till
eller bli föremål för nybyggnation. Två stycken befintliga hus har åsatts varsamhetsbestämmelser, där
målsättningen är att husens karaktär och exteriör i möjligaste mån ska bevaras. Kring den större
byggnaden, som i dagsläget bl.a. använts som semesterhem, har byggrätten utformats i enlighet med
nuvarande byggnad. Möjlighet finns alltså att behålla byggnaden om det visar sig finnas intresse
därtill. Byggnaden har dock inte åsatts någon varsamhetsbestämmelse. Storleken på nytillkommande
tomtplatser varierar i storlek från ca 500 m2 till ca 1200 m2. Området är som helhet relativt plant.
Planbestämmelserna medger uppförande av 7 bostadshus i två våningsplan och 12 enplanshus.
Samtliga byggrätter inom delområdet har åsatts en nockhöjd, som anpassats till våningsantal och
rådande terrängförhållanden. Inom 8 tomtplatser, samtliga med relativt stora höjdskillnader, medges
suterrängvåning utöver tillåtet våningsantal.
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Byggnader som åsatts
varsamhetsbestämmelse

Offentlig och kommersiell service
Avståndet, bilvägen, är till Svanesunds centrum ca 5 km. Närmaste gång- och cykelväg till centrum, via
Jeanna Otterdahls väg och Hals-Skogslyckeområdet, är ca 2 km. Inom Svanesund som är serviceort
för den södra kommundelen finns service i form av dagligvaruhandel, bank, post, apotek, vårdcentral,
kommunal barnomsorg, förskola och skola med skolgång upp t.o.m. högstadium.
Eventuella förskolebarn inom området kommer i första hand att erbjudas förskola vid Ängås eller
Sesterviksvägen. För vidare skolgång kommer barnen inom området att bli hänvisade till Ängås skola.
Bedömningen är att ett elevtillskott under genomförandeperioden är till fördel för
elevupptagningsområdet. För de yngre barnen kommer sannolikt skolskjuts att behöva ordnas via
Halsvägen medan de äldre eleverna hänvisas till skolskjutshållplats vid utfarten till allmänna vägen
734.

Tillgänglighet
Planförslaget: På en kortare sträcka av huvudvägen upp till det norra delområdet, norra delen av
vägsträckan som sammanbinder de södra och mellersta delområdena, samt vissa kortare vägsträckor
inom det södra delområdet har lutningar som överstiger vad som är lämpligt för t.ex. rullstolsburna
och övriga med nedsatt rörelseförmåga. Av utlagda gång- och cykelvägar så överskrids lutningen för
tillgänglighetskravet på gångvägen som är utlagd genom mittenområdet och gc-vägen i det södra
delområdet. En kortare sträcka av gångvägen inom mittenområdet kan komma att förses med trappa.
Avstegen från tillgänglighetskravet motiveras bl.a. av rådande terrängförhållanden och redan utförda
väganläggningar.
Samtliga vägar och gångvägar inom planområdet kommer att beläggas med asfalt och förses med
belysning.
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Tillgänglighet, forts
Bebyggelsen och anläggningar inom planområdet kommer i övrigt att planeras så att godtagbar
tillgänglighet uppnås enligt gällande regler för rörelsehindrade. Tillgängligheten inom nytillkommen
bostadsbyggnation bevakas vid respektive bygglovgivning.

Friytor
Friluftsliv
Planförslaget: Tillkommande bebyggelse har begränsats till tre koncentrerade utbyggnadsområden.
Inom dessa områden utgör naturmarken en relativt liten andel. Behovet av naturmark, tillgängligt för
boende inom planområdet och övrig allmänhet, får dock anses vara uppfyllt genom de naturområden
som undantagits inom gällande plan, laga kraftvunnen 1996. Marken inom dessa områden ska skötas
i huvudsaklig överensstämmelse med skötselplan dat 1991-12-06, rev. 1992-09-30.
Inom det norra delområdet har en närlekplats tillskapats med utrymme för lekredskap till yngre barn.
Området som är ca 300 m2 stort ligger väl avskilt från trafiken och kan enkelt nås genom anslutning
till föreslagen lokalväg
Möjligheten att för boende, t.ex. inom Hals-Skogslyckeområdet, passera genom det norra delområdet
för att nå befintlig småbåtshamn och bad bibehålls även efter exploateringen genom tillkomsten av
lokalvägar och s.k. natursläpp.
Befintliga gångstigar inom området har inventerats och säkerställts med gångvägar eller s.k.
natursläpp. Tillsammans med övrig utbyggnad av vägnätet får allmänhetens och boendes behov av
att t.ex. nå naturområden, friluftsbad och strandområden anses väl tillgodosedda.

Småbåtshamn
Utbyggnaden berör inte direkt något vattenområde. Genom att planområdet ligger i anslutning till havet
kommer sannolikt frågan om båtplats att aktualiseras. Inom nu gällande detaljplan, laga kraftvunnen 1996,
finns redovisat två områden för småbåtsbryggor. Den norra anläggningen används idag till stor del av
närboende i området medan den södra anläggningen i huvudsak nyttjas av markägaren genom
uthyrning. Exploatörens målsättning är att tillskapa så många båtplatser som möjligt inom i huvudsakligen
det södra bryggområdet. Bryggplatserna kommer i första hand att erbjudas till boende inom planområdet.

Gator och trafik
Gatunät, biltrafik, gångstråk
Planområdet nås från allmänna vägen, 734, ÄngåsVarekil, via befintlig samfälld väg. Vägen fortsätter ända
ut till det södra delområdet och den s.k. nabben. Inom
den samfällda vägen och förlängningen av denna är
gång- och cykeltrafik inte separerad från biltrafiken.
Den samfällda vägen, som slutar vid plangränsen till
laga kraftvunnen plan, ligger under
samfällighetsföreningen Mölneby-Hals ansvar.
Planförslaget: Planområdet kommer även i
fortsättningen att ha sin tillfart via den samfällda
vägen. Vägen är idag grusad och iordninggjord med Del av den samfällda vägen
mötesplatser. Inom ramen för vägföreningens
ordinarie verksamhet pågår för närvarande
upphandling av arbeten för att genomföra en standarförbättring av vägen. Målsättningen är att vägen
slutligen ska kunna förses med asfalt och förbättras vad avser uppbyggnad, mötesplatser mm. I
samband med förbättringsåtgärderna kommer även väganslutningen med väg 734 att byggas om.
Den nya väganslutningen kommer att anläggas så att siktsträckorna blir minst 130 meter åt vardera
hållen. Ny busshållplats kommer även att anläggas norr om utfarten.
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Gatunät, biltrafik, gångstråk, forts
Från den samfällda vägens slut till parkeringsytan inom det södra delområdet går idag en
iordningställd och asfalterad väg. Vägen håller en körbanebredd av ca 4,5 meter. Avsikten är att
vägen i huvudsak ska ligga kvar i nuvarande sträckning. Vägen avslutas inom det södra delområdet
med en större vändplats som medger vändning för lastbilar.
Vägsträckan norrut mot Jeanna
Otterdahls väg behålls i huvudsak i
nuvarande befintliga sträckning. Vägen
avslutas i ett vägkryss. Krysset
utformas som en större sammanhållen
yta som medger vändning för lastbilar.
Inom samtliga delområden byggs
anslutningsvägar ut enligt redovisad plan,
vilket ger möjlighet att nå samtliga
tomtplatser med bil. ”Stickvägarna” in i
kvartersmarken i det norra delområdet
avslutas samtliga med vändplats som ger
möjlighet till backvändning.
Vägsträckan mot Jeanna Oterdahls väg

I jämförelse med gällande plan har
nuvarande förslag försetts med en ny
lokalväg som sammanbinder
mittenområdet med det södra

delområdet.
Vägen har i första hand tillkommit för att erbjuda bättre utfart för de fastigheter som finns på östra
delen av de södra och mellersta delområdena samtidigt som det ökar möjligheten för
räddningstjänsten att nå fastigheterna. Vägen ökar även tillgängligheten till strandområdet för
allmänhet och funktionshindrade. Den befintliga utfarten för vissa byggnader inom det södra
delområdet sker idag västerut via en relativt brant lutning som sannolikt är oframkomlig för bilar under
delar av vinterhalvåret. Den nya vägsträckan avslutas med en vändplats som medger backvändning.
Gångvägen som sammanbinder det norra
utbyggnadsområdet med HalsSkogslyckeområdet byggs ut till en belagd
bredd av ca 3 meter. Gångvägen inom
mittenområdet kommer att gå i relativt
brant terräng vilket sannolikt kommer att
medföra att vägen på en kortare sträcka
kommer att förses med en trappa.
Samtliga vägar inom planområdet
utformas på sätt som möjliggör ett
omhändertagande av dagvatten. Samtliga
nytillkommande vägar, gc-vägar och
gångvägar asfalteras och förses med
belysning. Inom samtliga bilvägar
förutsätts gång-, cykel- och biltrafik kunna
samsas om vägutrymmet, d v s att ingen
trottoar kommer att byggas.
Körhastigheten förutsätts bli maximerad till
30 km/tim.

Den befintliga gångvägen som sammanbinder det norra delområdet
med Hals-Skogslyckeområdet

För förslag till vägbredder och övrig
utformning av vägar, gc-vägar och gångvägar inom planområdet hänvisas till principförslag för vägar
upprättat av BBK, Teknik och miljökonsulter AB, rapport dat 2006-01-20, rev 2006-05-11
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Kollektivtrafik
Ca 2 km norr om planområdet, vid den allmänna vägen 734, finns en busshållplats. Härifrån finns
under ett flertal tillfällen under dagen möjlighet att bl.a. nå Svanesunds centrum. Vägen trafikeras
dagligen av skolbussar.

Parkering
Planförslaget: För samtliga tomtplatser
bedöms utrymme kunna anordnas inom
eller i direkt anslutning till respektive tomt
för minst en bilplats. Eftersom det inom
större delen av fastigheterna ges utrymme
för uppförande av garage ges även
möjlighet till en besökandeplats framför
respektive garage. Vägutrymmet inom
kvarteren kommer att hållas smala, vilket
medför att parkering längs med respektive
gata inte kommer att kunna medges. Inom
varje delområde har därför undantagits ett
gemensamt parkeringsutrymme avsett för
besökande till området. Inom det norra
området medger parkeringsytan utrymme
för ca 15-talet bilplatser, inom mellersta ca
6 och det södra ca 12.
Inom varje gemensamt parkeringsutrymme
ska tillskapas en eller flera
handikapparkeringar.

Befintlig parkeringsyta inom det norra delområdet som till viss del
behålls i nuvarande läge

Störningar, biltrafik
Riktvärden: I samband med Infrastrukturpropositionen, som antogs i mars 1997, fastställde
riksdagen riktvärden för trafikbuller vilka normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder
eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Utöver riktvärden för
trafikbuller som riksdagen fastställde, gäller enligt regeringsbeslut Naturvårdsverkets tidigare
förslag till riktvärden för buller från vägtrafik. Naturvårdsverkets förslag till riktvärden
överensstämmer i huvudsak med riksdagens fastställda riktvärden i de fall det avser boningshus
och dess utomhusmiljö. I Naturvårdsverkets förslag anges ingen gräns för maximalnivån för
utomhusmiljön utan endast ekvivalentnivån 55 dBA som även avser uteplats, lekplats och
balkonger.
Riksdagens riktvärden för trafikbuller:
Utrymme

Inomhus

Högsta trafikbullernivå dB(A)
Ekvivalentnivå

Maximalnivå

30

45 (nattetid)

Utomhus (frifältsvärden)
Vid fasad

55

På uteplats

70

Med nattetid avses tiden mellan 22,00 - 06,00
Vad gäller maximalnivåerna ska ett överskridande av värdena kunna accepteras 5 ggr/dygn.
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Störningar, biltrafik, forts
Planförslaget: För boende utefter den samfällda vägen kommer den föreslagna nybyggnationen
innebära ett ökat trafikflöde och som följd därutav en ökning av bullernivåerna. Ett utbyggt
planområde beräknas medföra en ökning av trafikflödet med ca 350 bilrörelser/dag. Trafikökningen
bedöms, när området är utbyggt, i huvudsak komma att bestå av personbilstrafik. Den beräknade
trafikökningen medför i sin tur en ökning av ekvivalentnivåerna utomhus med ca 5 dB(A), vilket
kommer att upplevas som en fördubbling av ljudnivån. Omsatt i meter innebär trafikökningen att den s
k bullermattan (bullrets utbredning från vägmitt upp till värdet 55 dB(A)) ökar med ca 3 meter vid
antagandet att körhastigheten uppgår till 50 km/tim. Vad gäller maximalnivåerna kommer gränsen för
godtagbar utomhusmiljö att ligga ca 15 meter från vägens mitt.
Inom utbyggnadskvarteren beräknas trafikstörningen bli som mest kännbar för bebyggelsen utefter
huvudvägen ner mot ”nabben”. Vid ett antagande om att trafiken kommer att utgöras av personbilar
och att medelhastigheten uppgår till ca 30 km/tim kommer godtagbara nivåer för utomhusvistelse
(maximalnivåer) att ligga ca 8 meter från vägmitt (vid 50 km/tim ca 15 mete). Eftersom utbredningen
av den s k bullermattan blir relativt liten så bedöms samtliga nya byggnader utefter vägen ha
möjlighet att erhålla ytor för utomhusvistelse som i huvudsak är skyddade från trafikstörning, t ex i
skydd av byggnaden.
Längs med övriga kvartersgator inom planområdet bedöms, på grund av de låga trafikflödena,
bullernivåerna komma att ligga under uppställda gränsvärden med god marginal.
Inga planbestämmelser anses behövliga för att begränsa eventuellt uppkommande bullerstörning.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Inom den laga kraftvunna detaljplanen från 1996 finns idag ett utbyggt vatten- och avloppsnät. Den
befintliga avloppspumpstationen, i angränsning till det norra planområdet, ägs av kommunen liksom
de ledningar som kommer från Hals-Skogslyckeområdet och ledningarna som från stationen går
vidare mot Stenåldersvägen. Området ingår redan idag i det kommunala verksamhetsområdet.
Ledningsnät för vatten och avlopp finns i övrigt framdraget till såväl det södra som det mellersta
området, avloppet genom inkoppling på den kommunala avloppspumpstationen. Inom båda
områdena har avsättningar gjorts för tidigare föreslagna uthyrningsstugor. I anslutning till den södra
småbåtshamnen finns en pumpstation som pumpar avloppet vidare till den kommunägda stationen.
Samtliga dessa anläggningar ligger i nuvarande fastighetsägares ägo.
Idag finns inga ledningar för omhändertagande av dagvatten.
Planförslaget: Inom det norra delområdet kommer ledningsnätet att byggas ut av exploatören för att
därefter överlåtas på kommunen. Området kommer efter utbyggnaden att ingå i kommunens
verksamhetsområde.

C:\Documents and Settings\cok\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\OLK37C\Halse Nabb planbeskr laga kraft.docHalse Nabb planbeskr laga kraft.doc

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

Sidan 19 (23)

PLANBESKRIVNING
ANTAGANDEHANDLING
2006-05-11

Just. datum:

2007-01-08

Vatten, avlopp och dagvatten, forts
Inom övriga delar av planen sker utbyggnaden av exploatören för att sedan överlåtas på en för
ändamålet nybildad samfällighetsförening.
Målsättningen är att i möjligaste mån omhänderta dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. Dagvatten
samlas upp i ledningssystemet och leds därefter till fördröjningsmagasin (hålrumsmagasin i form av
stenkistor) innan det leds vidare ut mot havet.
Åtkomsten av markförlagda ledningar inom kvartersmark har säkerställts genom redovisning på
plankartan med u-områden.
Ledningsnätet för vatten, spill- och dagvatten ska byggas ut enligt principförslag framtaget av BBK,
Teknisk och miljökonsulter AB, rapport dat. 2006-01-20, rev 2006-05-11.

Värme
Planförslaget: Målsättningen är att kunna uppföra byggnader med modern byggnadsteknik, vars
energibehov är låga. Tillskottsvärmen ska erhållas genom nyttjande av alternativa energikällor.
Uppvärmningsteknik som el och oljedrivna system kommer inte att nyttjas. Tillskottsbehovet av värme
kommer att täckas genom tillvaratagandet av den energi som naturligt finns lagrad i berget eller
genom värmepumpsystem som tillvaratar den energi som finns i uteluften. Oavsett energikälla så
bygger samtliga system på nyttjandet av värmepumpar för vidare omvandling till varmvatten och
värme. Mindre enheter kommer att installeras för varje byggnad. Möjligheten att uppföra en
gemensam fastbränsleanläggning har studerats men bedömts som ohållbar ur ekonomisk synvinkel
bl.a. på grund av områdets utbredning och storlek. Samtliga hus ska värmas med vattenburna
uppvärmningssystem.

El och tele
Planförslaget: El- och teleförsörjning till området ska ske över det befintliga nätet. Inom planområdet
har utlagts två områden för transformatoranläggningar, en inom det norra och en inom det mellersta
delområdet. Inom transformatorområdet beläget inom det mellersta delområdet, finns idag en befintlig
transformatorstation.
Eventuellt behov av ytterligare transformatorstationer eller eventuellt andra tekniska anläggningar
sammanställs efter planförslagets samrådsskede.

Hushållsavfall
Utrymme för sophantering (hushållssopor) finns idag inom det södra delområdet där utrymme
tillskapats i anslutning till befintlig parkeringsyta. Större återvinningsgård finns idag i Svanesunds
samhälle. Större återvinningsbart material lämnas idag till återvinningscentralerna i Timmerhult,
utanför Henån eller Månsemyr, utanför Ellös.
Planförslaget: Kravet på källsortering och återvinning skall tillgodoses enligt de rutiner och regler som
gäller för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. Inom de tre delområdena har
markområden hänvisats för källsortering och omhändertagande av hushållssopor. För det norra
delområdet har ett område anvisats i anslutning till den kommunala avloppspumpstationen, i det
mellersta och södra området i anslutning till gemensamma parkeringsytor.

Administrativa frågor
Allmänt
Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den skall
ange planens syfte och förklara dess innehåll. Genomförandefrågor är belysta i den
genomförandebeskrivning som tillhör planen.

Genomförandetid
Genomförandetiden för planen slutar 2011-06-19, vilket är en anpassning till genomförandetiden för
gällande plan.
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Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för planområdet.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Allmänt
Konsekvenserna av planens genomförande bedöms ej innebära sådan påverkan på miljön, hälsan
och hushållningen med naturresurser att en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen
(PBL) 5: e kap 8 § behöver upprättas.

Naturmiljö

Planområdet har i huvudsak begränsats till områden som i gällande plan utgörs av kvartersmark och
sålunda sedan tidigare avsatts för bebyggelse.
De tillägg av kvartersmark som föreslås inom vissa mindre områden innebär endast mindre påverkan
på naturmiljön. Miljön inom dessa områden är relativt trivial och utgör endast mindre delytor av större
områden med samma kvaliteter.
Tillgängligheten till omgivande naturmark har tillgodosetts och till vissa delar även förbättras genom
tillkomsten av lokalvägar och gångvägar samt bevarande av s.k. natursläpp. Det finns gott om annan
orörd natur i närheten och avstånden till bad och strandområden är korta för alla inom planområdet.
Det som avsatts till naturmark i gällande plan har i huvudsak lämnats orört. De avvägningar som görs
i planen mellan behovet av att utveckla Svanesund som samhälle och att bevara Halse nabbs
naturvärden bedöms därför som skäliga.
Inga värdefulla naturmiljöer berörs av planförslaget och för planområdet som helhet bedöms påverkan
på växtlighet och djurliv som litet.

Landskapsbild
Planområdet är beläget i en kustzon med stora landskapliga värden. Huvuddelen av bebyggelsen ligger
insprängd mellan större skogspartier. Det norra delområdet kommer sannolikt efter utbyggnaden att till viss
del vara synligt från Halsefjorden i söder. På grund av skog och bakomliggande högre terräng kommer inga
siluetteffekter att fås. Den nya bebyggelsegruppen bedöms kunna uppföras utan att det omgivande
kustlandskapet blir påtagligt påverkat i negativt avseende.
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Landskapsbild, forts
Övriga två utbyggnadsområden, som bådar vänder sig mot havet i öster, kommer att vara synliga från bl.a.
Svanesund och fjorden utanför. Vad avser exponeringen mot bl.a. Svanesund så är det redan idag ett
faktum och kommer endast att förändras i mindre omfattning genom tillkomsten av ytterligare bebyggelse.
Båda bebyggelsegrupperna ligger i östliga sluttningar med omgivande skogsterräng och högre
bakomliggande terräng. Inga siluetteffekter fås från havet av bebyggelsen.
Landskapsbilden förändras endast marginellt och på ett sätt som får anses acceptabelt. Förändring
mot idag kommer framför allt att utgöras av bostadsbyggnationen i det norra delområdet.

Utblickar från det mellersta och södra delområdet

Fornlämningar och kulturmiljöer
Planförslaget berör inga kända fornlämningar eller övriga värdefulla kulturmiljöer.

Friluftsliv och rekreation
Inga större områden som i dagsläget
används för friluftsliv och rekreation tas i
anspråk för bebyggelse. De områden som
avsatts för bebyggelse utgörs i huvudsak av
tidigare avsatta bebyggelseområden
(kvartersmark). De ianspråktagna områdena
(utöver de i gällande plan avsatta
bebyggelseområdena) är relativt små till ytan
och utgör inga större sammanhängande
rekreationsområden.
Eftersom det norra delområdet hittilldags inte
blivit ianspråktaget för bebyggelse som
föreslagits i gällande plan synes
markområdet fram till idag ha använts till
närrekreation för bl.a. boende inom HalsSkogslyckeområdet.

Det norra bryggområdet

Behovet av ströv- och naturmark,
tillgängligt för boende inom planområdet
och övrig allmänhet, får anses vara uppfyllt genom de naturområden som undantagits inom gällande
plan, lagakraftvunnen 1996.
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Friluftsliv och rekreation, forts
Möjligheten att för boende, t.ex. inom Hals-Skogslyckeområdet, passera genom det norra delområdet
för att nå befintlig småbåtshamn och bad bibehålls även efter exploateringen genom tillkomsten av
lokalvägar och s.k. natursläpp. Tillsammans med övrig utbyggnad av vägnätet får allmänhetens och
boendes behov av att t.ex. nå naturområden, friluftsbad och strandområden anses väl tillgodosedda.
Exploateringen bedöms inte få några betydande negativa konsekvenser för det rörliga friluftslivet.

Naturresurser
Ingen jordbruksmark tas i anspråk av projektet. Den skogsmark som tas i anspråk (utöver de i gällande
plan avsatta bebyggelseområdena) finns framför allt inom det norra delområdet och utgörs i huvudsak
av blandskog med relativt stort inslag av tall. Skogsmarken har inte varit föremål för rationellt
skogbruk och bedöms därigenom inte ha något större värde som naturresurs.
Planförslaget medför inga större negativa konsekvenser för naturresurserna inom området.

Trafikbuller, luftföroreningar och vibrationer
Utbyggnaden av planområdet medför en ökning av trafiken på den samfällda vägen ner till den s.k.
nabben. För boende utefter vägen medför trafikökningen en skillnad i upplevelsen av trafikbuller som
kan kännetecknas som knapp hörbar förändring. Inga ytterligare bostäder än vad som är fallet idag
kommer att exponeras för bullernivåer som överstiger gällande riktvärden.
Trafikökningen kommer inte att medföra att befintliga byggnader utefter den samfällda vägen kommer
att vidkännas någon ökad störning av eventuella vibrationer.
Inom de nya bostadskvarteren kommer boende inte att känna av någon störning från biltrafiken som
kommer att överskrida gällande riktvärden.

Energi, vatten och avlopp
Bostadsutbyggnaden inom det norra utbyggnadsområdet kommer att ingå i det kommunala
verksamhetsområdet. Bebyggelsen inom de övriga två utbyggnadsområden ansluts till kommunalt vanät. Kapaciteten för kommunalt dricksvatten inrymmer tillskottet som den föreslagna utbyggnaden
förorsakar. Avloppsvattnet kommer genom kommunal överföringsledning att ledas till reningsverket i
Svanesund.
Uppvärmningen av samtliga hus inom planområdet kommer att ske genom nyttjande av alternativa
energikällor. Samtliga hus skall värmas med vattenburna uppvärmningssystem.

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
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Orust kommun
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PLANBESKRIVNING
ANTAGANDEHANDLING
2006-05-11

Just. datum:

2007-01-08

JUSTERING
Med anledning av inkomna synpunkter under utställningstiden har planhandlingarna justerats enligt
nedanstående:
Plankarta med bestämmelser:
 Under rubriken ”Lov med villkor” har ny bestämmelse införts, innebärande att mark- och
bygglov inom planområdet inte beviljas före dess att mark inom planområdet säkrats från
ras/blocknedfall inom de områden som utpekats i bergteknisk utredning, Bergab AB, dat 200606-12.
 Den högsta tillåtna nockhöjden har sänkts från +29.0 till +27.0 för två tomtplatser belägna
omedelbart söder om fastigheten Hals 2:74
 Belastningen på markytan har säkerställts med planbestämmelse.
Planbeskrivning:
 Beskrivning har kompletterats med uppgift om att bergteknisk och geoteknisk utredning
genomförts.
Genomförandebeskrivning:
 Se genomförandebeskrivningen
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.
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