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Planering och byggande regleras av Plan- och Bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Grundläggande är att
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och
långsiktig hållbar livsmiljö för människorna idag och för kommande generationer.
En planbeskrivning har till uppgift att ge en redovisning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras.
Den innehåller i huvudsak planeringsförutsättningarna, planens syfte, dess konsekvenser samt hur
planen är avsedd att genomföras. Hur planen är avsedd att genomföras skall framgå genom att redovisa
de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor som behövs för att planen ska
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får
för fastighetsägare och andra berörda.
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen fogas
illustrationskarta och planbeskrivning samt program- och plansamrådsredogörelser där kommunen
bemöter inkomna yttranden. Efter granskning tillkommer även granskningsutlåtande över inkomna och
kvarstående synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska
vara vägledande vid tolkningen av planen.
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Planhandlingar
Till planen hör följande handlingar:
Plankarta med bestämmelser och illustrationer
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Grundkarta
Övriga handlingar:
Bil. 1 Fastighetsförteckning
Bil. 2 Geoteknisk utredning
Bil. 3 Naturvärdesinventering
Bil. 4 Havshöjningskonsekvensbeskrivning
Bil. 5 Samrådsredogörelse från programskedet
Bil. 6 Några vanliga fasadfärger i Mollösund
Bil. 7 Gestaltningsförslag för byggelsen på Östra och Västra Galgebacken
Bil. 8 Gestaltningsförslag för byggelsen på Norra Galgebacken
Bil. 9 Gestaltningsförslag för byggelsen på Hamnplan
Bil. 10 Gestaltningsförslag för byggelsen på Sillfabrikstomten
Bil.11 Exploateringskalkyl (kommer att ingå i granskningshandlingen)

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag
På västra Orust minskar den året runt bosatta befolkningen kraftigt, mest i områden som
Mollösund och Hälleviksstrand där året-runt-boendet ligger kring 20 % av det totala
beståndet. Kommunens övergripande mål är därför att skapa förutsättningar för
helårsboende och lokal utveckling i Mollösund. Syftet med detaljplanläggningen för
området är att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen i Mollösunds centrala delar och skapa
förutsättningar för utveckling av Mollösunds hamnområde och delar av områden nordväst
om befintlig bebyggelse.
Planförslaget möjliggör förutsättningar för en fortsatt utveckling av Mollösund genom
tillkomst av bostäder, service och handel. Verksamheter som anknyter till ortens historiska
betydelse för fiskenäringen uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning inom
exempelvis turistnäringen. Bebyggelsen skall utformas med hänsyn till omkringliggande
natur och bebyggelse. Planen ställer höga krav på god gestaltning av nya byggnader i
området. Förslaget redovisar även långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med
lämpliga åtgärder samt förslag att minska fordonstrafik inom Mollösunds kärnområde,
speciellt under turistsäsongen.
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Planprocessen
ÖVERBLICK
Efter programsamråd görs en sammanställning av inkomna synpunkter i en
samrådsredogörelse. Synpunkterna arbetas därefter in i formella planhandlingar. Innan
handlingarna kan färdigställas görs olika analyser, exempelvis geotekniska utredningar, för
att belysa förutsättningarna för tänkbara förändringar. Ett planförslag med plankarta och
tillhörande beskrivningar och illustrationer kommer därefter ut på plansamråd. Efter att ha
korrigerat handlingarna ställs planen ut för granskning för inhämtande av nya synpunkter
innan ett slutgiltigt förslag kan antas av kommunfullmäktige.
.

Planprogrammet har varit ute på programsamråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen
under tiden 28 oktober 2013 – 7 januari 2014. Inkomna yttranden redovisas och besvaras i
sammanfattad form i en samrådsredogörelse som godkänts av Utskottet för
samhällsutveckling och utgör riktlinjer för fortsatt detaljplanearbete.

PLANFÖRFARANDE
Planprocessen bedrivs med normalt förfarande. Programhandlingar, synpunkter som
inkom under program- och plansamråd och olika utredningar ligger till grund för
utformningen av detaljplanen.
Vänligen observera att föreliggande planhandlingar har bitvis ett skissartat och idémässigt
innehåll. I nästa skede, granskningsskedet, efter att inkomna synpunkter analyserats,
bemötts och politiska beslut fattats, kommer handlingarna ha en fastare och mer enhetlig
form.

TIDPLAN
Beslut om samråd: Utskottet för samhällsutveckling 16-11-29
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Samrådsperiod: december 2016- januari 2017
Beslut om granskning: Utskottet för samhällsutveckling senvåren 2017.
Granskningsperiod: senvår/sommar 2017.
Under förutsättning att planen inte överklagas kan antagande ske och planen vinna laga
kraft under hösten 2017.

PLANDATA
Mollösund ligger på sydvästra sidan av Orust, ca 13 km från Ellös. mellan fastlandet och Mollön.
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Peter Geddas sjökort från 1691 över vattnen kring Mollösund och Mollön

AVGRÄNSNING
Planområdet utgörs av hamnplanen och verksamheterna på och i anslutning till denna, samt
naturområdet Galgeberget mellan Katteviksbadet och fyren vid sundet. Gränsen för den nya detaljplanen
fångar in ej tidigare detaljplanelagda delar av Galgeberget och följer i övrigt i stort gränser för befintliga
planer med undantag för Stora Hamnbassängens vattenområde där nuvarande plan fortsätter att gälla.

AREAL
Planområdet är 9,4 ha varav 8,3 ha utgör landmassa.
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NAMNSÄTTNING
Kartan nedan visar de platsnamn och namn på delområden som används i
detaljplanebeskrivningen.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
En stor del av området utgörs av fastigheten Mollösund 5:398, som är kommunal ägo. Marken
innefattande fiskberedningsindustrin, ytorna kring denna samt del av naturmarken i nordväst utgörs av de
privatägda fastigheterna Mollösund 5:531 m.fl. respektive Mollösund 5:1.
SAMRÅD UNDER PLANARBETET
Ett programskede föregick arbetet med detta planförslag. Inkomna yttranden redovisas och besvaras i
sammanfattad form i en programsamrådsredogörelse. Denna har godkänts av Utskottet för
samhällsutveckling 2014-12-03, och utgör också riktlinjer för fortsatt detaljplanearbete. Möten med
boenden och näringsidkare inom Västra Galgebacken, Lilla Hamnbassängen och Öster om Stora
Hamnbassängen har hållits under planarbetet. Samråd med intressenter inom Hamnplan och Sillfabriken
har skett vid ett flertal tillfällen. Även samtal med Mollösundsbor med ett speciellt intresse för den framtida
näringslivsutvecklingen har förts. Planens innehåll och syfte har redovisats för länsstyrelsen
representanter vid ordinarie kommunsamråd. För att undersöka intresset bland sjöbodsägare i området
Öster om Stora Hamnbassängen till friköp för handelsändamål anordnades ett speciellt möte 2015-06-15.
Av de närvarande 14 ägare till de 22 bodar som berörs av förslaget, fördelade mellan lika andelar av
lägenhets- resp. anläggningsarrende, var 75% positiva till en plan med avstyckningsmöjligheter.
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Bedömning av miljöpåverkan
Kommunen är av uppfattningen att projektet inte kommer att medföra betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning är således inte aktuell. Ställningstagandet grundar sig
på att ett genomförande inte påverkar något Natura 2000 område eller omfattas av kriterier
för betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4 till MKB-förordning (SFS 2005:356) med
beaktande av följande
orsaker:
Miljöpåverkan kommer att vara förutsägbar i tid och rum då planen syftar till en
väl reglerad bebyggelse inom ett avgränsat område.
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö vars värden detaljplanen
syftar till att bevara.
Inga höga naturvärden finns registrerade inom planområdet. Påverkan på
områdets naturvärden, i form av väg och bebyggelse, ska begränsas genom
varsam och naturanpassad placering.
Påverkan på landskapsbilden begränsas då ny bebyggelse anpassas till
omkringliggande miljö och bebyggelsestruktur.
En utveckling av hamnområdet syftar till att stärka Mollösund som turistort och
utvecklingen sker inom och i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och
service.
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Tidigare ställningstaganden
ÖVERSIKTSPLAN
I översiktsplanen noteras bland annat att området runt hamnbassängen har successivt
utvecklats till ett renodlat verksamhetsområde. Förutom ﬁskberedningsindustrin ﬁnns här
bland annat affärer, restauranger, (båt)bensinstation och vandrarhem. Många av
verksamheterna strider mot gällande detaljplan avseende användningssätt. Det är därför
lämpligt att ta ett samlat planmässigt grepp om området med syfte att göra en ny
detaljplan.
Det allt överskuggande syftet med planeringen för Mollösund är att försöka hejda den
fortgående avfolkningen av samhället och därmed också försöka förhindra att ytterligare
viktiga servicefunktioner tvingas stänga. Detta förutsätter bland annat tillgång till bostäder
i lägenhetsform samt att ﬂer arbetsplatser tillskapas i samhället.
Som framgår av översiktsplanen är följande specifikt för det aktuella detaljplaneområdet:
att område för verksamheter legaliseras runt stora hamnbassängen
att kaj för stora båtar måste säkerställas
att komplettering med nya bostadshus planläggs vid Hamnplan och intill
Galgeberget.
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Utdrag ur Översiktsplanen
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige i augusti 2016.
Där konstateras bla att på västra Orust minskar den året runt bosatta befolkningen kraftigt,
mest i områden som Mollösund och Hälleviksstrand där året-runt-boendet ligger kring 20
% av det totala beståndet. Vidare återfinns en del allmänna beslutsformuleringar för
Mollösund såsom:
•

Färdigställ detaljplanen avseende verksamhetsytor i Mollösund (prio 2)

•

Mollösund kan i övrigt utvecklas i den takt ekonomin tillåter åtgärder i vägar, VA
och annan nödvändig infrastruktur (prio 3)

RIKSINTRESSEN, NATURRESERVAT
Planområdet ligger inom kustområde som i sin helhet betraktas som riksintresse enligt
miljöbalken 4 kap 4 §. Vidare omfattas de södra delarna av området av riksintresse
gällande kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap 6 §. Utanför planområdet föreligger
riksintresse avseende friluftsliv och naturvård enligt miljöbalken 3 kap 6 §.
KUSTOMRÅDE (MB 4 kap)
Kustområdet är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till områdets natur- och
kulturvärden. Bestämmelserna i miljöbalken utgör dock inte hinder för utveckling av
befintliga tätorter och det lokala näringslivet. Ett genomförande av planen bedöms mot
bakgrund av ovanstående inte strida mot riksintressets syfte.
KULTURMILJÖVÅRD (MB 3 kap)
Riksintresset gällande kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap 6§ innebär att bevara
Mollösunds karaktär som ett av Bohusläns äldsta och största fiskelägen. Mollösund har en
välbevarad samhällskärna samt en lång rad med sjöbodar och bryggor. Länsstyrelsen
konstaterar efter samråd att något krav på en marinarkeologisk utredning inte föreligger.
Planförslaget innebär att skyddet för kulturmiljön förstärks genom införande av
skyddsbestämmelser för befintliga sjöbodar inom området öster om Stora
Hamnbassängen. Den rivning av befintlig bebyggelse som kommer att erfordras för
plangenomförande på Hamnplan och vid Sillfabriken saknar värde ur kulturhistorisk
synpunkt. Länsstyrelsen har i yttrandet över programförslaget ställt sig positiv att pröva ett
ianspråktagande för bebyggelse för en mindre del av Galgeberget.
FRILUFTSLIV (MB_3 kap)
Hela kommunens västra kustområde är klassat som riksintresse för friluftslivet.
Skärgårdslandskapet är mycket varierat och hyser stora skönhetsvärden. Möjligheter till
bad, segling, kanoting, strövtåg, fritidsﬁske etc. är mycket stora och områdets kvaliteter
förstärks genom tillgängligheten till service i Mollösund. Området är liksom norra
Bohusläns kust ett av de mest frekventerade friluftsområdena i landet och utgör ett
betydande mål för internationell turism. I den yttre skärgården är vattenkvaliteten
mestadels god. Gästhamnen i Mollösund är en av kommunens största och sundet mellan
Mollösund och Mollön är sommartid mycket vältraﬁkerat av fritidsbåtar. Farleden genom
sundet är av riksintresse för sjöfarten. Badplats med bryggor och hopptorn ﬁnns i Kattevik
nordost om plan- området. Badmöjligheter ﬁnns även i anslutning till fyren vid sundet
PlanbeskrivningMollösund 5_351 v20uBil

2016-11-21

14(66)
mellan fastlandet och Mollön, där det ﬁnns en trampolin. Berghällarna ut mot havet i
planområdets norra del erbjuder vackra utblickar och ﬁna klippbad, men är relativt
otillgängliga. En olägenhet idag är att toalettbesökare hänvisas till hamnplan. Detaljplanen
innebär inga reella inskränkningar för det rörliga friluftslivet. Möjligheterna att ta sig till
rekreationsområden i planförslaget kommer att förstärkas genom utbyggnad av gång- och
cykelvägar.
NATURMILJÖVÅRD
Ett större sammanhängande område norr och nordväst om Mollösund omfattas av
riksintresse för naturvården, Islandsberg-Käringöfjorden. Föremål för riksintresset är
skärgårdslandskapet och odlingslandskapet. Planförslaget bedöms inte medföra någon
påverkan på detta intresse. Se vidare under avsnittet ’MARK OCH VEGETATION’.
NATURA 2000
Berörs inte av planområdet.
STRANDSKYDD
Planområdet berörs av strandskyddsbestämmelser, se karta nedan. Det nya utökade
strandskyddet sedan 1/12 2014 bedöms inte påverka planförslaget mer än marginellt.
Någon tillkommande bebyggelse är inte föreslagen inom område med
strandskyddsbestämmelser, endast allmän platsmark.

DETALJPLANER
Större delen av planområdet omfattas av en detaljplan från 1985. För
fiskberedningsindustrin gäller en detaljplan från 2005. På senare år har även nya
detaljplan för Emmas café antagits. De äldsta delarna av Mollösund öster om planområdet
omfattas av en detaljplan från 2004 med bevarandebestämmelser. Se mer karta, sid 8.

PROGRAM
Ett program togs fram och varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen
under tiden 28 oktober 2013 – 7 januari 2014. Inkomna yttranden redovisas och besvaras i
sammanfattad form i en samrådsredogörelse som godkänts av Utskottet för
samhällsutveckling 2014-12-03. Programsamråds-redogörelsen utgör riktlinjer för fortsatt
detaljplanearbete. En sammanfattande uppfattning av de synpunkter som inkommit, visar
att det finns goda förutsättningar att driva planarbetet vidare på ett konstruktivt sätt.
Myndigheter, organisationer och föreningar har i stort varit positiva på en fortsättning som
bygger på programmets idéinnehåll. Även bland berörda sakägare och övriga enskilda
intressenter finns ett gehör att driva planarbetet vidare utmed den väg som utstakats i
programhandlingarna. Däremot inte sagt att alla synpunkter kan bli tillgodosedda utan att
kompromisser måste göras i en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. En
återkommande fråga från sakägare gäller den redan i översiktsplanen föreslagna
bebyggelsekompletteringen intill/vid/på Galgeberget, Beslutet vid Utskottets beredning var
i denna fråga att bibehålla förslaget vid utarbetandet av detaljplanens samrådshandlingar
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och där på ett mer illustrativt sätt försöka beskriva konsekvenserna av denna ”årsring” än
vad som var möjligt i programskedet.

Utdrag ur Planprogrammet

NATURVÅRDSPROGRAM
I Orust kommuns naturvårdsprogram, antaget av kommunfullmäktige 2006-09-26,
redovisas värdefull naturmiljö och hur den skall bevaras. Även riktlinjer rörande
detaljhänsyn till naturvård och friluftsliv i samband med exploatering redovisas.
Naturvårdsprogrammet och dess uppföljare Naturguiden aktualiserar inte i speciella
ordalag det aktuella detaljplaneområdet.

RIKTLINJER FÖR SJÖBODAR OCH SJÖNÄRA BYGGNADER
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Riktlinjerna, antagna av KF 2016-06-09 syftar
till att utgöra riktlinjer för handläggning av plan,
fastighetsbildnings-, bygglovs och
tillsynsärenden rörande sjöbodar samt för
upplåtelse av kommunal mark och byggnader
för sjöbods- och förrådsändamål.
Riktlinjernas övergripande mål är att stranden
och hamnmiljön inte ska privatiseras, varför
boende inte tillåts i sjöbodar eller sjönära
byggnader.
Riktlinjerna delar upp vad som tidigare
benämnts som sjöbodar i två kategorier:
Sjöbod är en förrådsbyggnad, placerad i ett
strandnära läge och avsedd för förvaring av
båttillbehör och/eller fiskredskap.
Sjönära byggnad är en sjöbodsliknande
byggnad vari en av kommunen medgiven
verksamhet bedrivs.
Riktlinjerna påverkar planens bestämmelser
speciellt vad avser områdena runt Lilla
Hamnbassängen och öster om Stora
Hamnbassängen.

KULTURMILJÖPROGRAM

Karta över Mollösund 1773, mitt under den stora sillperioden

I kulturmiljöprogrammet för Orust kommun,
antaget av kommunfullmäktige 1994-09-29,
redovisas ett antal utvalda kulturhistoriskt
värdefulla miljöer samt rekommendationer för
hur dessa bör bevaras.
Mollösund pekas ut som kulturell värdefull
miljö. Planförslaget har beaktat
kulturmiljöprogrammets rekommendationer
vad avser gestaltning av tillkommande

bebyggelse, se avsnitt ’UTFORMNING’.

Förutsättningar och förändringar
PLATSENS HISTORIA
Mollösund är ett av Bohusläns äldsta fiskelägen. Här har funnits bebyggelse sedan
medeltiden men samhället är framförallt präglat av den senaste sillperioden mellan 18701910.
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Vid slutet av 1800-talet var Mollösund Orusts största samhälle med trankokerier,
sillsalterier och ett 30-tal större ﬁskebåtar Den långa raden av sjöbodar och magasin har
till stor del tillkommit under denna period. Mollösund har förändrats gradvis efter skiftande
behov och förutsättningar vilket ger en rik och varierad miljö. De huvudsakliga delarna av
samhället låg i slutet på 1700-talet i ett stråk söder om hamnen. Under den sista delen av
1800-talet förtätades samhället och bebyggelse tillkom i höjdområdena. Det var också
under den tiden som byggnationen av sjöbodar var som störst. Området kring hamnen
förändrades genom utfyllnader på 1930-talet där det som tidigare var holmar knöts ihop
med fastlandet vilket kan ses i bebyggelsestrukturen. Mollösund utgör riksintresse för
kulturmiljön enligt miljöbalken. Den täta, äldre, oregelbundna trähusbebyggelsen i
samhällskärnan i Mollösund är mycket välbevarad. Karaktäristiskt är den täta, långsträckta
bebyggelseklungan utmed huvudstråket ”Gatan”, en samhällsstruktur som fanns enligt
karta redan 1773.
Utmed vattnet ﬁnns en tät och varierad bebyggelse av sjöbodar och magasin. Stigar,
smala prång och trånga gränder är också ett uttryck för riksintresset.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Centralt i området ligger en industribyggnad i en till två våningar som inrymmer
verksamhet för ﬁskberedning. Bakom ﬁskberedningsindustrin, mot sundet mot Mollön,
ﬁnns mindre byggnader i form av traditionella sjöbodar och verkstadslokaler. Ytterligare två
byggnader för ﬁskberedningsindustrin återﬁnns på hamnplanen i områdets nordvästra del,
där även upplag för verksamheten ﬁnns. Öster om hamnbassängen ligger ﬂertalet
verksamheter med inriktning mot turism (restaurang, skeppshandel mm) i byggnader om
1-2 våningar. I detta område återﬁnns även en livsmedelsaffär och ett antal traditionella
sjöbodar och magasin. På ömse sidor av hamninloppet ﬁnns försäljning av båtdrivmedel.
Inom planområdet förekommer enstaka bostadshus medan angränsande områden
huvudsakligen utgörs av bostadsbebyggelse. Bebyggelsen i denna del av Mollösund
innehåller ﬂera olika karaktärsdrag. Den bebyggelsemiljö som vi ser idag är resultatet av
en lång utvecklingsprocess. Hus har rivits och ersatts med nya, byggts till och om för att
anpassas till skiftande behov. Här ﬁnns såväl större byggnadsvolymer uppförda på senare
tid i form av industri- och förrådshallar som mindre byggnader med traditionell
sjöbodskaraktär. I denna del av Mollösund ﬁnns även en variation i bostadsbebyggelsens
karaktärsdrag. Merparten av bostadshusen har typiskt bohuslänskt formspråk men det
förekommer även låga fritidshus från 50- och 60-talet och enstaka bostadshus med
modernt formspråk.

FORNLÄMNINGAR
Inom det aktuella planområdet finns inga fornlämningar på land och länsstyrelsen ställer
inga krav på en marinarkeologisk utredning.

MARK OCH VEGETATION
Den nordvästra delen av planområdet utgörs av en halvö som består av en ohävdad
hällmarksmosaik. I området finns strandzoner med kala klippor, några mindre fattigkärr, ett
mindre småvatten, några mindre områden med ängsmarksstruktur och ett par klåvor/
sänkor, som håller på att växa igen med buskar och småträd. Det inventerade området
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har, i den naturvärdesinventering som utförts som underlag för planarbetet, delats upp i tre
naturvärdesområden. Strandzonen och en klippbrant har klassats som höga naturvärden
(klass II) och övrig mark som allmänna naturvärden (klass III). Området är, med undantag
av några fritidshustomter obebyggt och ingår som helhet ingår i det bevarandevärda
hällmarkslandskapet som innefattar hela kustlandskapet i Bohuslän.
Det har konstaterats att i utredningsområdet saknar miljöer med mycket höga (unika)
kulturvärden (Naturvärdesklass 1).

Naturvärdesklassning av norra delen av planområdet, Galgeberget

NATURVÄRDESOMRÅDE 1
Naturtyp är småflikig klippstrand som bedöms uppvisa naturvärdesklass II vilket innebär
höga naturvärden
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Värdearter och värdestrukturer: mosaik av kala klippor, hällkar, mindre
stenskravelområden, utrinningsmiljöer (rinnande sötvatten), strandängsmiljöer och
vegetationsrika klippor.
NATURVÄRDESOMRÅDE 2
Hela den centrala delen av planområdet består av en hällmarksmosaik av typisk
bohuslänsk karaktär som bedöms inrymmas i naturvärdesklass III vilket innebär allmänna
naturvärden. Berghällarna är kala och mellan dem finns småvatten, fattigkärr, klåvor med
buskar och träd, ljungstråk och mindre branter. De vegetationsklädda delarna håller på att
växa igen, men öppenheten är fortfarande påtaglig.
NATURVÄRDESOMRÅDE 3
Naturtyp är vegetationsrik brant klippmiljö inom naturvärdesklass II vilket innebär höga
naturvärden. Området består av en brant klippa och klippavsatsen på toppen. Det tunna
jordlagret och den branta situationen gör att buskar och träd inte kan etablera sig
långvarigt och de hävdgynnade arterna får en naturlig fristad där de kan frodas.

KLIMAT
De föreslagna bebyggelseområdena har mestadels söderorientering med goda
solförhållanden. Vindstyrka är i genomsnitt cirka 5-7 m/sek på 50-80 meters höjd enligt
vindbrukskollen och SMHI. (Närmaste vindstation är Måsekära).
KLIMATRISKER
Västra Götaland och kusten är mer utsatt för klimatrisker än många andra områden i
Sverige. Riskerna från ett stigande hav och för en ökande frekvens av skyfall i ett varmare
klimat är några betydelsefulla faktorer. Landhöjningen är inte tillräcklig för att kompensera
för de höjningar av havsnivån som forskarna numera bedömer som troliga.
I Mollösund är risken för översvämningar för de lågt liggande delarna ett känt faktum redan
idag. Orsakerna till de höga vattennivåerna är främst vattenmassorna, som trycks in från
Västerhavet vid ogynnsamma vindar och lufttryck. Möjligheten för avledning av dagvatten
kan också komma att påverkas ogynnsamt vid ett stigande hav och i samband med
ökande regnmängder.
Havsvattenståndet varierar med lufttryck och vindar. Havets medelvattenstånd ökar
succesivt i och med den globala uppvärmningen, en ökning som bedöms tillta från mitten
av seklet. Nuvarande forskningsresultat visar på en permanent höjning av havsnivån med
uppemot en meter till nästa sekelskifte.
För att belysa konsekvenserna av en förväntad höjning av vattennivån i havet, ökade
avrinningsflöden i samband med intensiva regn, har frågan analyserats i en
översvämningsutredning och förslag till åtgärder i form av höjning av mark och byggnader
redovisas i denna detaljplan. Förslag till åtgärder redovisas i kapitel
ÖVERSVÄMNINGSSKYDD, sid 51.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Före 1936 utgjordes hamnområdet till stora delar av berg i dagen med ett antal holmar och
skär. Efter 1936 utfördes en ombyggnad av hamnbassängen och i samband med
anläggningen av den nuvarande ﬁskehamnen förändrades strandlinjen kraftigt genom
sprängning och utfyllnader.

1909 innan utfyllnad mellan St. Hamnbassängen och Hamnplan är utförd. Observera bron till Korrholmen.

Inför programarbetet har beﬁntliga geotekniska undersökningar och äldre relationsritningar
på delar av de beﬁntliga kajerna gåtts igenom.
En geoteknisk utredning har genomförts januari – maj 2015 av Cowi. En indelning i
delområden är gjord, se karta. Två aspekter bedöms; grundläggning och säkerhet vad
avser ras och sättningar. Följande rekommendationer ges:
Säkerhet
Totalstabiliteten med avseende på geoteknik för befintliga förhållanden i delområde 1
samt delområde 2-5 bedöms som tillfredställande och uppfyller gällande
rekommendationer enligt IEG rapport 4:2010 med förutsättningen att befintliga
kajkonstruktioner är dimensionerade för befintliga förhållanden.
Grundläggning
I områden där lera förekommer är jordprofilen sättningsbenägen. Sättningar bedöms
uppstå även för små laster, såsom markuppfyllnader etc. För nya anläggningar och
byggnader på lera rekommenderas pål-, plintgrundläggning eller grundläggning direkt på
berg för att inte belasta marken och inte öka lasten på befintliga kajer.
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Möjligheten att lokalt ta hand om dagvatten bedöms som begränsad. Jordlagren är tunna
och troligtvis krävs förbättrade dräneringsförhållanden i de lägre belägna områdena.
Utifrån föreslagna åtgärder för skydd mot översvämningar så föreslås markytan höjas
genom uppfyllning främst inom norra delen av område 2 samt norra delen av område 4. I
delområde 2 bedöms lasten av fyllningen föras ner på sprängsten på berg, vilket inte
bedöms påverka stabiliteten i området eller generera sättningar i lera. I område 4 (vägen)
kommer höjningen tas upp av en stödmur en bit in från befintlig kajkonstruktion, och
befintlig kajkonstruktion har bedömts kunna ta upp dessa tillkommande laster. I öster, i del
av område 4 samt område 5 kommer höjningen ske genom höjning av markytan med ca
0,5-0,9 m, vägen avses höjas genom uppfyllning, och lasten från fyllningen bedöms
huvudsakligen föras ned till berg. Området invid kajen utmed vägen och bodarna (östra
delen av område 4 samt område 5) avses kajkonstruktionen stabiliseras med en krönbalk
som utgör stöd för det ökade marktrycket höjningen medför. Ett antal byggnader och bodar
i området höjs, vilket inte tillför nya laster i området. Längst i söder i område 5 föreslås
trädäck på plintar respektive pålar, vilket inte bedöms generera nya laster i området.
Slutsatser
Det kan poängteras att samrådshandlingarna inte innehåller förslag på ett utnyttjande av
kajer som innebär ytterligare belastning (med undantag angivna marknivåhöjningar ovan).
Med undantag av den föreslagna vändplatsen vid bryggan kommer ingen tyngre
fordonstrafik belasta området mellan kajkant och föreslagna bebyggelse utan kommer at
användas som promenadstråk och för cykeltrafik. Några ytterliga fördjupningar vad avser
befintliga kajkonstruktioner bedöms ur plansynpunkt ej nödvändiga, dock ska samtliga
åtgärder ovan verifieras och dimensioneras i detalj utifrån konstruktion, stabilitet och
sättningar vid projektering av området.
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RADON
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Nya byggnader skall utföras radonsäkra.

Förslag till förändringar
NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Det övergripande syftet med en ny detaljplan för området är att skapa förutsättningar för
utveckling av Mollösunds hamnområde med turistverksamheter, service och boende. I
gällande detaljplan för Mollösunds hamn finns inget skydd för kulturmiljön. Med hänsyn till
riksintresset för kulturmiljövården finns behov av ett tydligt beslutsunderlag i form av en
detaljplan som säkerställer bevarandet av den äldre bebyggelsen samt möjliggör
förändringar och ny bebyggelse utan skada på riksintresset. Under planarbetet ses
möjligheten till komplettering av beﬁntlig bebyggelse, t ex i form av utökade byggrätter och
möjlighet till avstyckning (öster om stora hamnbassängen). Vidare säkerställer den nya
detaljplanen allmänhetens tillgång till hamnområdet, kajerna och naturområden samt
lämnar förutsättningar för en ändamålsenlig angöring för motorfordon och en anpassad
tillgång till parkeringsplatser, där korttidsparkering och handikappsplatser prioriteras.
Ett av skälen till att hamnområdet i Mollösund är föremål för revidering är att den befintliga
fiskberedningsindustrin i hamnen aviserat en flytt av verksamheten från Mollösund. I
samband med detaljplanearbetet har idéer och förslag till nya verksamheter på
hamnområdet vid sidan av boende presenterats. En viktig grund för dessa idéer är att de
syftar till någon form av åretruntverksamhet i hamnområdet även i framtiden. En annan är
att utnyttja den tradition och kunskap som finns i fiske och fiskberedning i Mollösund. En
tredje är att genom verksamheten stärka en utveckling av besöksnäringen under en större
del av året. En ny utvecklad verksamhet kan dessutom vara ett sätt att stärka ett av de fem
utpekade strategiska klustren för Västsverige, nämligen det marina klustret.
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Samrådsförslaget stödjer en utveckling som möjliggör ett sammanhängande hamnstråk
med utvecklad gästhamn, servicefunktioner, hotell och restaurangverksamhet samt
angöring av större gästande båtar. Området kring ﬁskberedningsindustrin samt nordväst
om denna föreslås få en verksamhetsbestämmelse, som kan utveckla den identitet och
karaktär som förknippas till Mollösund.
Parallellt med detaljplanarbetet pågår diskussioner med intressenter som är beredda att
investera i turist- och näringsverksamheter som gynnar en uthållig utveckling av samhället.
Ett exempel på detta är att finna en eller flera entreprenörer som tillsammans med
regionala och kommunala myndigheter kan finna former och finansiering för ett Europeiskt
Havsmatcenter i Mollösund, se idérutan ovan.
För verksamheterna öster om den Stora Hamnbassängen anpassas
planbestämmelserna till de verksamheter som har börjat etablera sig i området såsom
café, restaurang och handel. Gällande plan anger idag hamnverksamhet och marken
under byggnaderna upplåts idag med arrenden. För att kunna skapa förutsättningar för en
utveckling av verksamheterna förslås att förutsättningar skapas i detaljplanen för att kunna
stycka av tomter med en snäv avgränsning runt byggnadskropparna. Det innebär att
kommunen behåller kontrollen av marken mellan byggnaderna men samtidigt kommer att
tillåta utnyttjande för uteservering, utomhusexponering av varor, etc., under förutsättning
att näringsidkaren följer rådande hänsynsregler. Avsikten är att bibehålla karaktären av
allmän tillgänglighet mellan husen genom att undvika avskärmningar, staket, utbyggnader
och andra synliga exempel på ”privatisering”.
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För den beﬁntliga sjöbods- och magasinsmiljön sydost om livsmedelsaffären och
verksamheterna utmed hamnen föreslås bevarandebestämmelser som säkerställer
kulturmiljövärdena.

NYBEBYGGELSE
Förändring inom planområdet föreslås i följande delområden:

Illustration: En överblick av Mollösunds nya ’ansikte i väster.

Östra Galgebacken
5 tomter för enbostadshus föreslås utmed den bergsplatå som ligger på sydsidan mot före
detta fiskeberedningsplanen nedanför Galgebergets utsiktspunkter.
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Galgebergets högsta punkt med den hänförande utsikten tillvaratas genom en möjlig
placering av ett ’sångartempel’/lusthus/utkikstorn, som ger ett visst väderskydd vid besök
och som kan användas vid olika typer av festliga aktiviteter.

Illustration: Förslag på bebyggelse på Östra Galgebacken sedd från öster

Västra Galgebacken
7 tomter för enbostadshus med utblick mot farleden föreslås där idag några fritidshus ligger i
förlängningen av den lokalgata som leder in trafiken på Hamnplan. Längs ut i väster föreslås ett läge för
en allmän bastu, se ….
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Illustration Nya anpassade enbostadshus bildar den nya västra gränsen av samhället

Norra Galgebacken
3 tomter för naturanpassade enbostadshus föreslås med tillfart från Galgebergslingan som
leder upp från Hamnplan.
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Illustration: På övre bilden återfinns de tre husen bakom befintlig bebyggelse. Undre bilden visar husen från söder.
Tångenområdets vita enbostashus skymtar i bakgrunden

Hamnplan
Förslaget innebär att man river befintliga magasinsbyggnader och uppför nya mer
ändamålsenliga byggnader på Hamnplan. Prioriterad framtida användning är
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hamnanknutna verksamheter och bostäder. Den nya bebyggelsen utformas så att
möjligheter till utblickar säkerställs och formspråket anpassas till hamnområdets karaktär.

Framtida stigande havsnivåer medför att marknivåer och byggnader skall utformas med
hänsyn till detta. Nedervåningen mot hamnen ska kunna stå emot extrema högvatten och
ha en användning som växlar över året. Tanken är att kunna inrymma verksamheter som
exempelvis sommarrestauranger med mobila container-kök som man lyfter bort efter
sommaren. Där kan också finnas förrådsutrymmen eller tillfälliga sommarbutiker. Samtliga
verksamheter i den nedersta våningen förses med stora portar mot havet som går att
stänga till nattetid och under vinterhalvåret. Ovanpå kan bostäder byggas i 1 ½ -2½
våningar med utgång till en högre nivå +4,7 alt + 4,2 meter på norrsidan.

Illustration: Exemplifiering av nybebyggelse på Hamnplan sedd från sydost
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En väderskyddande byggnad, ’danspaviljong’, för gemensamma ändamål föreslås mitt på
rondelltorget. Tanken är att ge möjligheter att t ex fortsätta traditionen med bryggdans men
avsikten är också att byggnaden kan användas för utställningar, turistbyrå, tillfällig
försäljning typ klädbytarloppis, vänthall för färjetrafik, m.m.

Midsommarfirande vid Hamnplan, årtal okänt.

En gästhamn för större fritidsbåtar föreslås. Anläggningen planeras för minst ett tjugotal
platser för båtar större än ca 40 fot. Härigenom kan småbåtshamnen i Stora
Hamnbassängen utnyttjas effektivare för mindre platskrävande båtar.

Illustration: Föreslagna gästhamnen för större segelbåtar framför den planerade nya bebyggelsen på Hamnplan
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Mellan kajen och rondelltorget föreslås ett nytt läge för en bränsleautomat, som på sikt
avser att avlösa dagens bensinstationer på ömse sidor av infarten till Stora
Hamnbassängen. I samband med havsnivåhöjningsskyddande åtgärder kommer arbeten
att behövas utmed delar av kajkanten. I det sammanhanget går det även att åstadkomma
en nedgrävning av bränsletankar vilket resulterar i en mindre skrymmande anläggning och
ger möjlighet att utveckla nuvarande lägen i en mer gynnsam riktning både vad avser
stadsbild och funktion. Fördelen med det nya läget är att den kan försörja båt- och
bilkunder, varav de senare idag saknar tankningsmöjligheter inom rimligt avstånd från
samhället. Väl medveten att denna lokalisering tangerar riktlinjer vad gäller
omgivningspåverkan är syftet att få frågan prövad i samrådsförslaget för att bringa klarhet
vilka krav som ställs och vilka arrangemang som behövs för ett genomförande.

Den föreslagan ”Möllemacken” vid hamnplanen erbjuder drivmedel, fossilt-bio-el, för både land- och
vattenbaserade åkdon

Sillfabriken
Industribyggnaden, ”Sillfabriken” med sina många om- och tillbyggnader, saknar
kulturhistoriskt värde (oaktat att fisklukten har satt sig i väggarna) och bedöms inte vara
tillräcklig funktionell för att rymma en ny användning och föreslås därför ersättas med en
byggnad med ungefär motsvarande utsträckning i markplanet. Här finns möjlighet att
genomföra den satsning på ett europeiskt havsmatcenter som beskrivs under avsnittet
’näringslivsutveckling’ tidigare i planbeskrivningen, dvs. en kombination av restaurang,
utbildning och säsongsbaserat hotell/elevboende. För att säkerställa planens syfte tillåts
inte bostadsändamål i denna del av planområdet.
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Illustration: Gestaltningsförslag för Sillfabrikstomten

Övriga förändringar
Storleken på bostadsfastigheten Mollösund 5:15 gör den möjlig att dela i två
bostadsfastigheter.
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Mollösund 5:15

För Mollösund 5:23 prövas en delning som möjliggörs av den matargata som dras mellan
Sillfabrikstomten och Lilla Hamnbassängen och även försörjer den yttre udden vid stora
hamnbassängens utlopp. Delningen möjliggör en nybyggnad av ett enbostadshus med
samma karaktär som beskrivs för Galgebergsbebyggelsen.

Mollösund 5:23

En mindre fastighetsreglering föreslås för Mollösund
5:22 som genererar en okontroversiell komplettering
om cirka 25 kvm.
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Det finns önskemål att kunna ställa upp en glasskiosk mellan Emmas Café
och lokalgatan, vilket möjliggörs i planförslaget såvida marken inte behövs för
korttidsparkering. För den allmänna platsmarken mellan Mollösund 5:20 och
caféet tas genomfartsmöjligheter för motorfordon bort, och ersätts med
uppstyrda parkeringsmöjligheter och en miljöstation för båthamnen.
Den gamla brandstationsbyggnaden ges en ändamålsbestämning, som
överensstämmer med den avsedda verksamheten, brandförsvar.

Lilla Hamnbassängen
Beﬁntlig sjöbodsmiljö och nuvarande användning bibehålls. En komplettering av en sjöbod
föreslås.

För båtbränslepåfyllning prövas ett nytt läge i anslutning till den föreslagna gästhamnen vid
Hamnplan. För udden mellan Lilla Hamnbassängen och inloppet till Stora Hamnbassängen
föreslås handelsändamål i form av restaurang med enklare övernattningsmöjligheter. En
huvudbyggnad med hamnområdeskaraktär får uppföras mot inloppet samt en länga med
sjöbodskaraktär för enklare övernattningsmöjligheter mot Lilla Hamnbassängen.
Varutransporter sker via anslutningen som utgörs av en gång- och cykelväg där
motorfordonstrafik är tillåten (gångfartsområde). Området närmast kajkanten runt udden
förblir allmän platsmark med för passage för gående.
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Området kommer närmare att studeras vad gäller omfattning och gestaltning av
nybyggnader under granskningskedet.

Udden erbjuder ingen inbjudande syn idag

UTFORMNING
Galgeberget
Målet är att åstadkomma ett harmoniskt område med estetiskt tilltalande byggnader och
utemiljöer och en låg miljöbelastning. Stor hänsyn skall tas till områdets kulturhistoriska
särprägel och omgivningarnas topografi och naturmiljö. De lokala klimatförhållandena
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måste också beaktas. Uppe på bergen i Bohuslän är man mycket utsatt, vindarna från
väster är starka. En stor kvalitet med att bo uppe på Galgeberget kommer att vara
utsikten, och husen bör med fördel utformas med utsikt från husen samt från varsin
uteplats som placeras med tanke på både ljusförhållanden, terrängens utseende och
möjlighet till utsikt. Utemiljöerna ska utformas tillsammans med arkitekturen och vara en
del av den naturliga miljön. Området bör ses som en helhet och avsikten är att begränsa
tillkomsten av friggebodar och överdimensionerade altaner. Ev. kommer ett utökat
bygglovförfarande att tillämpas för området för att stävja icke önskvärd
kompletteringsbebyggelse. Höga krav ställs på byggnadernas utformning vad avser skala,
proportioner, ytskiktmaterial och färgsättning samt anpassning till terrängen, vilket även
gäller för vägen. Sprängning ska begränsas i så stor utsträckning som möjligt.
De tre områdena vid Galgeberget ges olika förslag till utformning beroende på dess lägen.
Nytillkommande hus vid södra delen av Galgeberget med utblick över hamnplanen (Östra
Galgebacken) ges en utformning som överensstämmer med omgivande bebyggelse.
Höga krav ställs på byggnadernas utformning vad avser skala proportioner, ytskiktmaterial
och färgsättning samt anpassning till terrängen, vilket även gäller för tillfartsgatan.
Sprängning ska begränsas i så stor utsträckning som möjligt. Ett exempel är att
byggnadskropparna inte tillåts för stora utan ska påminna om den äldre bebyggelsen.

Illustration: Exempel på placering och utformning av bebyggelse på Galgebacken

Den föreslagna nybebyggelsen söker förankring i traditionellt husbyggande och strävar
efter att följa den karaktär som utmärker den bebyggelse som idag klättrar upp i berget
invid hamnbassängen. På motsvarande sätt introduceras en ny ”årsring” bestående av
enbostadshus på utvalda tomtplaster med en inplacering och nivåsättning, som
förhoppningsvis minimerar omfattande markarbeten. Tomtytorna runt bostadshusen är
genomgående små, minimistorlek 300 kvm enligt planbestämmelse, som väl går att
jämföra med den genomsnittliga tomtstorleken kring hamnen. Husen placeras i anslutning
till beﬁntliga hus och nockhöjderna ska inte överstiga +21,0, som är nockhöjden på
befintligt bostadshus inom fastigheten Mollösund 20:20.
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Mollösund 20:20 kommer även i fortsättningen ha den högsta nockhöjden i området

Vad gäller husstorlek eftersträvas mer karaktären av ”dubbelstuga” än ”grosshandlarvilla”
Vad beträffar byggnadernas höjd är det angeläget att hålla den nere utan att minska kravet
på kända och harmoniska proportioner. Valet av hustyp faller naturligt på
envåningsbyggnader med förhöjda väggliv. En sådan hustyp är vanligt förekommande och
kan varieras med förstugor, verandor, frontespiser och balkonger med placering på både
lång- eller kortsidan beroende på terrängens och tomtplatsens förutsättningar.
Byggnadsytan begränsas till 70 kvm plus 15 kvm för ovanstående utbyggnader av
huskroppen i planbestämmelserna.

Utdrag ur Byggnads- och miljöprogram, Orust kommun 2006
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Mindre och enklare nybebyggelse inspirerade av dubbelhuset förespråkas framför ”grosshandlarvillor” i den nya detaljplanen

Med en traditionell takvinkel om cirka 33 grader kan den totala byggnadshöjden för en
envåningsbyggnad begränsas till 7 meter och den totala våningsytan ökas till cirka 100
kvm. Boendeytans storlek får ses som en reaktion mot de vidlyftiga ytanspråk som
kännetecknat enbostadsbebyggelsen under en lång rad av år och är ett försök att
introducera en form av ’compact living’ som svarar upp mot behovet att minska åtgången
av byggnadsmaterial och hålla nere uppvärmningsbehovet. Den ytsnåla ansatsen
kompenseras i viss mån genom att förrådsutrymmen kan inhysas i den av
terrängförhållandena ofta erforderliga höga stensockeln samt den gemensamma ’bilbods’uppställningen nedanför Galgeberget
Genom att hålla både tomter och husstorlekar nere och variera byggnadsorientering efter
terrängförhållanden ökar möjligheten att ge bebyggelsekompletteringen en önskvärd täthet,
avstånd mellan husen och kompakt skala som harmoniserar med intilliggande bebyggelse.
Här bör också uppmärksamma samspelet med den föreslagna bebyggelsen på
kajplanområdet vilken ges tillräcklig resning för att kopplas ihop med husen på
Galgebacken och skapa en harmonisk identitet med en tilltalande anblick från sjösidan.

.
Principsektion
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Vy från Korrholmen iI början av 1900-talet

Riktlinjer för utformning av nya bostadshus på Galgeberget
Detaljplanen ger anvisningar för hur bebyggelsen ska utformas och bygglovsprövningen är
den slutgiltiga bekräftelsen på att förändringen uppfyller planens krav. Nedan återfinns en
mer detaljerad tolkning av planens intentioner som kommer att användas i samband med
bygglovprövningen:
– Husets volym skall anpassas till de äldre husens former. Det bohuslänska dubbelhuset
är förebilder som bör väljas. Detta innebär ett 1 1/2-planshus med förhöjt väggliv, 30- 90
cm, och sadeltak med 30° -35° taklutning. Valmning av tak hör inte hemma i Mollösund.
– Byggnaden skall grundläggas direkt på berget som man gjort tidigare. Större
sprängningsarbeten får ej ske. Mindre sprängningar under husen för att jämna av marken
och ta bort "toppar" kan accepteras.
– Trä är det fasadmaterial som alltid präglat kustsamhällenas bebyggelse. Det är planens
syfte att detta karaktärsdrag skall bevaras. Trä är ett levande och hållbart material.
Träpaneler är också relativt lätt att underhålla och reparera.
– Fasader skall utföras i träpanel och avfärgas i vita eller ljusa pastelltoner, vilket knyter an
till trähusbebyggelsen i Mollösund. Bostadshusen skall målas i täckande ljusa färger - vitt,
ljusgrått, ljusgult, ljusblått, ljusgrönt eller ljust ockra. Främmande kulörer såsom lila, etc.
skapar splittring i miljön och skall undvikas. Falurött kan undantagsvis också väljas. Det är
då viktigt att man väljer en matt faluröd färg. Blanka röda färger är främmande för miljön.
Fönstersnickerier kan ges en mer avvikande kulört färg. En exempelsamling på befintliga
hus i Mollösund med lämpliga fasaderfärger redovisade på foto och med SIS
färgklassificering återfinns som bilaga till planbeskrivningen.
– Fönster skall placeras symetriskt och så att fasaden får en lugn rytm. Fönster skall ha
minst en vertikal post och kan också vara spröjsade. De skall placeras nära fasadlivet så
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att ingen utvändig nisch uppkommer. Stora fönsterpartier får ej förekomma. Fönstrens
storlek och form bör anknyta till traditionen.
– Fönsterband skall undvikas på huvudfasader men kan utföras på verandor och liknande
tillbyggnad.
– Takmaterial skall vara röda takpannor. Lertegel ger en mer levande karaktär än
exempelvis betongpannor. Glaserade pannor hör inte hemma i byggnadstraditionen. Att
belägga hela taket med solpanel kommer att tillåtas.
– Skorsten skall placeras på eller nära taknocken. Skorstenar som placeras närmare
långfasaden måste göras så höga att husets proportioner inte förvanskas.
– Detaljer som dörrar, förstukvistar, uteplatser, balkonger etc. skall underordna sig huset
så att de inte blir för dominerande. Stora terrasser och altaner hör inte hemma i Mollösund.
– Tomter och trädgårdar är också viktiga för helhetsintrycket. Att bevara så mycket som
möjligt av naturmarken bör vara vägledande. Undvik större markarbeten. Sprängningar för
tomtens anordnande får ej utföras. Använd tomtens kullar, träd och stenhägnader, etc. till
att skapa uterum. Låt terrängen styra var ev. uthus placeras. Välj träd och buskar som
naturligt hör hemma i
området. Eventuella inhägnader bör utföras som enkla, låga och glesa trästaket.
För den lilla gruppen om tre enbostadshus på motsatt sida om Galgebergets
observationspunkt (Norra Galgebacken) föreslås en mer modernistisk utformning som
anknyter till den befintliga bebyggelse i motsvarande lägen som återfinns strax öster om.
Färgmässigt bör de smälta in i bergsnaturen och föreslås få en fasad av järnvitrolad gran
eller furu eller någon annan grå ton. Husen hålls låga för att inte dominera siluetten och
husens tak ska följa bergets form.
Generellt gäller för all nybebyggelse i den kuperade terrängen att enbostadshusen
placeras på naturliga platåer i bergssluttningar och sänkor där varje enskilt hus orienteras
efter utsikt och solförhållanden. Byggnaderna placeras företrädesvis längs med
nivåkurvorna, med ett maximalt byggnadsdjup på 7 meter, för att undvika att de dominerar
platsen och döljer bergets form.
Att bygga på berg ställer särskilt höga krav på utformingen av grundläggningen, särskilt
med avseende på att finna en varsam lösning som inte gör irreparabla ingrepp i berget.
Förutom grundläggningsmetod för byggnaderna så finns det andra faktorer som påverkar
hur varsamt man kan etablera ett nytt område. Det man måste tänka på är var man
placerar området och byggnaderna, hur man drar vägar och ledningar, hur man uppfyller
de tillgänglighetsnormer som finns och framförallt hur man utformar utemiljöerna. Det är
därför angeläget att ansökningar granskas med stor noggrannhet i bygglovsskedet så att
den nya bebyggelsen överensstämmer med planens intentioner. Planen innehåller därför
föreskrifter för nivån för färdigt golv för att minimera sprängningsarbeten vid förberedelser
för husens uppförande.
Marknivåskillnader över 1 meter tas upp med grundmurar. De rum som bildas under husen
måste beaktas så att de inte upplevs som för djupa och mörka.
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Uthus på tomten följer de regler ytmaterial och färgskalor som beskrivs för
enbostadshusen.
Hamnplan
Den nya bebyggelsen på Hamnplan försöker fånga upp karaktären av ett hamnområde
med stora magasinsbyggnader. Det innebär att skalan ökar med kraftigare
byggnadskroppar, uppförda i två till tre våningar med inredningsbara vindsvåningar, och
att ett mer symmetriskt mönster av byggnadskroppar eftersträvas än vad befintliga
förhållanden uppvisar. Genom att höjdskalan ökar förstärks även samspelet med
bebyggelsen på Galgeberget och möjligheten att ge en ny tilltalande och
sammanhängande siluett mot vattensidan ökar.
Bottenvåningen kan byggas av gjuten betong som tål att översvämmas. Utvändigt kläs
hela byggnaderna med stående träpanel som målas med faluröd färg. Något av husen
skulle kunna järnvitriolbehandlas. Dörrar och fönster ska vara enkla öppningar med
smygar och inte ha några foder. Fönsterbågar målas i samma färg som övriga fasaden.
Byggnaderna ska vara avskalade och inte förses med s.k. ”snickarglädje”, gallrade
gångjärn och beslag. Tak täcks med oglaserat lertegel alternativt solpaneler.

Befintliga hamnmagasin på Mollön
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Illustration: Hamnplan sedd från farleden

Utsiktsmöjligheter för beﬁntliga hus på ’insidan’ av Hamnplanen kommer att inskränkas till
del men ambitionen är att en utblick mot havet bibehålles.
Sillfabriken
Utformningen av den nya bebyggelsen följer samma riktlinjer som för Hamnplansområdet.

Övrig föreslagen bebyggelse
Möjlighet att uppföra tre byggnader för gemensam användning ges i planförslaget. Det är
dansrotundan vid Hamnplanstorget, lusthuset/utkikstornet/sångartemplet på
Galgebergets högsta punkt och bastun vid den västra spetsen av planområdet. För dessa
har inga förslag till gestaltning angetts i samrådshandlingarna. Orsaken är att ge berörda
och intresserade av gestaltningen av det ’nya’ Mollösund möjligheten att bidra med idéer,
skisser, förslag, etc. Samtliga byggnader har ett allmänt syfte, dvs nyttjandet ska vara
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öppna för såväl enskilda som föreningar att anordna samkväm. Det upplevs ur
plansynpunkt att de därför uppvisar en gemensam prägel och försöker symbolisera något
av Mollösund unika identitet. Avsikten är också att en lokal intresseförening, befintlig eller
nybilda, ansvarar för drift, underhåll och uthyrning för aktiviteter som upplevs förenliga med
ursprungssyftet. Om förslagen vinner gehör hos samrådskretsen, föreslås att en
”arkitekttävling” utlyses där allmänheten får komma in med förslag. Dessa kan sedan
utgöra underlag för utformningsbestämmelser i granskningsförslaget.

Bastu, lusthus och rotunda, förslag på utformning efterfrågas

Råd för vård och underhåll av befintliga byggnader
I planområdet finns även ett stort antal befintliga byggnader. Här kommer några allmänna
rekommendationer:
– Laga hellre än att byta ut. Om skadade delar måste bytas ut, använd samma material
som tidigare. Moderna material skadar ofta mer än de ”förbättrar”. Var särskilt skeptisk mot
så kallade underhållsfria material. Sådana finns inte.
– Bedöm inte fasaden efter ytskiktets utseende. Virket kan vara bra under. Gamla hus
byggdes ofta med kärnvirke och en sådan kvalitet går inte att få idag. Byt inte ut mer än
nödvändigt och komplettera vid behov med panel av samma dimension som den
ursprungliga.
– Behåll de röda tegeltaken. Undvik betongpannor som ger husen en "mera död" karaktär.
Glaserade pannor hör ej hemma i Mollösund.
– Låt skorstenen sitta kvar på sin ursprungliga plats, även om den inte ska användas. Den
kan vara bra som reserv eller användas för ventilationsrören. Om ett hus har två i
skorstenar, behåll båda. De är viktiga för husets exteriör.
– Tilläggsisolera inte utan en ordentlig genomgång av huset isolering av fasaden brukar
bara löna sig om väggen måste bytas ut helt. Annars står kostnaden knappast i proportion
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till energibesparingen: man kan bli tvungen att flytta ut fönstren så att de inte hamnar i
djupa nischer och takfot och taksprång kan behöva förlängas för att väggen ska skyddas
och husets proportioner behållas.
– Fönstren är husets ögon. Det är bättre och billigare att ersätta rötskadade delar än att
köpa nya fönster. Låt en snickare att göra en kopia av det gamla fönstret. Då behövs inga
justeringar göras i karmen. Kopiera också foder och lister som måste bytas ut, så
förvanskas inte husets utseende.

TILLGÄNGLIGHET
Vid utformningen av vägar, gångvägar, parkeringsplatser, hus, mm skall tillgänglighet för
funktionshindrade eftersträvas. Terrängförhållandena är tyvärr inte gynnsamma för att
ordna en fullgjuten miljö för rörelsehindrade inom hela planområdet, speciellt vad avser
väglutningar. För att åstadkomma detta krävs omfattande sprängningsarbeten vilket har
avfärdats i ett tidigt skede av planarbetet som ett icke önskvärt ingrepp. Ett genomförande
av planförslaget innebär att tillgängligheten till Galgeberget kommer att öka, dels via
’Galgebergsbacken’, den gata som går upp bakom berget och dels genom förlängningen
av lokalgatan vid Västra Galgebacken. Vidare kommer det sammanhängande gångstråk
utmed vattensidan som beskrivs under ’Fritid och rekreation’ nedan att öka möjligheten att
röra sig obehindrat för alla kategorier.

FRIYTOR OCH REKREATION
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En bärande idé i planförslaget är att förstärka kontakten mot vattnet för allmänheten och
skapa ett sammanhängande promenadstråk från Galgeberget utmed Hamnplan, runt
Stora Hamnbassängen och vidare utmed kajer och bryggor österut därom. Möjligheten ska
även finnas att anlägga en liten öppningsbar gångbro över inloppet till Lilla
Hamnbassängen. Önskemålet finns även att utöka möjligheten till korttidsangöring öster
om Stora Hamnbassängen genom att sammanbinda befintligt bryggsystem. Några
konflikter med nuvarande markanvändning har inte uppmärksammats. Arrendeavtalen för
sjöbodar med brygga rymmer idag som regel bestämmelser att fri passage inte får
förhindras, vilket skall säkerställas även i denna plan.

Kan de va’ nå’t vid Lilla Hamnbassängen?

För att öka tillgängligheten inom Galgeberget anläggs ett definierat system av
vandringsleder med utsiktsplatser och lekmiljöer. Kontakten mellan kajplanen och
badplatsen vid förbättras med ett trädäck som ansluter till klipporna. Härvid får t.ex.
rörelsehindrade en genare väg till badplatsen.

Trädäck mellan hamnplan och badplats vid fyren förbättrar tillgängligheten

De områden som bevaras som naturmark utgörs av bergshöjder med storslagen utsikt och
grönområden med vackra utblickar över Mollösund. Det omkringliggande naturområdet,
som görs tillgängligt via gångvägar och stigar, innefattar fina lek- och strövområden och
orörd natur samt närhet till hav och båtliv. Strandzonen, större delen av berghällarna i
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planområdets norra del, samt bergbranten bakom fastigheten Mollösund 5:15 säkerställas
som allmän plats, natur, i detaljplanebestämmelserna.
Flera av arterna inom områdena med utpekade naturvärden är hävdgynnade. För dessa
arter kan ny bostads- bebyggelse och ökad tillgänglighet till naturområdena i nordväst vara
positiv. Med mer människor som rör sig i området ökar störningen och förhindrar därmed
igenväxning. För den biologiska mångfalden är detta positivt.

Galgeberget har stora förutsättningar att bli ett lättillgängligt och attraktivt strövområde

SERVICE
Detaljplaneområdet utgör en ansenlig del av Mollösunds samhällskärna. Här finns service i
form av åretruntöppen dagligvaruaffär med post samt säsongsöppna restauranger,
fiskaffärer, kaféer mm. För verksamheterna öster om den stora hamnbassängen anpassas
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planbestämmelserna till de verksamheter, som redan är etablerade i området såsom café,
restaurang och handel

GATOR OCH TRAFIK
Statlig väg 744 förbinder samhället med övriga Orust. Vägen anges som huvudgata och
föreslås förlängas som allmän väg fram till vändplatsen vid bryggan.
Av plankartan framgår att vägnätet strukturerats tydligare än idag. Motortrafiken leds
igenom planområdet och ansluter nya verksamheter på kvartersmark på ömse sidor av
kajplanen och för att försörja den föreslagna bebyggelsen i nordväst.
Allmän tillfart till samtliga områden för nybebyggelse får lösas med en ny (lokal)gata
genom hamnområdet, ”Hamnplansgatan”.
För att minimera ingreppet av vägdragning till tomterna utmed Galgeberget ansluter en ny
körbar gång- och cykelväg - gångfartsområde Galgbergsslingan. Denna skall utföras med
minimal bredd men ändå körbar för enstaka motorfordon, som leds runt den högsta kullen
med utsiktspunkten och slutar med en vändplats vid den östra delen av den nya
bebyggelsen. Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker på de gåendes villkor.
Fordon, även cyklar, får inte köras fortare än gångfart, föraren har väjningsplikt mot gående
och fordon får bara parkeras på särskilt anordnade parkeringsplatser. Till skillnad från en
gågata är det dock inte förbjudet med motordriven genomfartstrafik. Denna väg har även
syftet att öka tillgängligheten för gående och motionärer till Galgeberget och tillåter endast
fordonstrafik till tomterna samt rörelsehindrade som besöker Galgeberget. Biluppställning
för enbostadshusen anordnas i en gemensam garageanläggning nedanför Galgeberget i
kombination med källsortering och postutdelning. Här finns även möjligheter till förbindelse
med trappor upp till de enskilda tomterna.
En speciell väg- och VA-utredning kommer att utföras till granskningsskedet, som utgår
från det behov av förändringar som samrådsförslaget väcker hos samrådskretsen.

KOLLEKTIVTRAFIK
Det har framkommit önskemål att den regionala busstrafiken åter ska ha möjlighet att ta sig
ner till hamnen. För att möjliggöra detta och även tillåta en visst mått av uppställning för
turistbussar finns möjligheter, visserligen begränsade, att vända nere vid kajplanens
”rondelltorg”.
En önskvärd komplettering av publika transporter vore tillkomsten av en reguljär
sommarbåtlinje längs kusten i regi av Västtrafik eller annan aktör. Här skulle befintlig
bryggplats i anslutning till vändplatsen kunna nyttjas för av och påstigning.

PARKERING
Trafiken och framförallt bristen på parkeringsplatser är sommartid ett besvärligt problem.
Den täta fiskelägesmiljön är dåligt anpassad för bilismens krav. Iordningsställandet av
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större parkeringsytor inne i samhällskärnan skulle allvarligt förstöra miljön och är därmed
inte aktuell.
Planförslaget rymmer totalt 34 platser för besökare. Här återfinns parkering utmed
Hamngatan norr om Stora hamnbassängen, avsedda för kortidsparkering för gästhamnens
behov och med platser reserverade för rörelsehindrade.

Parkering: orange = boende, gul = besök

Vidare återfinns mindre ytor för uppställning av besökande bilar öster om Hamngatan,
främst avsedda för Sillfabriksområdets tänkta verksamheter.
Några besöksplatser, med undantag för ett enstaka antal reserverade för rörelsehindrade,
finns ej plats för i den täta sjöbodsbebyggelsen på östra sidan om Stora Hamnbassängen.
Besökare, som kommer landvägen, hänvisas till infartsparkeringen som beskriv nedan.
Parallellt med planarbetet för centrala Mollösund pågår en detaljplanering för Fattiggården,
någon kilometer norrut. En infartsparkering planeras utmed vägen mot Lervikshamnen, där
den nuvarande provisoriska allmänna parkeringen upprustas, utökas och förskönas med
en sektorisering och trädplantering. Sammantaget erbjuder planen utrymme för minst ca
100 parkeringsplatser, som bedöms väl fylla framtida behov när en mer restriktiv hållning
till besökande bilar i centrala delen av Mollösund införs.
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Här vid Fattiggården finns det plats för fler även under sommartid

För de föreslagna enbostadshusen vid Östra Galgeberget förutsätts huvudsakligen inte
parkering på tomt, utan parkering anordnas i den gemensamma garageanläggningen
nedanför berget. Garagen utformas likt en sjöbod och har ett överplan som kan nyttjas för
olika ändamål.

’Bilbodar’; exempel på hur den gemensamma bilsuppställningen kan anordnas

En del av bodarna kan även utnyttjas för de boende på Hamnplan, där en
kantstensparkering utmed ”Långagatan” erbjuder plats för boendeparkeringen.
Parkeringsnormen är, förutom gästparkering, en parkeringsplats per bostad. Sammantaget
föreslås 36 nya bostäder fördelade på lägenheter (21 st.) och friliggande hus (15 st.). För
västra och östra Galgeberget kan boendeparkering anordnas på den egna tomten. Resten
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av bostäderna anvisas plats i gemensamhetsanläggningen (”Bilbodarna”) samt som
kantstensparkering.

ÖVERSIKT PARKERING
ANTAL
Totalt

Besök

Boende
Gemensanl
Tomt

Västra Galgberget

2

Östra Galgberget
Norra Galgberget
Hamnplan

5

5
3

31
Sillfabriken
Hamnvägen
Ö. Stora Hamnbassängen
Infartsparkering Fattiggården

3
17
14

21
28

8

3
34
100

CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK TILL PLANOMRÅDET
För att uppmuntra besökare till hamnområdet att utnyttja parkeringen vid Fattiggården
kommer en separat gång- och cykelväg dras ned till hamnområdet. Det föreslås även att
det finns stationer för cykeluthyrning vid infartsparkeringen vid Fattiggården respektive
Hamnplan. Arbetet med att finna lämplig sträckning av förbindelsen pågår och resultatet
kommer att presenteras i granskningsförslaget.

VATTEN OCH AVLOPP
Området ansluts till det kommunala VA-nätet. Det befintliga reningsverket för Mollösund är
undermåligt och kommer inom de närmsta åren att ersättas med reningskapacitet på
annan plats. Reningskapaciteten för tillkommande bebyggelse inom planområdet kommer
vara säkerställd i samband med att området byggs ut.

EL- OCH TELE FÖRSÖRJNING
Området ansluts till det befintliga el- och telenätet som bedöms ha tillräcklig kapacitet.
Utbyggnad av fiberkabel är under utbyggnad i både kommunal och privat regi inom
kommunen. För att förbereda framtida anslutning föreslås att fiberkabel läggs ner i
samband med utbyggnad av vägnätet inom planområdet.
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UPPVÄRMNING
Gällande planlagstiftning tillåter ej att bestämmelser för energihushållning införs som
planbestämmelser. Generella energihushållningsbestämmelser finns däremot i BBR. Det är
angeläget att husen utformas och byggas så energisnåla som möjligt. Detta innebär dels
övervägande ljusinsläpp mot söder för tillvaratagande av solinstrålning, dels välisolerade
väggar, energieffektiva fönster och tillvaratagande av spillvärme från exempelvis
ventilation. Planens bestämmelser innebär inga restriktioner mot att solfångare eller
solceller på tak installeras för uppvärmning respektive elproduktion.

Det pågår en spännande utveckling av takintegrerade solcellslöningar. Går det att
bygga ett 'soltakförsett dubbelhus eller hamnmagasin och få det att smälta in
i Mollösund?

VINDKRAFT
Ett område för små vindgeneratorer föreslås inom ett blåsigt parti av Galgeberget. Avsikten
är att rekreationsområdets lokala behov av el för t.ex. gångvägsbelysning ska mötas.
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Små vindkraftsgeneratorer som räcker till att lysa upp belysningen för gångstråken på Galgeberget?

AVFALL
Avfallet skall omhändertas enligt kommunens avfallsplan och hämtningen utföras av
kommunens renhållningsentreprenör. En större sopsepareringsstation (miljöstation)
föreslås förläggas i anslutning till infartsparkeringen i Fattigårdsområdet.
De fraktioner som inte hämtas av renhållningsentrepenören lämnas antingen vid
återvinningsgård i Ellös eller vid kommunens återvinningscentral vid Månsemyr, ca 10 km
från planområdet. En kombinerad lösning med en gemensam plats för postdistribution och
källsorterat avfall med lämplig placering i början på lokalgatan (Hamnplansgatan) föreslås
för Västra, Östra och Norra Galgebacksbebyggelsen.

ÖVERSVÄMNINGSSKYDD
Utgångspunkter
Med en stigande havsytenivå följer konsekvenser för den byggda miljön och
samhällsplaneringen. I kustnära områden står stora ekonomiska värden på spel eftersom
bebyggelse och teknisk infrastruktur i stor utsträckning är lokaliserade utmed kusterna.
På sikt, när medelvattennivån stiger, kommer risken för översvämning att öka.
Vattennivåer som idag har en återkomsttid på 100 år kan i framtiden inträffa betydligt
oftare. Utgångspunkten är att byggnader och infrastruktur i Mollösund ska stå säkra under
en översvämning av den storlek som återkommer i genomsnitt en gång på 100 år (100årsnivå i havet). 100-årsnivån idag är ca +1,5 m i höjdsystem RH2000. Överlagras den
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permanenta havsnivåhöjningen som förväntas under denna 100-årsperiod på ca 0,8 m,
skulle det innebära en skyddsnivå på +2,3 m i höjdsystem RH2000. Skyddsnivån ska
kunna höjas när och om behov uppstår. Eftersom nivåer på +2,3 m bedöms osannolika de
närmaste decennierna kan delar av investeringarna genomföras i ett senare skede.
Mollösunds centrala delar vilar på vattengenomsläppliga utfyllnadsmassor vilket gör att
bebyggelse och infrastruktur inte kan översvämningssäkras med barriärer/vallar. Istället
föreslås att berörd infrastruktur och mark, ny bebyggelse samt en del befintlig bebyggelse
istället behöver höjas med minst 0,5 m i förhållande till dagens nivåer. Den föreslagna
bostadsbebyggelsen på Galgeberget ligger relativt högt och klarar med god marginal
högre havsnivåer, förutsatt att ovanstående nämnda åtgärder med höjningar av
försörjningssystem och gator genomförs.

Utredningsskiss visande skyddsåtgärdermot havsnivåhöjning

Ett antal sektioner belyser vad som kommer att krävas och följande åtgärder föreslås vid
de delar av planområdets delar som berörs:
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Hamnplan och Sillfabriken
Nybebyggelse vid Hamnplan utformats med en nedervåning mot vattensidan som ska
kunna stå emot eventuella extrema högvatten med en användning som växlar över året.
Där kan finnas tillfälliga sommarbutiker, förrådsutrymmen, garage, m m. Ovanpå kan
bostäder byggas i 1 ½ -2½ våningar med utgång till en högre nivå. Mellan
byggnadskropparna förslås ett bottenplan som kan inrymma lokaler ut mot
hamnpromenaden.

En liknande lösning föreslås tillämpas vid nybyggnaden vid Sillfabriken med den
skillnaden att överplanen hyser verksamheter och ej bostäder.
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Här uppnås säkerhetsnivå 2 enligt Stigande Vatten, dvs. färdigt golv för överplan blir ca
+3,2 m. Åtgärden utgör en del av byggkostnaderna.

Hamnvägen och dess förlängning västerut vid Hamnplan
En förhöjning av vägbanan som förhindrar vatteninträngning anläggs. En höjning till +2,5
utmed Stora Hamnbassängen och +3,5 väster därom bedöms vara en rimlig avvägning i
ett samhällsekonomiskt perspektiv och motsvarar framtida högsta vattennivå enl. Stigande
Vatten. En ny stödmur erfordras utmed norra delen av Hamnbassängen.
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De flesta hus utmed hamnbassängens norra sida ligger så högt att de inte påverkas om
Hamnvägen höjs till +2,5 m. Dock skulle fastigheten Mollösund 18:1 behöva höjas, och få
ersättning med en ny granit-grund.

Beträffande fastigheten Mollösund 5:15 så hamnar den ca 1,6 meter under
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den nya föreslagna upphöjda Hamnvägens nivå. Tomtmarken höjas upp, och en ny
granitgrund byggas, för att huset skall kunna bibehålla sin karaktär. Detta är ett av de bäst
bevarade husen i Mollösund och det är viktigt att det bibehåller sin ’position’ bland den
tillkommande bebyggelsen.

Öster om Stora Hamnbassängen
En kombination av höjning av marknivån, krönbalkar (ung. kantbalkar) och trädäck med en
halv meter föreslås för att skydda området mot framtida högsta vattennivå enl. Stigande
Vatten och samtidigt göra det mer attraktivt för besökare. Det då blir även aktuellt att lyfta
befintliga sjöbodar med en halv meter samt ombyggnad och höjning alternativt rivning och
nybyggnad av nyare huskonstruktioner med platta på mark.
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Utformning
Gestaltningen av skyddsanordningarna är ännu ej fastlagd, Nedan visas några exempel
på utförda vallar och spont.

Exempel på olika typer av invallning

ÖVRIGT
Mollösund med närliggande seglingsvatten har goda förutsättningar att vara en bas för
seglingstävlingar. Exempelvis finns det möjlighet att skapa ett publikvänligt arrangemang
där åskådare kan se kappseglingen från land om tävlingsformen och båtklassen är den
rätta. En avgörande faktor för att kunna utses som arrangör för dessa arrangemang är
möjligheten och kapaciteten att sjösätta och angöra jollar och följebåtar på ett betryggande
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sätt. För ändamålet krävs en sjösättningsramp som medger en säker sjösättning och
upptagning samt tillfälliga uppställningsplatser på land. Det föreslås att den befintliga
sjösättningsrampen vid f.d. Mathilda-bryggan upprustas samt att mindre angöringsbryggor
byggs på båda sidor om rampen. Intilliggande ytor får användas för tillfällig uppställning på
land av jollar i samband med regattor.

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 uppförande av fler- och enbostadshus samt utveckling av havsnära
handelsverksamheter av ej störande karaktär. Det råder således ingen osäkerhet kring
planens innehåll. Den miljöpåverkan som ett genomförande av planen innebär kan antas
därmed bli någorlunda förutsägbar i tid och rum.

PLATSEN
Centralt i området ligger en industribyggnad, ”Sillfabriken”, i en till två våningar som
inrymmer verksamhet för ﬁskberedning, vilken kommer att flyttas till annan ort. Ytterligare
byggnader för ﬁskberedningsindustrin återﬁnns på den asfaltsbelagda hamnplanen i
områdets västra del, där även upplag för verksamheten ﬁnns. Öster om Stora
hamnbassängen ligger ﬂertalet verksamheter inrymda i traditionella sjöbodar och magasin
med inriktning mot turism (restaurang, skeppshandel, mm). Runt den Lilla hamnbassängen
återfinns sjöbodar med traditionella karaktärsdrag. Inom planområdet förekommer enstaka
bostadshus medan angränsande områden huvudsakligen utgörs av bostadsbebyggelse
som vi idag ser är resultatet av en lång utvecklingsprocess.
Den nordvästra delen av planområdet utgörs av en halvö och är, med undantag av några
fritidshustomter, obebyggt och består av ett hällmarkslandskap, som saknar miljöer med
mycket höga (unika) naturvärden.

PÅVERKAN
MARK OCH VATTEN
Sprängning och schaktning är endast tillåten för grundläggning av byggnader,
ledningsdragning samt anläggning av körbar gångväg inom kvartersområde. Hällmark
utanför byggrätt avses bevaras. Bebyggelse och vägar lokaliseras huvudsakligen till
naturliga platåer och stråk i terrängen för att undvika sprängning. I områden med
marknivåskillnader över +/- 1m inom byggrätt tas nivåskillnader upp i sockel. Sprängning
får endast utföras maximalt 1 meter utanför ny byggnad.
NATURMILJÖ
Området består av bergssluttningar, med omväxlande tät och gles slyvegetation och
betade grönområden. Några partier med hällmark har en artrik kalkpåverkad flora och vid
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den biologiska inventeringen hittades här den fridlysta signalarten murgröna och
signalarten kruskalkmossa.
Dessa områden har i planförslaget lämnats orörda. Det föreslås en skyltmarkering av den
nordöstra hällmarken för att skydda denna och där förbipasserande kan få information om
platsens vegetation etc.
LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ
Genom att bergssluttningarna delvis bebyggs kommer landskapsbilden att förändras. Målet
är dock att bevara de för området karakteristiska bergssluttningarna i så stor utsträckning
som möjligt. Den fragmenterade bebyggelsen låter bergets form synas och motverkar att
bebyggelsen upplevs som för massiv. Den nya bebyggelsen på Galgebergets södra sida
binds samman med bebyggelsen på hamnplanen genom en balansering av hushöjder.
Målet är att byggnaderna ska relatera till den omkringliggande naturen och med sin
utformning tillföra något nytt och positivt till samhället.
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
LOKALISERING OCH RESURSHUSHÅLLNING
Det föreslagna planområdet innebär en förtätning av Mollösunds samhälles centrala delar.
Inom gångavstånd ges utvecklingsmöjligheter för att möta behov av ökad handel, turism
och nya bostäder. Området ligger i anknytning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik.
En utbyggnad enligt planförslaget kan således ses som god resurshushållning.
KLIMAT, LUFTFÖRORENINGAR OCH BULLER
Ett nytt bostadsområde kan i många fall innebära ökad biltrafik och därmed ökade
luftföroreningar. En positiv aspekt är att planområdet ligger inom Mollösunds
samhällskärna vilket gör att både social och kommersiell service nås till fots eller med
cykel. Planen har dessutom allmänt en ambition att minska fordonsrörelser till
samhällskärnan med hjälp av infartsparkeringen vid Fattiggården i kombination med en
begränsning av tillåten biltrafik till stora hamnbassängen.
Uppvärmningen av nyuppförda hus föreslås lämpligen ske med förnyelsebar solenergi. Ett
genomförande av planförslaget innebär i så fall således en marginell påverkan på platsens
luftkvalitet.
Skydd mot havsnivåhöjningen har beaktats.
Den förändrade markanvändningen bedöms inte medföra någon påtaglig bullerökning.
HYGIEN
En byggnad för allmänna toaletter behövs i kvarteren öster om Stora Hamnbassängen.
Den kommer att komplettera den befintliga anläggningen som finns bakom Emmas Café,
som främst är avsett för båtfolkets behov. Ett alternativ är att använda (en del av)
brandstationsbyggnaden för ändamålet. En annan lokalisering i nuvarande
reningsverksbyggnad där verksamheten kommer att fasas ut.
Även ett läge för en mindre källsorteringsstation föreslås som blir ett tillägg till den större
anläggning som planeras vid besöksparkeringen vid Fattiggården.
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STRANDSKYDD
De föreslagna områdena för nybebyggelse ligger utanför strandskyddsgränsen.
REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Området innehåller naturvärden som ytor för sol- och havsbad samt möjligheten till
utblickar över havet och Mollösund, vilka idag relativt otillgängliga. Den förbättrade
tillgängligheten till naturmarken, som planförslaget innebär, ökar platsens värde som
rekreationsareal. Hällmarkerna görs tillgängliga och via gångvägar knyts platsen ihop med
närliggande områden, vilket öppnar upp för fina promenadvägar även för rörelsehindrade.

Genomförandebeskrivning
Texten syftar till att klarlägga de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder, som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras på ett
samordnat och ändamålsenligt sätt. Genomförande-beskrivningen har ingen egen
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och
planbestämmelserna.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDPLAN
Planprogram
Plansamråd
Granskning
Antagande

december/januari 2013/14
december/januari 2016/17
vår 2017
sommar 2017

PLANGENOMFÖRANDE
I början av planarbetet tecknades ett samarbetsavtal mellan kommunen och ägare till mark
där stora förändringar prövas och där planen förväntas skapa ett stort mervärde. Detta
möjliggjorde ett smidigt sätt att presentera och diskutera förslag under planframtagandet
samtidigt som kostnaderna för det omfattande utredningsarbetet kunde fördelas.
Planförslagets innehåll gör det lämpligt att samarbetsavtalet bör utökas så att även fler
ägare till mark, där nybyggnad föreslås, kan ingå.
GENOMFÖRANDETID
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från det att den vunnit laga kraft. Om kommunen
inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla
och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större
möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de
outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt
garanterade” för fastighetsägaren.
HUVUDMANNASKAP
Inom Orust kommun har alla detaljplaner enskilt huvudmannaskap. Med hänsyn till
kommunens tradition av enskilt huvudmannaskap med lokal förvaltning finns särskilda skäl
för att kommunen inte är huvudman för allmän plats inom planområdet.
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Genom lantmäteribeslut regleras ansvarsfördelning, där Mollösunds vägförening och vid
behov även annan samfällighetsförening sörjer för anläggningarnas förvaltning.
ANSVARSFÖRDELNING
Allmän plats
Utbyggnad enligt planförslaget inom allmän platsmark (gator, kajer, gångvägar naturmark
etc.) sker i både exploatörers och i kommunens regi, olika för planens olika delområden.
Förslag på delområden för utbyggnad av allmän platsmark samt ekonomisk fördelning
mellan exploatörer och kommun för dessa redovisas i nedanstående illustration och
tabell.håller på att redas ut fördelning mellan exploatörer och kommun skall vara klart
innan granskning.

Illustration som redovisar förslag på delområden för utbyggnad av allmän plats.
A=Hamnvägen till korsning Hamnplansvägen, B=”Hamnplansvägen”, C=Hamnvägen till
vändplan, D=”Bastuvägen”, E=”Uddevägen”, F=”Galgebergsslingan”, G=”Sjöbodsvägen'.
Namn på vägar är bara arbetsnamn, förslag med lokal anknytning välkomnas
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Planen ger utgångspunkter för beräkning och fördelning av kostnader för anläggning av
allmänplatsmark. Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett
gemensamt behov. En allmän plats kan till exempel vara en gata, torg, gångväg,
cykelbana, parkeringsplats, park och natur samt skydd mot översvämning.
Kommunen tar ansvar och bekostar i det här fallet en del (ca 40%) som motsvarar den
nytta i form av förbättringar allmänheten får genom anordnandet. Utöver anläggningsarbeten, som krävs för tillfart och översvämningsskydd m.m. för tillkommande och befintlig
bebyggelse, vars kostnader delas mellan markägarintressenterna, finns förslag i
detaljplanen på många andra projekt på allmän plats som bidrar till ett trivsamt resultat av
planen. Här sker finansiering med allmänna medel i kombination med bidrag från EU och
staten men även bidrag från näringslivet och sponsorer kan förekomma. För mer
information se under föregående avsnittet ’Förändringar’.
Större delen av Galgeberget avsätts som rekreationsområde och kommer att förses med
utrustning och anläggningar såsom belagda gångstråk, belysning, badplats(er), bastu,
toaletter, kärl för avfall, fasta motionsredskap, lekutrustning, vindkraftspark, sångartempel,
osv. En handlingsplan med en ritning och en kostnadsberäknad specifikation av de
åtgärder som föreslås kommer ingå som bilaga till granskningsförslaget. Även
ansvarsfördelningen för utbyggnad och förvaltning skall utredas vidare inför
granskningsskedet.
För utbyggnad av GC-väg mellan planområdet och parkeringen vid Fattiggården ansvarar
kommunen. Kostnader föreslås delas dels mellan detta planprojekt och planprojektet för
Fattiggården, dels mellan kommun och exploatörerna för denna plan. Fördelningarna skall
utredas vidare till granskningsskedet.
Kvartersmark
För nya exploateringsområden med en- och flerbostadshus, handel etc. inom privat ägo
upprättas exploateringsavtal med markägare/exploatör med syfte att säkerställa att
detaljplanens intentioner uppfylls. Inom färdigställd kvartersmark med byggrätt för
enbostadshus ansvarar respektive fastighetsägare för utbyggnad och skötsel inom den
egna fastigheten.
Gästhamnen för större fritidsbåtar
samt båtplatser för boende vid
Hamnplan föreslås att byggas ut
genom exploatörernas regi, även den
del som ligger inom kommunalt
vattenområde. Utbyggnaden skall
regleras genom exploateringsavtal.
Det kommunala vattenområdet upplåts
antingen med arrende eller avstyckas
och säljs till exploatör, frågan skall
utredas till granskningsskedet.
Gästhamnsdriften för denna hamn
föreslås samordnas med den
kommunala gästhamnen i Stora
Hamnbassängen.
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För Västra Galgebacken med mark i privat ägo, anger detaljplanen en möjlighet att
förtäta ett attraktivt läge för bostäder. Ett förverkligande enligt planens intentioner bygger
dock på markägarnas intresse. Oavsett det enskilda intresset i nuläget sker en
dimensionering av VA-försörjning enligt planen medan utbyggnaden av väganslutning och
VA-ledningar får avvakta markägarnas initiativ till förverkligande. Allmänintresset att
anlägga vägen ut till rekreationsområdet och bastun bedöms dock vara så stort att en
annan lösning kan behövas ses över och presenteras i granskningshandlingarna.
För området öster om Stora Hamnbassängen finns en uppdelning i två delar. Närmast
hamnbassängen föreslås handelsändamål med möjlighet till friköp och för området intill
den östra plangränsen bibehålls ändamålet med sjöbodar. För det sistnämnda området
kan – beroende på hur politiskt beslut fattas - möjlighet finnas till fastighetsreglering knuten
till bostadsfastighet i Mollösund. Även för sjöbodarna runt Lilla Hamnbassängen (tio till
antalet exklusive de som kommer att kunna uppföras enligt planförslaget) kommer det
finnas möjlighet till fastighetsreglering till en fastighet i Mollösund. I båda områdena
ansvarar arrendeinnehavaren eller fastighetsägaren för åtgärder och skötsel av
byggnaden.
Området mellan Lilla Hamnbassängen och inloppet till Stora Hamnbassängen avsätts
för handelsändamål där möjlighet till friköp av mark där nybyggnad föreslås. Uppförande
av anläggningen sker utifrån planens bestämmelser av markägaren/arrendatorn.
VA- och dagvattenanläggningar
Planområdet skall ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde. Kommunen ansvarar för
utbyggnad, drift och underhåll av VA- och dagvattennätet.
Sammanfattning
Anläggning
enbostadshus
flerbostadshus
centrum och handel
lokalgata, gång- och
cykelvägar, belysning,
parkmark
Vatten och avlopp
El
Tele
Fiber

Genomförande
exploatör eller
fastighetsägare
exploatör
exploatör
kommun och exploatör,

Driftsansvarig
fastighetsägare

Orust kommun
VOE
nätleverantör

Orust kommun
VOE
nätleverantör

fiberförening

fiberförening

fastighetsägare
fastighetsägare
Samfällighetsförening

AVTAL
Exploatörernas genomförandeansvar säkerställs genom exploateringsavtal som
undertecknas mellan exploatörer och kommunen innan detaljplanen antas av
kommunfullmäktige.
Planområdet innehåller områden med olika privata fastigheter och med byggrätt för både
bostäder och verksamheter. Plangenomförandet förutsätter en exploateringssamverkan
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mellan dessa fastigheter. Planområdet delas preliminärt upp i 5-6 delområden för att
underlätta denna exploateringssamverkan.

Ett preliminärt förslag till uppdelning av planområdet i 5 delområden, N&Ö Galgebacken,
Västra Galgebacken, Hamnplan, Sillfabriken, Udden, har tagits fram. För varje delområde
upprättas ett exploateringsavtal som reglerar områdets exploateringsåtaganden. Vissa
åtaganden är gemensamma för hela planområdet. Därför krävs ett separat
exploateringsavtal, som reglerar åtaganden som är gemensamma för hela planområdet.
Föreslagen avtalsmodell innebär således att 6 exploateringsavtal kommer att upprättas
mellan kommunen och exploatörerna.

FASTIGHETSBILDNINGS FRÅGOR
Fastighetsbildning kan genomföras när planen vunnit laga kraft.
Allmän platsmark
Allmän platsmark - vägar, gångstigar samt park- torg och naturmark - kommer förslagsvis
fortsatt att ägas av nuvarande markägare men förvaltas av befintlig vägsamfällighet.
Överlåtelser förutsätter särskild lantmäteriförrättning vilken kommer att initieras och
bekostas av kommunen. De avstyckade tomterna skall ingå i gemensamhetsanläggningen.
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VA-anläggningar
Va-anläggning inom allmän plats ska ägas och förvaltas av Orust kommun samt
säkerställas med ledningsrätt/u-område på kvartersmark. I de fall allmänna ledningar läggs
inom privat tomtmark skall servitut/ledningsrätt upprättas i samband med
fastighetsbildningen. Blivande tomtköpare kommer vid säljtillfället också att informeras om
vilka restriktioner detta innebär när det gäller fastighetens nyttjande.
Kvartersmark
Inom kvartersmark för bostadsändamål på Galgeberget föreslås ett antal tomter avstyckas
med en minsta tomtstorlek om 300 m2. Kvartersmark inom centrum, handel och
bostadsändamål skall kunna fastighetsbildas utefter ändamålsenlighet. Det kan röra sig om
kvartersvis fastighetsbildning eller att det bildas flera fastigheter inom varje kvarter.
I området med handel möjliggörs tomtbildningar med snäva byggrätter kring de aktuella
byggnaderna. En opartisk värdering av marknadsvärdet för mark under byggnaderna som
skall avstyckas görs i de fall ägaren är intresserad att friköpa. De aktuella byggnaderna är
omgivna av allmän plats för gångtrafik, handel och publik verksamhet.
Handelsverksamheten kommer att ha behov av plats runt om byggnaden för uteservering,
salustånd, etc. Tillstånd för detta söks hos polismyndigheten.
Det kommunala vattenområdet invid område B föreslås upplåtas antingen med arrende
eller avstyckas och säljas till exploatör, frågan skall utredas till granskningsskedet.
Exploateringsfastighet kan bildas exempelvis kvartersvis eller exploatörsvis.
Exploateringsfastigheter skapar tydlighet vad gäller till exempel gränser och ägande. Ett
annat skäl är att andelstal i gemensamhetsanläggningarna kan knytas till exploatören utan
att avstyckning av de nya bostadsfastigheterna har genomförts.
Nya gemensamhetsanläggningar
Området med ”bilbodar” utmed Hamnplansvägen och föreslås bilda en fristående fastighet
och utgöra en gemensamhetsanläggning med medlemmar från boende på Galgebacken
och på Hamnplan. En samfällighetsförening föreslås bildas för förvaltning av anläggningen.

EKONOMISKA FRÅGOR
PLANKOSTNADER
Kostnader för detaljplanen inklusive sektorsutredningar, uppgår till dags dato till ca 1,5
mkr, har genom en överenskommelse fördelats mellan Orust kommun och några av de
markägare som får ett ekonomiskt mervärde av planen. I takt med att förslaget utvecklas
kommer det att bli aktuellt att utöka kretsen av markägare, som förutsätts dela på
kostnaderna för det fortsatta planarbetet.
FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER
Ansökan och kostnader för ombildning och avstyckning av fastigheter samt
förrättningskostnader för ny och ombildning av gemensamhetsanläggning bekostas av
berörd exploatör/markägare.
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EXPLOATERINGS- OCH INVESTERINGSKOSTNADER
En preliminär kalkyl har utarbetats där kostnader för genomförandeåtgärder inom allmän
plats har fördelats mellan kommunen och olika exploatörer. Denna kalkyl utgör underlag
för framtagande av exploateringsavtal och kommunens exploaterings- och
investeringskalkyler.

TEKNISKA FRÅGOR
GATOR
Där exploatören ansvarar för utbyggnad av gata görs detta i enlighet med gatu- och VAutredning. Den tekniska standarden säkerställs genom exploateringsavtal kopplat till gatuoch VA projektering.
ANLÄGGNING FÖR VATTEN OCH SPILLVATTEN
Planområdet skall utgöra kommunalt verksamhetsområde där kommunen ansvarar för
utbyggnad och förvaltning. Där privat exploatör bygger gata föreslås att denne skall kunna
bygga ut VA-systemet. Utbyggnationen och den tekniska standarden säkerställs genom
exploateringsavtal kopplat till gatu- och VA projektering.
UPPVÄRMNING
Uppvärmningen bör ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Uppvärmning av
enbostadshusen sker individuellt medan någon form av gemensam uppvärmning för
flerbostadstadshus och verksamheter kan vara lämplig.

MEDVERKANDE
De bilder, som rubriceras ”Illustration” är framtagna av Tengbom Arkitekter som även
medverkat till CAD-ritning av plan- och illustrationskarta. Exempel på hustyper och dess
anpassning till havsnivåhöjningen är framtagen av Magnus Almung, Tengboms Arkitekter.
Förvaltningsområde samhällsutveckling
Rickard Karlsson
Plan, mark- och exploateringschef

PlanbeskrivningMollösund 5_351 v20uBil

Christer Kjörneberg
Planarkitekt

2016-11-21

