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ALLMÄNT
BAKGRUND

Kommunen har som ambition att öka självförsörjningsgraden när det gäller arbetsplatser.
För södra kommundelen pågår därför arbete med att utvidga och färdigställa ny industrimark norr om Varekil. Ett planprogram har i början på 2004 varit föremål för samråd.
Industrimarken sträckte sig då fram till Varekilsån. Efter genomfört programsamråd har
industriområdet minskats ned till att omfatta nu aktuellt planområde.
Planförslaget har under tidigare skeden av arbetet haft namnet Detaljplan för Varekils
industriområde, del av Lundby 1:8. I och med fastighetsregleringar har fastighetsbeteckningarna inom och intill planområdet ändrats. Som en följd av det har aktuellt planförslag
getts ett nytt namn som överensstämmer med namnet på ingående fastighet.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av industriområdet inom fastigheten
Varekil 1:172. Planförslaget skapar förutsättningar för avstyckning av ca 7 nya industritomter för småindustri och hantverk samt ny tillfartsväg till fastigheterna.
GRÄNS FÖR
PLANOMRÅDET

Väg 160

Väg 172
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PLANDATA
LÄGE OCH AVGRÄNSNING

Planområdet är beläget mellan väg 160
(Stenungsund - Henån) och väg 178 (EllösVarekil) i Varekils samhälle på sydöstra
Orust.

VAREKIL

Området gränsar i sydost till en befintlig
detaljplan och i sydväst av en kraftledning.
De geotekniska förutsättningarna har begränsat planområdets utbredning mot nordväst och nordöst.
AREAL

Planområdet omfattar ca 2,6 ha (26 000 m²).
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Hela planområdet ligger inom fastigheten Varekil 1:172 vilken ägs av Orust kommun. För
fullständig redovisning av ägoförhållandena inom och intill planområdet, se tillhörande
fastighetsförteckning.

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
GRUNDLÄGGANDE HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 3 KAP MB

Området omfattas inte av riksintresse enligt 3 kap MB. För områden som inte är utpekade
som riksintressen gäller ändå de grundläggande hushållningsbestämmelserna i 3 kap MB,
dvs. mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilket områdena är
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner och bedöms förenligt med
en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap MB.
SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP MB

Orust kommuns kustområde omfattas av bestämmelserna i 4 kap MB ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet”. Dessa områden är
i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena.
Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna skall
dock inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Inom
kustområdet och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp, den s.k. högexploaterade
kusten, (bl.a Orust kommun) skall, enligt 4 kap 4 § MB, inte helt nya områden för fritidsbebyggelse eller miljöstörande verksamheter tillkomma.
Utbyggnaden för verksamheter inom planområdet ses som en utveckling av det lokala
näringslivet och bedöms därför inte stå i strid med vad som föreskrivs i 4 kap MB.
MILJÖKVALITETSNORMER, 5 KAP MB

Enligt 5 kap MB skall det säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att de regler som
meddelats i förordning om miljökvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. Miljökvalitetsnormer har hittills meddelats för halterna av kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly,
partiklar (PM10), kvävedioxid, bensen (2010-01-01) och ozon (2009-12-31). Datum inom
parentes anger det datum efter vilket gränsvärden för respektive ämne inte får överskridas.
Övriga normvärden gäller redan idag.
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Det finns inga indikationer på att gällande gränsvärden överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning.
Planens genomförande bedöms inte medföra överskridande av gällande gränsvärden.
STRANDSKYDD

Inom planområdet gäller inget strandskyddsförordnande. Drygt 120 meter nordväst om
planområdet rinner Varekilsån. Ån omfattas av strandskyddsförordnande enligt 7 kap 13 §
MB. Från planområdet till strandskyddsgränsen är det ungefär 100 meter.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER

Utställning av förslag till ny Översiktsplan för Orust kommun - ÖP 2008, har just avslutats.
I utställningshandlingen ligger aktuellt planområde inom samhällsområde Varekil och
anges som föreslaget småindustriområde.
För att skapa goda utvecklingsförutsättningar inom alla kommundelar har kommunen bland
annat som ambition att öka självförsörjningsgraden när det gäller arbetsplatser. Ett viktigt
led i denna ambition är att få fram långsiktig markberedskap när det gäller industrimark.
Bland de mest angelägna planeringsprojekten inom södra kommundelen anges bland annat
färdigställandet av ny industrimark norr om Varekil.

Utdrag ur ÖP 2008 - Utställningshandling. Kartblad Varekils samhällsområde.
Planområdets läge inringat med röd linje.
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DETALJPLANER

Planområdet är inte tidigare
detaljplanelagt. I sydost gränsar
planområdet till ”Detaljplan för
del av Varekils tätort, Varekil
1:172, småindustriområde”, laga
kraft 2003-01-07 (221-0017).
Planen medger småindustri och
hantverk med icke störande verksamhet. I planens norra del finns
mark utlagd för lokalgata till
industriområdet. Planens genomförandetid gäller fram till 201301-07.

Gällande detaljplaner
sydost om planområdet.

221-017
221-009

Öster om ovanstående detaljplan
gäller ”Byggnadsplan för del av
Varekil 1:7, 1:8 m.fl.”, laga kraft
1986-03-18 (221-009). Planen
medger område för småindustri.
Längs planområdets norra och
östra del finns mark utlagd för
lokalgata till industriområdet.
Direkt öster om aktuellt planområde finns
en bostadsfastighet (Varekil 1:34) som
inte är planlagd.
PROGRAM

Ett planprogram (daterat 2003-12-02) har
upprättats och varit föremål för samråd i
början av 2004. Inkomna synpunkter och
kommunens bemötande redovisas i samrådsredogörelse daterad 2008-10-23.

LÄGE FÖR
PLANOMRÅDET

I programmet föreslogs nya verksamhetsområden för att tillgodose markbehovet
för industriutvecklingen i Varekils samhälle under tio år framåt. Programmet
omfattade ett stort område på cirka 9 ha,
varav nu föreslagen detaljplan utgör den
södra delen (se markering på intilliggande
karta). För resterande område i planprogrammet förekom geotekniska problem,
varför det för dessa områden inte ansågs
lämpligt att fortsätta med planläggningen.

Skiss från planprogrammet med aktuellt
detaljplaneområde inringat.
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BEHOVSBEDÖMNING

Under framtagandet av aktuellt planförslag har en behovsbedömning gjorts för att bedöma
om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Underlaget för
behovsbedömningen redovisas i samrådshandlingarna, daterade 2007-12-19.
Sammanfattning

Planförslaget berör inget Natura 2000-område, medför inte någon skada på riksintressen
eller åsidosätter miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas nationella miljömål. Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter på kort och lång sikt inte kommer att medföra
någon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet eller olämplig hushållning med mark,
vatten och andra resurser. En miljöbedömning för planens genomförande behöver därmed
inte genomföras och det finns inget behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 12 § MB.
Kommunens ställningstagande

Orust kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, har 2008-04-10 § 89 beslutat att planen ej
anses medföra betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har givits tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och kommunens förslag till ställningstagande. I samrådsyttrande daterat 2008-05-29 har länsstyrelsen skriftligen
meddelat att man instämmer i kommunens bedömning att planförslaget inte kan förväntas
medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget behöver därför inte miljöbedömas.
KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT

Miljö- och byggnadsnämnden har 2003-12-11 fattat beslut om programsamråd och 200804-10 beslutat att skicka ut upprättade detaljplanehandlingarna på samråd. Nämnden har
2008-11-06 fattat beslut om att godkänna planförslaget för utställning enligt 5 kap 23 §
PBL.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
LANDSKAP OCH NATUR
Förutsättningar

Planområdet består av naturbetesmark med sparsam busk- och trädvegetation. Längst i öst
och nordväst är marken mera fuktig medan den i västra och centrala delen utgörs av torrare
betesmark med spridda träd och buskar. I den sydvästligaste delen övergår betesmarken till
tätare skog, mestadels ask. I sydväst finns ett mindre kärr.
Enligt den Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling daterad oktober 2002 (HydroGIS
AB), som upprättades inför kommunens planläggning av Varekils industriområde etapp II,
så återfinns de högsta naturmiljövärdena knutna till de torrare betesmarkerna med buskvegetation i sydväst och till skogsmiljön runt kärret. Miljöerna kan antas ha betydelse för
fågellivet i området. Enligt den inventering av arter som gjordes i samband med upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen finns inga arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen inom planområdet.
Inom planområdet finns ett par stenmurar samt ett mindre kärr. Varken stenmurarna eller
kärret ligger i jordbruksmark och omfattas därmed inte av det generella biotopskyddet.
Förändringar och konsekvenser

Planområdet upptar ett förhållandevis litet område och merparten av det område som i
programskedet var aktuellt att planlägga som industrimark har tagits bort från fortsatt planläggning.
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Exploateringen av planområdet kommer att medföra markarbeten och nedtagning av befintlig vegetation inom området. För att iordningställa industritomterna och anlägga väg och va
kommer fyllningar, avschaktningar och bergsprängning att krävas. Planområdet ligger relativt högt i terrängen och landskapsbilden kommer att påverkas av att området tas i ianspråk
för industri. Befintlig vegetation kring industriområdet, och bevarad naturmark inom planområdet, kan dock fortsättningsvis fungera som avskärmande ridå, främst mot väg 160. I
söder, utanför planområdet, bevaras ett höjdparti mellan planområdet och intilliggande
detaljplan DP 221-107.
Enligt upprättad miljökonsekvensbeskrivning, (samrådshandling daterad oktober 2002),
skulle en exploatering av de torrare betesmarkerna med buskvegetation i sydväst och av
skogsmiljön runt kärret sannolikt få negativa konsekvenser för fågellivet. Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning är dock att en etablering av småskalig industriverksamhet inom planområdet inte medför sådana miljökonsekvenser att de utgör hinder för planens
genomförande.
Inom planområdet planläggs två markområden som NATUR. Intill den norra vändplatsen
sparas ett släntparti, eftersom det inte bedöms som möjligt att skapa tomtmark i norrsluttningen. I öster planläggs ett naturmarksområde som avgränsning mot fastigheten Varekil
1:34. Inom naturområdet anläggs fördröjningsmagasin för dagvatten i form av en damm,
vilket i viss mån kan kompensera för att befintligt kärr försvinner i sydväst. Stråket mellan
Varekil 1:172 och Varekil 1:34 möjliggör passage till naturmarkerna norr om planområdet.

Exempel på naturmiljöer inom planområdet

FRILUFTSLIV OCH REKREATION
Förutsättningar

Området har ingen utpräglad betydelse för friluftslivet.
Förändringar och konsekvenser

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra någon negativ påverkan på friluftslivet. För de som kommer att arbeta i området ger omgivande naturmarker möjlighet till
naturupplevelse.
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KULTURMILJÖER OCH FORNLÄMNINGAR
Förutsättningar

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet. Söder om planområdet finns
tre noteringar i fornlämningsregistret, Raä 24, 25 och 26. Dessa omfattar sammanlagt fem
fornlämningsliknande högar, varav två (Raä 24) är undersökta.
Inom planområdet finns avsnitt av stenmurar.
Konsekvenser

De kända fornlämningarna påverkas inte av planförslagets genomförande. Stenmursavsnitten kommer troligtvis att tas bort i samband med planens genomförande.
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH GRUNDLÄGGNING
Förutsättningar

En geoteknisk undersökning har gjorts av Bohusgeo AB för hela programområdet och för
det nu aktuella planområdet finns ”Geotekniskt PM 2007-10-26, Lundby 1:8 mfl, Varekil,
Orust kommun” sammanställt. Enligt detta PM bedöms förutsättningarna för grundläggningen inom planområdet vara goda, till skillnad från områdena utanför planområdet i nordväst och nordöst där stabiliteten bedöms vara otillfredsställande.
Planområdet utgörs av kuperad fastmark med berg i dagen. Mellan bergspartierna finns mer
plana partier med sediment. Markytans nivåer varierar mellan ca +15 och +20 meter i norr
och mellan ca +25 och +30 meter i söder. Jordlagren är till största del fasta inom planområdet och marklutningarna är små. Lös lera har inte påträffats inom planområdet, dock finns
lös lera med stor mäktighet norr och öster om planområdet.
Planförslaget och konsekvenser

Rekommendationerna i Geotekniskt PM, 2007-10-26, ska följas vid utbyggnaden av planområdet. Enligt Geotekniskt PM bedöms uppförandet av byggnader samt tillhörande fyllningar och avschaktningar kunna utföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande.
Aktuellt planområde bedöms inte beröras av bakåtgripande skred. Jordlagren bedöms kunna
påföras vissa belastningar utan att långtidssättningar uppkommer. I samband med bygglovprövningen, när byggnadernas läge bestämts, bör geotekniker konsulteras för eventuella
kompletterande undersökningar.
Vid grundläggning på naturliga jordlager respektive på fyllning får belastning av fyllning
och byggnader ej överstiga en totalbelastning om 25 à 30 kPa. Grundläggning delvis på
berg och delvis på befintlig jord bör ej utföras. Det kan därmed bli aktuellt att skifta befintliga jordmassor mot fyllning av krossmaterial.
En planbestämmelse har införts om att ”Grundläggning utföres enligt rekommendationer i
Geotekniskt PM 2007-10-26”.
För att inte riskera att försämra släntstabiliteten bör dagvatten från planområdet inte tillåtas
att infiltrera i de naturliga jordlagren norr om planområdet. En planbestämmelse införs om
att dagvattenhantering ska ske enligt förslag i VA- och gatuutredning, daterad 2008-06-27
(WSP Samhällsplanering).
RADON
Förutsättningar

Markradonhalten inom området har uppmätts till 17 respektive 19 kBq/m³ och marken
inom området klassas därför som lågradon- till normalradonmark.
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Planförslaget

En planbestämmelse har införts om att ”Byggnader ska uppföras radonskyddande såvida
inte det kan påvisas att markradon förekommer endast i ringa omfattning”, dvs om kompletterande mätningar för enskilda byggnader visar att marken kan klassas som lågradonmark.
BEBYGGELSE OCH VERKSAMHETER
Förutsättningar

Inom planområdet finns några enklare byggnader; ett par äldre boningshus, varav ett med
tillhörande ekonomibyggnad, samt några uthus. Alla husen är i dåligt skick. Öster om planområdet, på fastigheten Varekil 1:34, finns två bostadshus, ett i östra delen av fastigheten
och ett i den västra delen. Det västra bostadshuset ligger idag drygt 20 meter från fastighetsgränsen mot Varekil 1:172. Avståndet mellan bostadshuset och befintlig ekonomibyggnad
på 1:172 är drygt 50 meter.
Orust kommun har i etapper planlagt mark för industriändamål norr om Varekil för att
kunna ha tillgång till en markreserv och kunna tillgodose efterfrågan på industrimark i den
södra kommundelen. Söder och öster om planområdet finns sedan tidigare planlagd mark
för industriverksamhet och hantverk. Bland de mest angelägna planeringsprojekten inom
södra kommundelen är bland annat färdigställandet av ny industrimark norr om Varekil, till
vilket aktuellt planområde hör.

Exempel på befintlig bebyggelse inom planområdet.

Förändringar och konsekvenser

Exploateringen av planområdet ansluter i sydost till planlagt och befintligt verksamhetsområde och är en viktig del i utbyggnaden av verksamhetsområdet i Varekils samhälle. Planbestämmelserna är utformade för att överensstämma med bestämmelserna i intilliggande
industriplaner.
Inom planområdet tillkommer ny bebyggelse för småindustri och hantverk i form av verksamhetslokaler. Utformningen av bebyggelsen beror till stora delar på vilka verksamheter
som kommer att etablera sig i området. Avsikten är att kommunen styckar av och försäljer
sju fastigheter för småindustri och hantverk. Fastigheterna kommer därefter att bebyggas.
Enligt föreslagna planbestämmelser får högsta 50 % av ytan inom respektive fastighet bebyggas. I planen föreslås att byggnader får ha en högsta byggnadshöjd på 7 meter och en
största taklutning på 27º. Byggnadshöjden räknas från markens medelnivå invid hus.
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I planområdets sydvästra del har en prickmarkerad yta lagts in, vilket innebär att marken
inte får bebyggas. Detta med hänsyn till den kraftledning och transformator som finns strax
utanför planområdesgränsen.
I samband med exploateringen av industriområdet kommer befintlig bebyggelse inom planområdet att rivas.
GATA OCH TRAFIK
Förutsättningar

Planområdet ligger ca 500 meter norr om korsningen mellan väg 160 och väg 178. Det
finns idag ingen anlagd körbar väg till planområdet. Området nås antingen norrifrån eller
från sydväst via enklare vägar som leder fram till befintlig bebyggelse inom planområdet,
eller via Elvägen som går fram till fastigheten Varekil 1:34 i planområdets östra gräns.
Elvägen ansluter i söder till väg 178.
I intilliggande detaljplaner öster om planområdet finns mark utlagd för utbyggnad av ny
lokalgata till industriområdet. Den nya lokalgatan är planerad som en breddning och förlängning av Elvägen. Enligt bestämmelserna i intilliggande detaljplan finns möjlighet att
anlägga en gång- och cykelväg intill den nya vägen.
Förändringar och konsekvenser

Planområdet kommer att trafikförsörjas österifrån. Elvägen breddas, förlängs och ges en något
förändrad sträckning för att fungera som tillfartsväg dels för industrifastigheterna inom planområdet, dels för industrifastigheterna inom intillliggande detaljplaner i sydost.
Inom planområdet föreslås två nya industrivägar
(Lokalväg), vilka sammanstrålar i planområdets
östra del och ansluter till Elvägen i sydost.
Lokalvägarna ges en bredd av ca 8 meter och
förses med ordentliga vändplatser. Vägarna med
vändplaner är anpassade till 24-metersekipage.
Parkering ska ske på egen fastighet.

Elvägen. Planerad tillfartsväg till planområdet.

En VA- och gatuutredning daterad 2008-06-27 har tagits fram av WSP Samhällsplanering.
Utredningen bifogas planhandlingarna. Utformning och dimensionering av vägarna är tänkt
att ske i enlighet med utredningens förslag.
I planförslaget föreslås ingen separat gång- och cykelväg, eftersom det är få oskyddade
trafikanter som kommer att röra sig i området. En målad gc-bana i den breda vägens vägkant föreslås istället.
Ett genomförande av planförslaget med utbyggnad av väg kommer att medföra en ökad
trafik förbi fastigheterna på Elvägen samt i korsningen vid väg 178. För att minska påverkan för boende kommer Orust i samband med utbyggnaden av området att förse del av
Elvägen med bullerplank. Se även i planens genomförandebeskrivning.
VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN
Förutsättningar

Det kommunala va-nätet med vatten- och spillvattenledningar finns utbyggt i intilliggande
verksamhetsområde och har god kapacitet för anslutning av ytterligare industritomter.
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Kommunal VA-anslutningspunkt finns i planområdets sydöstra del där föreslagen väg ansluter till Elvägens befintliga sträckning.
Förändringar och konsekvenser

Planområdet kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet i befintlig anslutningspunkt.
En VA- och gatuutredning har tagits fram för planområdet (WSP Samhällsplanering,
daterad 2008-06-27). Enligt VA- och gatuutredningen föreslås att spillvattenledning förläggs längs Elvägen, på allmän plats. Varje fastighet förses med egen servis. Spillvattnet ska
så långt möjligt avledas med självfall till anslutningspunkt. För avledning från den norra
delen av planområdet kan det bli nödvändigt med en enskild pumpanläggning för
spillvatten. Pumpanläggningen placeras då inom kvartersmark på den norra fastigheten.
En brandpost föreslås i anslutning till vägkorsningen, på Elvägens södra sida.
Fastigheterna förses även med dagvattenserviser. Dag- och dräneringsvatten från fastigheterna leds till en sedimenteringsdamm som placeras i naturmarken i planområdets sydöstra
del. Från dammen leds dagvattnet vidare till kommunal dagvattenledning. För avrinning
från den norra fastigheten (del av Varekil 1:172) samt för del av Elvägen (vändplatsen)
föreslås fördröjning i ett makadamdike längs vändplatsens södra sida. Vattnet släpps därefter i befintligt dike som rinner norrut. Dagvatten från planområdet kommer inte att infiltreras i jordlagren norr om planområdet och risk för försämring av släntstabiliteten föreligger därmed inte.
En planbestämmelse införs om att dagvattenhantering ska ske enligt förslag i VA- och gatuutredning, daterad 2008-06-27 (WSP Samhällsplanering).
EL OCH TELE
Förutsättningar

Öster om planområdet går en stor 40 kV kraftledning. Vid kraftledning gäller 30 meters
byggnadsfritt avstånd. Från planområdesgränsen till kraftledningen är det cirka 45 meter på
det närmsta stället, vilket innebär att ledningen inte kommer att medföra några restriktioner
i planförslaget.
Strax utanför planområdets sydvästra gräns ligger en stolpstation. Runt denna gäller ett
byggnadsfritt avstånd på 15 meter. Kring den befintliga 10 kV-ledningen i detta läge gäller
ett avstånd på minst 5 meter till byggnad.
Förändringar

För att säkerställa det byggnadsfria avståndet kring befintlig stolpstation och 10 kvledningen prickmarkeras området på plankartan.
En ny transformatorstation föreslås intill vägen i områdets norra del.
STÖRNINGAR
Förutsättningar

Från planområdesgränsen till väg 160 i öster är det mellan 100-150 meter. Trafikbullret anses därför inte vara störande för planerade verksamheter inom planområdet.
Förändringar

För att de boende i intilliggande bostadshus inte ska bli störda av framtida verksamheter
inom området har en störningsbestämmelse införts i planbestämmelserna om att bullernivån
mot bostadsfastigheten i öster inte får överstiga 55 dBA i fastighetsgräns.
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Mellan fastigheterna Varekil 1:172 och Varekil 1:34 föreslås också ett naturmarksstråk om
10 meter. Stråket ger möjlighet till ett visuellt skydd mellan verksamhetsområdet och befintlig bostadsfastighet.
RISKHANTERING – FARLIGT GODS

Väg 160 är transportled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsens riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods ska riskhanteringsprocessen beaktas vid
framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd från farligt godsled.
Riskanalys

Kartbilden nedan redovisar avståndet från planområdet till väg 160, vilken är transportled
för farligt gods. Planområdets östra del ligger inom 150 meters avstånd från väg 160. Denna
del av planområdet ligger på en höjdplatå ca 10-15 meter över väg 160, vilket gör att området är väl avskilt från vägen. Vägen och planområdet skiljs även åt av den mellanliggande
skogsvegetationen. Inom planområdet är föreslagen markanvändning för kvartersmarken
småindustri och hantverk. Personaltätheten inom det blivande verksamhetsområdet bedöms
som låg, vilket påverkar riskbilden fördelaktigt.
Med hänsyn till ovan nämnda riskbild anses inte riskkällan uppenbart påverka det planerade
området och vidare riskhantering bedöms inte nödvändig.

Bild visar avståndet från planområdet till väg 160. Linjer för 100 meter och 150 meter är inritade.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförande

Genomförandetiden är fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft.
Genomförandefrågor är belysta i genomförandebeskrivningen.
MEDVERKANDE I PLANARBETET

För Orust kommun:

För Rådhuset Arkitekter AB:

Marcus Larsson och Patrik Alenklint,
tekniska enheten.
Daniel Holdenmark och Rickard Karlsson,
miljö- och byggnadsenheten
Sören Mannberg (uppdragsansvarig), Linda
Hansson och Anna Eklund (handläggande).

Rickard Karlsson

Sören Mannberg

Kommunstyrelseförvaltningen
Miljö- och byggnadsenheten

Rådhuset Arkitekter AB
Samhällsplanering & miljö

KOMPLETTERING 2009-01-22

Efter utställningen av detaljplanen har genomförandebeskrivningen, under rubriken Fastighetsbildning mm, kompletterats med information om att samfälligheterna Varekil S:7, 11s
och 12s ska regleras till Varekil 1:172. Orust kommun ska stå för kostnaderna för lantmäteriförrättningen. Avsnittet Ekonomiska frågor - Fastighetsbildning, lantmäteriförrättningar
har kompletterats med denna information.
Härutöver har endast några mindre redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna.

