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Förslag till detaljplan för
Svanesund 3:42
Orust kommun
Västra Götalands län

Upprättad 2011-08-31 av verksamheten för samhällsutveckling,
Orust kommun

PLANBESKRIVNING

Planhandlingar
Till planen hör följande handlingar
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•

Plankarta med bestämmelser

•

Planbeskrivning

•

Genomförandebeskrivning

Övriga handlingar
•

Fastighetsförteckning

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra ett flerbostadshus på en
fastighet där det idag står ett enbostadshus.

Planprocessen
PLANFÖRFARANDE
Planändringen bedrivs med enkelt förfarande då planen har stöd
i gällande ÖP och bedöms inte beröra något allmänintresse.
TIDPLAN
Plansamråd har genomförts den 17 juni 2011 – 15 juli 2011 och
planen bedöms kunna antas av kommunfullmäktige under
hösten 2011.

Plandata
LÄGE OCH AREAL
Planområdet omfattar ca 1000 kvm och är beläget i centrala
Svanesund. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Färjevägen
som leder ner till färjan och förbindelsen till fastlandet.
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Planområdets läge i centrala
Svanesund

Svanesund

Utsnitt ur kommunens fastighetskarta

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Marken är i privat ägo.

Bedömning av miljöpåverkan
Kommunen anser att projektet inte kommer att medföra
betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning är således inte
aktuell. Ställningstagandet grundar sig på att ett genomförande
inte kommer att påverka något Natura 2000 område eller
omfattas av kriterier för betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4
till MKB-förordning (SFS 2005:356) Det sistnämnda grundas på
motiv som redovisas under rubriken ”Miljökonsekvenser”, s.6.

Tidigare ställningstaganden
ÖVERSIKTSPLAN
Planförslaget bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan,
antagen av kommunfullmäktige november 2009. Syftet med
planen är att möjliggöra ett flerbostadshus vilket
överensstämmer med översiktsplanen mål av ett ökat antal
bostäder i Svanesund.

4(7)
RIKSINTRESSEN
Fastigheterna ligger inom kustområde som i sin helhet betraktas
som riksintresse enligt miljöbalken 4 kap 4 §. Bestämmelserna i
miljöbalken utgör dock inte hinder för utveckling av befintliga
tätorter. En exploatering enligt detaljplanen bedöms därför inte
skada riksintresset.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området ligger inom gällande detaljplan för Svanesund, Gömme
1:10 m.fl. fastigheter, laga kraft 1975-04-15. Denna plan reglerar
byggrätten för fastigheten till ett en- eller tvåbostadshus med en
maximal byggnadshöjd på 4,4 meter.

Utsnitt ur gällande detaljplan med det aktuella planområdet rödmarkerat

Förutsättningar och förändringar
MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Fastigheten är beläget i de centrala delarna av Svanesund och
består av iordningsställd tomtmark samt bergsmark. Hela
området sluttar ned mot vägen i söder. Norr om bostadshuset
står en stor björk som bör bevaras.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Området ligger till största del på bergsmark undantaget marken
närmast vägen som består av sand och morän.
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En skredriskkartering som 2001 genomfördes för Svanesunds
samhällsområde visar att fastigheten i huvudsak befinner sig på
fast bergsmark.

FORNLÄMNINGAR
Inga fornlämningar finns registrerade inom området.

BEBYGGELSE
På fastigheten står ett bostadshus i två våningar, varav en
souterrängvåning. Huset är idag uppdelat i två lägenheter med
en fasad av plattor och med valmat tak. Omkringliggande
bebyggelse består av enbostadshus av varierad karaktär. De
närmaste byggnaderna har tegelfasader, både i rött och vitt och
antingen sadeltak eller valmtak. På motsatt sida vägen står
byggnader med träfasader och sadeltak.
Ändringarna innefattar att ett flerbostadshus möjliggörs med en
maximal byggnadsarea på 100 kvm. Byggnaden begränsas till
ett plan samt souterrängvåning. Den nya byggrätten placeras
längre norr ut på tomten där den bättre följer omkringliggande
bebyggelse samt att parkering söder om huset möjliggörs.
Maximal byggnadshöjden ändras från 4,4 meter till 5,0 meter för
att möjliggöra en högre grad av boendekvalitet.
Byggnader ska uppfylla gällande brandskyddskrav.

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet för funktionshindrade skall eftersträvas.
REKREATION
Planområdet ligger inom centrala Svanesund och påverkar inte
några rekreationsvärden. Friluftsområden finns att tillgå i
utkanten av samhället.
GATOR OCH TRAFIK
Planområdet nås direkt ifrån Färjevägen i söder kring vilket
Svanesunds samhälle är uppbyggt. I kommunens översiktsplan
påpekas att denna väg tidvis är mycket trafikerad med bilar som
ska till och från färjan, vilket ofta betyder för höga hastigheter.
Den ökade belastningen till följd av planändringen bedöms som
godtagbar för att pröva genom detaljplan.
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Parkeringen anordnas inom fastigheten där tillfredsställande
vändmöjligheter är av stor vikt för att undvika att fordon backar ut
på Färjevägen.
BULLER
Boverkets allmänna råd avseende buller innebär att Boverkets
byggregler uppfylls och att 55dBA ekvivalentnivå utomhus kan
uppfyllas genom placering, utformning samt yttre och inre
skyddsåtgärder. Planen bör även säkerställa att uteplats kan
anordnas på ett sådant sätt att 70 dBA maximalnivå uppfylls.
Den periodvis mycket trafikerade Färjevägen ställer krav på
störningsbegränsande åtgärder då kommunen gör bedömningen
att gränsvärdet 55dBA vid fasad överskrids. Väggar och fasader
mot Färjevägen skall uppföras så att ljudklass B enligt Svensk
standard kan uppfyllas. I tillägg skall huset planeras så att
sovrum orienteras mot tyst sida, dvs. mot norr. Eventuell uteplats
skall även den anordnas åt tyst sida. Tyst sida definieras som en
sida med en dygnsekvivalent ljudnivå som är lägre än 45dBA
och en maximalnivå av 70dBA.
VATTEN OCH AVLOPP
Området ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA.

Miljökonsekvenser
Nedan redogörs för den inverkan på miljön som ett
genomförande av planen innebär. Redovisningen är gjord utifrån
kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4.
PLANENS KARAKTÄR
Detaljplanen möjliggör byggnad av ett flerbostadshus där det
idag står ett enbostadshus. Det råder således ingen osäkerhet
kring planens innehåll. Den miljöpåverkan som ett genomförande
av planen kan antas få blir därmed någorlunda förutsägbar i tid
och rum.
PLATSEN
Platsen för planläggningen är en del av Svanesunds samhälle i
ett område med flertalet enbostadshus. Området består av
bergsmark samt iordningställd tomtmark.
PÅVERKAN
Planen innebär ändring av befintlig bebyggelse och utnyttjande
av existerande infrastruktur. En utbyggnad enligt planförslaget
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innebär ett ökat antal boende i området. Målet är att byggnaden
skall smälta in med den övriga bebyggelsen i samhället.

Administrativa frågor
GENOMFÖRANDETID
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från det att den vunnit
laga kraft.

ÖVRIGT
De organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras
redovisas i en särskild genomförandebeskrivning.

Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamheten för samhällsutveckling

Linnéa Finskud

Daniel Holdenmark

Planarkitekt

Stadsarkitekt

