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Hur samrådet bedrivits
Planhandlingarna har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 15
december 2016 – 1 februari 2017.
Ett samrådsmöte avhölls i Mollösund torsdagen den 15 december kl.18.00 i Änggården. Politiker och
tjänstemän från förvaltningsområde samhällsutveckling var på plats och presenterade
samrådshandlingarna samt svarade på frågor. Mötet var föremål för stort intresse, 97 st. tecknade sig på
närvarolistan, och avhölls under lugna former och avslutades med applåder. Minnesanteckningar biläggs.
Under samrådet har det inkommit 111 yttranden. Inkomna yttranden redovisas och besvaras i denna
samrådsredogörelse. Länsstyrelsens yttrande biläggs även som separat bilaga.

Samrådsredogörelsens uppgift
Frågor och förslag väcks och presenteras under ett planeringförlopp. Vissa idéer och förslag om den
framtida mark- och vattenanvändningen faller i god jord och andra möts av oförstående och ogillande av
de som är närmast berörda (sakägarna) och av en bredare allmänhet.
I Sverige har vi, internationellt sett, en välfungerande demokratisk process vad avser reglering och
förändring av markens och vattnets användande.
Under ett reglerat samrådsförfarande kan en sakägare reagera på upplevda framtida inskränkningar eller
negativa konsekvenser för den egna fastigheten eller föreslagna förändringar som t ex att utsikten
förändras, insyn uppstår, tillgänglighet försvåras, buller och andra olägenheter uppstår som förmodas bli
resultat av den föreslagna förändringen.
Planarbetets uppgift är att väga dessa påstådda negativa olägenheter mot de positiva allmänna intressen
som planen avses medföra: t ex trygga försörjningen av bostäder, ge plats för arbete, ge underlag till
kommunal och kommersiell service och ge innevånarna möjligheter till en aktiv och innehållsrik fritid
samt skapa en miljö utan risker som hotar hälsa och säkerhet.
Att hitta en ur allmän plansynpunkt rimlig avvägning och balansera ofta motstående intressen så att
planens goda syfte kan säkerställas och därmed genomföras är kanske den viktigaste uppgiften, som
ryms inom det s.k. kommunala planmonopolet och självstyret, som plan- och bygglagen och annan
lagstiftning ålägger kommunen.
Under framtagandet av detaljplanen finns ett antal kontrollstationer, konsultationer kring program-,
samråds- och granskningshandlingar, där en definierad sakägarkrets samt gemene man informeras och
får möjlighet att avge synpunkter. Dessa sammanställs efter varje skede, analyseras och bemöts i en
samrådsredogörelse, vilken utgör underlag för beslut hur den fortsatta planeringen föreslås bedrivas.
Dessa beslut görs av förtroendevalda politiker, som slutgiltigt också kommer att anta planen. Det finns
också möjligheter att överklaga planen till högre instans (länsstyrelse och mark- och miljödomstolen)
innan planen slutligen fastställs.
Planen antas av en demokratiskt vald församling - kommunfullmäktige - som till huvuddelen består av
lekmän och inte av en enskild tjänsteman, konsult eller person med privata ekonomiska intressen av den
förändring som planen innebär.
De synpunkter som kommit in efter perioderna av samråd analyseras utifrån följande principer av
planförfattaren:
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Erfarenheten visar att många människor upplever förändringar i den egna hemmiljön negativt. Det kan t
ex gälla utplacering av nya byggnader på mark, som idag betraktas som värdefull ur en annan synpunkt.
Det uppstår ofta reaktioner mot nya byggnaders höjder och volymer och det nya intryck bebyggelsen
skapar i landskaps- eller stadsbilden. Dessa reaktioner måste vägas mot kommunens ansvar att se till
helheten och att genomföra planens syfte, att mark utnyttjas effektivt och att utnyttjandegraden
balanserar utgifter för den infrastruktur, minimering av risker m.m. som behövs för att åstadkomma en
god och uthållig framtida miljö utan att detta måste belasta skattekollektivet i en liten kommun, som
måste prioritera basservice i form av skola, vård och omsorg i första hand.
Bedömning och förslag görs av planförfattaren och beslutet hur planen ska bedrivas vidare görs av
förtroendevalda. Det är en bra ”arbetsfördelning” vilket gör att allmänhet med ett intresse och
engagemang för saken genom opinionsbildning kan påverka hur beslutsfattare slutligen avgör frågan.

Galgeberget eller Galleberget?
Föreningen Mollösund och dess museisektion, se 2.40, ger en utförlig och väldokumenterad motivation
till vilket ortsnamn som bör användas. I nästa skede av planarbetet, vilket resulterar i

granskningshandlingar, är ambitionen att använda Galleberget (Gallebergsudden) och från denna
utgångspunkt kan sedan områdesbestämningar som Gallebergsbacken, Gallebergsvägen etc. bildas.

Sammanfattning
Innehållet i inkomna yttranden kan sammanfattas enligt följande:
Synpunkter som rätteligen påverkar planområdets utveckling i positiv bemärkelse men som inte regleras
av en detaljplan utan kanaliseras genom översiktliga planer och programhandlingar. Här uppmanas de
som kommit in med synpunkter att söka påverka inriktningen genom att väcka opinion och uppvakta
Samrådsredogörelse 5_351 v16 skicka
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representanter för politiska partier befullmäktigade att tillhöra offentliga nämnder och beslutsorgan som
’äger frågan’.
Synpunkter som påverkar detaljplanens innehåll och utformning. Här uppmanas till att följa planarbetet
och aktivt delta vid de tillfällen, som bjuds att driva sin uppfattning. I första hand gäller det att göra sin
röst hörd i samband med samråd och granskning.
Planen har väckt stort intresse bland sakägare och allmänhet. De som valt att lämna synpunkter under
plansamrådstiden, totalt 111 st., kan delas in i följande kategorier:
1. Myndigheter, organisationer och föreningar (17 st.)
2. Direkt berörda sakägare (19 st. av totalt 88 förtecknade privata yttranden)
3. Övriga som lämnat synpunkter (69 st.)
Grupp 2 omfattas av ägare till fastigheter inom eller i direkt anslutning (’rågrannar’) till planområdet. I
viss utsträckning kan även näringsidkare och boende i området ingå. Dessa har en ”stark” ställning och
äger formell rätt att överklaga planen. Här finns även de fastigheter som ingår i samfällighetsföreningar
inom och i anslutning till planområdet. För dessa beaktas erinringar utifrån vilka påstådda negativa
konsekvenser gemensamhetsanläggningen åsamkas vad beträffar nyttjande av gemensam mark och
anläggningar.
Det är Lantmäteriet, inte enskilda fastighetsägare, som bestämmer vilka som är berörda sakägare i ett
detaljplaneärende och samlar dessa i en sakägarförteckning. Denna används sedan av kommunen som
underlag vid utskick av handlingar vid samrådsförfarandet.
Inom grupp 3 återfinns de som ur PBLs synpunkt har en svagare ställning i detaljplaneprocessen men
som har stora möjligheter att via allmän opinionsbildning påverka planens slutliga utseende.
De som valt att skicka in sina synpunkter via kommunens hemsida och inte uppgett fastighetsbeteckning
eller gatuadress har tillsänts email med begäran att göra så. I de fall svar inte erhållits på denna begäran
har skrivelsen hänförts till grupp 3, övriga som lämnat synpunkter.
Fördelning av inkomna skrivelser ser ut som följer:
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I samrådsredogörelsen återfinns inkomna synpunkter, i dess helhet eller i sammandrag, och
kommentarer görs inför det fortsatta planarbetet. Siffrorna i rubriken ger en fingervisning om i vilken
ordning synpunkterna kommit in: 2.1 är den första och 2.111 den sist inkomna.
Några har valt att lämna in synpunkter vid fler tillfällen vilket noteras. Även några andra frågor, som
kommit in under samrådsperioden, är inkluderade i anslutning till det avsnittet för den fastighet/person
som ingår. Några som yttrat sig har inte angivit fastighetsbeteckning utan endast ett namn. Dessa
yttranden ingår men utan upphovsmannareferens för att följa personupplysningslagen (PUL).
Av fördelningen av inkomna yttranden efter samrådsskedet att döma är det en mycket stor andel av den
tredje kategorin, ’övriga som lämnat synpunkter’, som har tillskrivit kommunen. Flertalet av dessa har
valt att inte uttrycka sin uppfattning med egna ord utan skrivit under en prefabricerad skrivelse. I denna
samrådsredogörelse görs därför bemötanden utifrån detta duplicerade yttrande på ett och samma ställe,
se 2. ’Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden’. För de som valt att använda duplikatet ges
en hänvisning till detta generella bemötande. För inkomna skrivelser med individuella och ej
schabloniserade åsikter, som bedöms påverka planens syfte och innehåll, är planförfattarens ambition att
redovisa kommentarer i direkt anslutning till respektive skrivelse.

Fortsatt handläggning
Efter att utskottet för samhällsutveckling tagit del av samrådsredogörelsen och beslutat i frågan kommer
en ny version av detaljplanen: granskningsförslaget, att arbetas fram som bygger på de kommentarer
som återfinns i redogörelsen. När beslut väl fattats av utskottet kan samrådredogörelsen offentliggöras
och den kommer att distribueras via email till sakägare som inkommit med yttranden samt återfinnas på
kommunens hemsida. De färdiga granskningshandlingarna godkänns sedan av kommunstyrelsen för
granskning under ca två månader. Underrättelse om granskning kommer ske till alla som yttrat sig på
planen.

Yttranden från myndigheter, organisationer och föreningar
Det kan förekomma olika typsnitt i kapitlet. Orsaken är att vissa partier ur inkomna skrivelser med
omfångsrik textvolym har skannats för att spara tid vid sammanställningen. Det kan även förekomma
inskannade handskrivna yttranden.

2.109 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen framför statens samlade myndighetsuppfattning rörande riksintressen, hälsa och säkerhet,
MKN (Miljökvalitetsnormer), strandskydd, förhållande till översiktsplanen, koppling till miljömålen,
klimatanpassning, gestaltning av bebyggelse och miljö, vatten, energihushållning, transporter och
avfallshantering, trafikfrågor, synpunkter enligt annan lagstiftning.
Länsstyrelsen har, 2017-02-07, ansökt om utökad svarstid vilket beviljats av kommunen.
A. Behov av utredningsinsatser

Kommunen har under framtagandet av samrådredogörelsen, efter att tagit del av länsstyrelsen
granskningsyttrande, begärt ett möte med för att skapa klarhet i länsstyrelsens bedömningar i dess
samrådsyttrande. Mötet har ej kunnat genomföras inom den tid, februari – maj, som ursprungligen
avsattes för sammanställningsarbetet.
Förtydligande från länsstyrelsen behövdes inför det fortsatta planarbetet, så att krav/behov/förväntningar
på ytterligare sektorsutredningsinsatser inte leder till kommunalekonomiska orimligheter och inte
ytterligare förlänger den redan långt utdragna planeringsprocessen för den aktuella planen.
I klartext
– vad måste göras (för att undanröja risken för överprövning av planen)?
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– vem ska göra det?
– vem ska betala?
Vid starten av programskedet gjordes en uppskattning av de kostnader för planerings- och
sektorsutredningsinsatser som beräknades vara erforderliga under planarbetet.
Även i inledningsskedet av samrådsskedet gjordes en översyn av denna beräkning och justerades med
hänsyn till nya anspråk på underlag, som framkommit under planarbetet. Inför granskningsskedet har en
motsvarande översyn påbörjats. Det konstateras att nya krav/behov/förväntningar på ytterligare
sektorsutredningar ställs inte minst från länsstyrelsen. Den budget som beräknads för denna
kostnadspost fö planens framställande är redan överskriden.
Länsstyrelsen påtalar ofta behovet av särskilda utredningar som stöd för detaljplaneläggningen.
Synpunkter vad gäller underlag kan också komma fram vid olika tillfällen under planprocessens gång.
Detta gör det svårt för kommunen att beräkna tidsåtgång och kostnad för planeringen.
Enligt SOU’n har Länsstyrelsen dock inte någon formell möjlighet att under planprocessen kräva en viss
utredning, (SOU 2015:109 s.134). Frågan vem ska betala för utredningsinsatserna, stat eller kommun, blir
därför intressant.
Enligt SOU’n sammanställer Länsstyrelsen underlag beträffande riksintressen som kommer från
sektorsmyndigheterna och förser kommunerna med detta i planprocessen. När det handlar om ett
riksintresse är det i grunden staten som har ansvar för att ange dess avgränsning och beskriva vad
riksintresset består av. Om till exempel, som samrådsyttrandet anger, riksintresset för kulturvård
behöver förtydligas ner till att varje hus/sjöbod ska inventeras och analyseras som underlag för planens
skydds- och varsamhetsbestämmelser är det då inte statens uppgift att göra (och bekosta) denna insats?
Om det handlar om att bedöma platsens lämplighet för bostadsbyggande med hänsyn till teknisk
försörjning, service, geologiska och hydrologiska förutsättningar, markföroreningar, bullerstörningar från
omgivningen m.m. är det mer sannolikt kommunens uppgift som planmyndighet att utreda (och
bekosta) dessa frågor.
För att råda klarhet i länsstyrelsens utlåtande inför granskningsskedet togs kontakt med
planhandläggaren, som meddelade att ett muntligt samråd kunde ske och mötestidpunkt bestämdes.
Någon dag för överenskommet möte avbokade länsstyrelsen och bestämde istället att en skriftväxling
skulle påbörjas där respektives sektor inom länsstyrelsen, som företräder statliga intressen, skyndsamt
utlovades skulle precisera sina krav på utredningsinsatser. Även detta förfarande klappade ihop efter
några vändor och tillräckligt med besked kunde inte inhämtas av kommunen. Skeendet beskriver tydligt
att ansvarig handläggare för den aktuella planen med ansvar att presentera ”statens samlade
myndighetsuppfattning” inte bemästrar uppgiften. Till slut pressade kommunen fram ett Skypemöte, där
de besked som då gavs utgör underlag för de utredningsinsatser länsstyrelsen förväntar att kommunen
ska genomföra för att planen inte ska överprövas.
Det är uppenbart att Orust kommun delar dessa svårigheter med andra kommuner efter att fört upp
frågan vid kommunsamverkansmöten. Framför allt brister länsstyrelsens i att förmedla tydliga besked till
kommunerna om vad kommunerna ska förhålla sig till i riksintressena, det vill säga beskrivningarna av
riksintressenas värde. Detta gäller även frågor kring hälsa och säkerhet. Länsstyrelsens bedömningar av
vad som kan innebära påtaglig skada på riksintressena i kommunernas planer är inte heller tillräckligt
förutsägbara eller transparenta. En annan besvärande faktor att länsstyrelsen inte i ett tidigt skede sätter
ned foten och klargör vad som kan innebära påtaglig skada på ett riksintresse, och på att kommunerna
upplever att förutsättningarna för påtaglig skada ändras under planprocessens gång.
I fallet med denna plan för Mollösund är det mycket tydligt att länsstyrelsens trevande ställningstagande
både ha försvårat och förlängt planprocessen. Resultatet blir att kommunen får ägna mycket tid och
resurser åt att utreda riksintressena under planprocessen. Eftersom sektorsmyndigheternas underlag i
många fall är bristfälligt, och länsstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning aktualiserar och preciserar
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underlagen och förtydligar riksintressets värde, blir det upp till kommunen att göra detta arbete, för att
i nästa led kunna redogöra för hur planen avser att ta hänsyn till riksintressena så att dessa inte
påtagligt skadas. Det blir kommunen som får ta konsekvenserna av det dåligt underhållna
riksintressesystemet.
Riksrevisionen, se t.ex. RiR 2013:21 ”Statens hantering av riksintressen” , gör bedömningen att
länsstyrelserna, inom ramen för sitt stöd till
kommunerna, i högre utsträckning borde förbättra riksintresseunderlagen som
planeringsinstrument,
Synpunkterna i redogörelsen är ämnesuppdelade och följer länsstyrelsens uppdelning och hänvisning till
dessa bemötanden görs för motsvarande erinringar i yttranden från sakägare och övriga som lämnat
synpunkter längre fram i samrådsredogörelsen.
B. Förhållande till översiktsplanen
Föreslagen detaljplan överensstämmer med gällande översiktsplan samt
Länsstyrelsens granskningsyttrande som anger verksamheter och komplettering av bostäder.
Kommentar: Noteras
C. Riksintresse för kulturmiljö
Länsstyrelsen anser att den planerade nya bebyggelsen behöver anpassas särskilt med tanke på hur
Mollösund upplevs från vattnet, så att karaktären och avläsbarheten inte påverkas negativt. Man behöver
tänka på volymer, särskilt i utformningen av de magasinsliknande bostäderna i hamnområdet. De
upplevs volymmässigt som mycket stora i förhållande till befintliga magasin i Mollösund och i
förhållande till befintlig bebyggelse kring hamnområdet. Antalet planerade byggnader förstärker också
upplevelsen av volymen. Ett förslag där byggnaders antal och volym, framförallt höjd, skalas ned är
önskvärd för att anpassa mer till riksintressets karaktär.
Byggnader med höga kulturhistoriska värden skyddas i detaljplanen mot rivning och förvanskning, vilket
är positivt och nödvändigt för att bevara dess värden. De skyddade byggnadernas kulturhistoriska värden
behöver beskrivas utifrån riksintressebeskrivningen och kulturmiljöprogrammet vilket Länsstyrelsen
påpekade i tidigare yttrande. Beskrivningen bör utarbetas med hjälp av antikvarisk kompetens.
Skydds-och varsamhetsbestämmelserna ska utgå från dessa värden och behöver också bli mer specifika
så att det klargörs vad som skyddas för varje byggnad.
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Kommentar: Kommunen delar inte uppfattningen att förslaget för hamnplansbebyggelsen innebär en

oacceptabel förändring som förvanskar kustsamhällets karaktär till den grad att riksintresset hotas.
Några förändringar vad avser förändringar inom den ”täta och oregelbundna trähusbebyggelsen föreslås
ej, huvudstråket ”Gatan”, kyrkan, smala prång och trånga gränder berörs ej. Sillfiskets roll i samhället
förvinner förvisso, dock inte förorsakad av planen utan av näringsskäl, och i dess plats möjliggör planen
etablering av ett havsmatcenter.
Enligt värdebeskrivningen för riksintresset tycks det kulturhistoriska värdet koncentreras till ”Gatan”,
som till större delen ligger utanför det nu aktuella detaljplaneområdet. Hamnplanen och till viss del även
Sillfabriken är resultat av utfyllnader som gjorts i ”modern tid”.

”GATAN”
Karta över Mollösund 1773 där ”Gatans” sträckning tydligt synliggörs
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Mollösund i början av 30-talet med ”Gatan” översatt

Kommunens utgångspunkt är att de studier, som utförts av inhyrd expert – en arkitekt med mångårig
verksamhet att rita kompletterande bebyggelse i kustsamhällen – ger ett väl avvägt och balanserat
intryck. En ny årsring uppstår, en hamnplan med upplag av plasttunnor försvinner och ersätts med en
grupp byggnader, som hämtar inspiration vad avser skala, proportioner, val av material och färg för
klimatskydd från traditionell bebyggelse i likartade miljöer.
Emellertid har några berörda fastighetsägare i anslutning till hamnplanen besvärat sig om att utblickar
mot vattnet försvinner och andra störningar uppstår gentemot den egna fastigheten genom tillkomst av
de nya byggnaderna mot sundet. Därför kommer i granskningsskedet ytterligare analyser att genomföras
för att försöka minska påstådd negativ omgivningspåverkan mot intilliggande bebyggelse - dock med
bibehållet krav på effektivt markutnyttjande i ett attraktivt läge och så att tillfredställande planekonomi
säkerställs.
Efter den ”dialog” med länsstyrelsen, som beskrivits ovan, kan konstateras att länsstyrelsen vidhåller dess
krav som uttrycks i deras yttrande. Därför föreslås att följande utreds:
Att
riksintressebeskrivningen förtydligas med hänsyn till planförslaget
riksintressets värdebärare som ska vara med (hus, objekt, områden) definieras
sårbarhetsanalys av ovanstående värden utförs
konsekvensanalys utförs vilket resulterar i ett nytt förslag som klarar riksintresset
Detta innebär en kostnad inom posten för sektorsutredningar om c:a 92 000 SEK utöver det som
tidigare beräknats för att färdigställa planarbetet. Av vad som ovan framkommit, vad avser
ansvarsfördelning mellan stat och kommunvad rör underlagsmaterial och förtydliganden av riksintressen,
är det en kostnad som staten bör stå för.
D. Riksintresse för kommunikationsleder
Länsstyrelsen (tillsammans med Sjöfartsverket) anser att planerade flytbryggor för större fritidsbåtar vid
hamnplanen måste justeras så att dessa inte riskerar att inskränka i användandet av farleden.
Kommunen behöver i planbeskrivningen redogöra för hur planering av bryggor och tilläggsplatsers
utformning tar hänsyn till svallpåverkan från angränsande farleder. Planerade bryggor sker i ett mycket
utsatt område som sommartid är hårt trafikerat med tillkommande störningar (svall), Länsstyrelsen
anser att nya bryggor och båtplatser på tidigare oexploaterad mark/vatten riskerar att påverka MKN för
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vatten negativt exempelvis genom att skada havsbotten och försämra förutsättningarna för det marina
ekosystemet i området.
Kommentar: Kommunens svar till Sjöfartsverket i samrådsredogörelsen till programhandlingarna var att:

’Ett förslag kommer därför att ingå i samrådshandlingarna för prövning om tillräcklig hänsyn till
farleden beaktas.’
Sjöfartsverket uttrycker, efter att mer detaljerad redovisning gjorts för ’storbåtshamnens’ utsträckning i
samrådshandlingarna, oro över att det finns risk att den inskränker i användandet av farleden. Att
anlägga flytbryggor för större båtar på det som redovisas i samrådsförslaget har visat sig ej vara
förenligt med detaljplanens syfte och föreslås omarbetas i granskningsförslaget så att hamnen inte gör
intrång på farleden.
E. Strandskydd
Naturområdet i norr har stort värde och Länsstyrelsen ser positivt på att
området bevaras orört för möjlighet till klippbad och utsiktsplatser, området är även viktig ur
landskapsbildssynpunkt. Vid ny planläggning inträder strandskyddet på nytt. Kommunen behöver därför
hantera ett upphävande av strandskyddet i de delar av planområdet där detta krävs för ett
genomförande av planen. De behöver i planbeskrivningen tydligt redovisa de särskilda skäl enligt MB 7:
18 som föreligger.
Kommentar: Plankarta och beskrivning kompletteras för att uppfylla länsstyrelsens förväntningar vad

avser reglering av strandskydd. Det innebär bl.a. en historisk analys av strandskyddets ställning i gamla
planer och sammanställande av strandskyddspåverkan. Analysen utförs av kommunens egen personal
inom ramen för det fortsatta planarbetet.
F. Potentiella förorenade områden. tillståndspliktig verksamhet
Markföroreningar inom planområdet behöver beskrivas. En historisk inventering i hela området samt
eventuella provtagningar som baseras på genomförd inventering. Uppställningsplatser för båtar är
viktiga eftersom de har visat sig innehålla höga halter miljögifter. Även bottensedimenten kan behöva
kartläggas/provtas. Till granskningen behöver det ha utförts eventuella fördjupade undersökningar och
en riskbedömning med den planerade markanvändningen. Efter riskbedömningen kan det behövas en
åtgärdsutredning som beskriver vilka åtgärder som behöver utföras för den planerade användningen av
marken. Vidare behöver eventuella saneringsåtgärder säkerställas i plankartan.
Kommentar: Detta krav (eller önskemål) har ej aktualiserats av länsstyrelsen i utlåtandet över

planprogrammet. Vad kommunen erfar efter att ha konsulterat ägarna är att det aktuella området på
Hamnplan ej tidigare varit utnyttjat som uppställningsplats för fritidsbåtar utan nyttja(t)s för
Sillfabrikens behov av omlastning och tillfällig lagring av sillprodukter. Någon förändring i
vattenområdet utanför hamnplanen som påverkar bottensedimentet föreslås är ej heller föreslagen i
planförslaget. Kommunen anser att uppgiftslämnarna är tillförlitliga och ser inte något behov av någon
riskbedömning med åtfäljande redovisning av saneringsåtgärder och att markföreningsbeskrivning,
provtagning, historisk inventering av riskbedömning, etc. utförs.
Efter den ”dialog” med länsstyrelsen, som beskrivits ovan, kan konstateras att länsstyrelsen vidhåller dess
krav som uttrycks i utlåtandet. Därför föreslås att en översiktlig riskutredning utförs i kombination med
analys av föreslagna drivmedelstationen.
Detta innebär en kostnad inom posten för sektorsutredningar om c:a 140 000 SEK utöver det som
tidigare beräknats för att färdigställa planarbetet.
G. Geoteknik
Utförda beräkningar visar att stabiliteten, i samtliga sektioner, är tillfredställande för befintliga
förhållanden. Däremot saknas en bedömning/resonemang kring hur givet planändamål påverkar
stabilitetsförhållandena. Därtill saknas en redogörelse för hur stabilitetssituationen kommer att förändras
till följd av att markytan höjs inom delar av planområdet. Sammanfattningsvis ser SGI ii-ån geoteknisk
säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig förutsatta att ovanstående synpunkter beaktas. Krävs
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åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt lämpligt sätt säkerställa på plankartan. Detta
behöver klarläggas i det fortsatta planarbetet.
Kommentar: Granskningshandlingarna föreslås kompletteras med en analys av stabilitetssituation vid en

förändrad marknivå av sedd att minimera risker vid framtida havsnivåhöjning.
Detta innebär en kostnad inom posten för sektorsutredningar om ca. 50 000 SEK utöver det som
tidigare beräknats för att färdigställa planarbetet.
Länsstyrelsen (och SGI) menar att utförd bergsteknisk utredning visar att det inte föreligger några
stabilitetsproblem i bergsslänten inom planområdet. Om planerad byggnation kräver bergschaktning
eller sprängningsarbete i samband med grundläggning måste kommunen beskriva hur detta kan komma
att påverka bergssläntens stabilitet. synpunkter på att detta måste förtydligas i planhandlingarna,
Kommentar: Granskningshandlingarna föreslås kompletteras i detta avseende.
H. Risk för olyckor – bränslestation
Länsstyrelsen har gett synpunkter på placeringen av den bränslestation som föreslagits i detaljplanen,
som hämtats från olika råd och riktlinjer och anger ett rekommenderat skyddsanstånd om 50 m till
bostäder.
Kommentar: Synpunkterna ingår som underlag i den fortsatta planeringen.
I. Översvämningar
Länsstyrelsen anser att kommunen på ett godtagbart sätt har redogjort för framtida översvämningar i
planområdet och hur dessa kan hanteras men har synpunkter på hur översvämningsproblematiken har
säkerställts vad gäller avtalslösningar
Kommentar: Avtalslösningar förtydligas i granskningsförslaget i det avsnitt som beskriver

exploateringsavtalet..
J. Naturmiljö
Naturinventeringen har gjorts och de områden som hyser större värden ska
till stor del sparas/skyddas, vilket länsstyrelsen anser är bra. Länsstyrelsen förutsätter att den befintliga
dammen som finns inom planområdet ska bevaras.
Kommentar: Den större och relativt djupa damm som åsyftas är konstgjord och har tidigare använts

som vattenreservoar för områdets boende. Den kommer ej att påverkas av detaljplanens förslag till
förändrad markanvändning.
K. Klimatanpassning
Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit hänsyn till de förväntade klimatförändringar som kan
komma att påverka Mollösund, främst då översvämningsrisken, och hanterat dessa på ett bra sätt i
planen.
Kommentar: Noteras.
L. Miljökvalitetsnormer (MKN) - Vatten
Enligt 2: 10 PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap MB
överträds. I dagsläget saknas denna bedömning. Kommunen måste därför visa hur planerade åtgärder
påverkar möjligheterna att uppnå uppsatta MKN for vatten. Kommunen ska visa på vilka grunder
bedömningen har gjorts, exempelvis med stöd av uppgifter från dagvattenutredning eller annat underlag
som berör vattenkvalité. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att kommunen även
hanterar vattenförekomst Kråke fjord som idag inte uppnår god status. Länsstyrelsen förutsätter att
dagvattenhanteringen utreds i samband med kommande VA-utredning.
Kommentar: Kommer att ingå i den Väg- och VA-utredning som görs i granskningsskedet i samverkan

med kommunens VA-avdelning. Av utredningen skall det framgå hur gatuutformning och VA-systemet
kommer utföras inom planområdet samt redovisning för hur dagvattnet hanteras inom olika
delområden.
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Detta innebär en kostnad inom posten för sektorsutredningar om 50 000 SEK som ingår i det som
tidigare beräknats för att färdigställa planarbetet.
M. Kommunalt vatten och avlopp
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver beskriva hur spillvattenhanteringen skall lösas. Det behövs
också en beskrivning av dricksvattenförsörjning till området samt dess kapacitet.
Kommentar: Orsaken till avsaknad av redovisning är att en kommunomfattande utredning rörande den

framtida VA-försörjningen hade påbörjats men ej färdigställts under samrådsskedet. Ett av syfte var att
undersöka om ”lokala” reningsverksanläggningar, som försörjer respektive samhällsområden (varav
Mollösund utgör ett), kan eventuellt innebära kommunalekonomiska fördelar och mer kostnadseffektiva
lösningar än t ex det föreslagna nya reningsverket i Tången. Ett mindre anläggning än den som
förutsatts i detaljplanens samrådsmaterial skulle sannolikt också innebära en mindre
omgivningspåverkan.
Utredningsarbetet fortsatte dock och landade slutligen i ett kommunalt beslut att reningsverket i Ellös
skulle ta hand om avloppsvatten från Mollösund. Målet i den nya strategien är att arrangemanget skulle
stå färdigt 2022 med samma dragning av en överföringsledning i farleden från den befintliga
reningsanläggningen på östra sidan av Stora hamnbassängen och fram till den naturliga sänka som löper
i norra delen av Tångenområdet. Istället för reningsbehandling i Tången fortsätter ledningen ner till väg
744 och löper norrut i vägstäckningen för att så småningom ansluta till Ellös. Beslut av KS i augusti
2017 samt en redovisning av VA-lösningen kommer att ingå i granskningshandlingarna.
N. Avfallshantering
Länsstyrelsen anser att det inte framgår med önskvärd tydlighet om en återvinningsstation ryms inom
planområdet. I planbeskrivningen, sidan 59 anges att ett läge för en mindre källsorteringsstation föreslås
som tillägg till den planerade större miljöstationen vid besöksparkeringen vid Fattiggården, utanför
planområdet. Det framgår dock inte av plankartan vart den mindre stationen kan komma att ligga.
Eventuell källsorteringsstation behöver säkerställas i plankartan.
Kommentar: Förtydligas i granskningsförslaget.
O. Trafik
Länsstyrelsen (och Trafikverket) menar att den översiktliga trafikutredningen I planhandlingen är det
svårt att göra en korrekt bedömning av planens inverkan på trafiksituationen i Mollösund.
Kommentar: Trafikutredningen kommer att ingå i granskningsförslaget. Uppdraget har beställts och

beräknas vara slutfört så att utredningen kan ingå som underlag för granskningsskedet. Uppgifter att
lösa är bl. a att:
 Identifiera lämplig sträckning, ange standard och kostnad för en trafiksäker förbindelse för







oskyddade trafikanter mellan föreslagna infartsparkering vid Fattiggården/skolan och
hamnområdet/centralla Mollösund
Beskriva åtgärder som minimerar biltrafik i Mollösund från infartsparkering in i centrala
Mollösund
Definiera lämplig standard och kostnad för föreslaget trafikförsörjningssystem i
Hamnområdesplanen
Analysera och fastslå de mest lämpliga anslutningspunkterna till väg 744 till Fattiggården och
Tången och ange vilka åtgärder (gallring av sly, buskage och mindre träd, etc.) som krävs att
möta trafikverkets förväntningar vad avser acceptabla siktförhållandena utmed Väg 744 för
utfarterna
Specificera vilka åtgärder, standard och kostnader som krävs för att säkerställa en trafiksäker
miljö för de oskyddade trafikanterna från Tången fram till infartsparkeringen
Identifiera de lämpligaste punkterna för hållplatser för kollektivtrafiken i utredningsområdet
med beaktande av förändrade upptagningsområden samt ange vilka åtgärder som krävs för ge
tillräckligt utrymme för bussrörelser inklusive vändmöjligheter vid hamnplan
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P. Marinarkeologisk utredning
Länsstyrelsen angav i sitt yttrande daterat 2014-01-22 att en marinarkeologisk utredning kan vara
behövlig. Kommunen uppmanades att kontakta kulturmiljövårdsenheten för att få stöd i denna fråga.
Om vattenområde påverkas av planens genomförande vidhåller Länsstyrelsen kravet om en
marinarkeologisk utredning. Kommunen bör inkomma med ansökan om arkeologisk utredning, enligt 2
kap. Il § Kulturmiljölagen, för de vattenområden som berörs av planen.
Kommentar: Kommunen hörsammade länsstyrelsens uppmaning och kontaktade marinarkeologen på

länsstyrelsen om en uppskattning vad inventeringen skulle kosta efter den inte fanns bland de
sektorutredningar som specificerades vid starten på programskedet. En kostnad på ungefär en halv
miljon SEK angavs, vilket för denna enskilda sektorinventering skulle motsvara drygt en tredjedel av hela
den beräknade kostnaden för planframtagandet. Till detta ska läggas att ytterligare ca en halv miljon
skulle behövas för att kartlägga området för överföringsledningens sträckning genom sundet strax vid
sidan av detaljplaneområdet. Efter en längre skriftväxling ordnades ett möte vilket resulterade i ett
beslut från länsstyrelsen, se utdrag ur skriftväxlingen nedan:
Skickat: ti 2015-04-28 21:41
Till: Christer Kjörneberg christer.kjorneberg@orust.se
Kopia: Jacobzon Lars <Lars.Jacobzon@lansstyrelsen.se>
Hej Christer,
I och med att Ni i kommunen tagit bort vattenområdena så ställer vi på länsstyrelsen inte längre något
krav på en marinarkeologisk utredning. Däremot gäller det för Er att avbryta arbetet om det skulle
påträffas någon fornlämning i den delen där de större båtarna ämnar lägga till, samt hålla koll på det
medeltida fartygsvraket som ligger precis utanför planområdet.
mvh
Henrik Zedig

Från: Christer Kjörneberg [christer.kjorneberg@orust.se]
Skickat: den 28 april 2015 10:31
Till: Zedig Henrik; Lars-Erik Gustavsson
Kopia: Jacobzon Lars
Ämne: SV: Möte ang marinarkeologiska utredningar i Mollösund
Halloj,
Har Ni kommit fram till nå’t? Tiden går. Vi har ett möte med intressenter den 5 maj och det vore bra att
de dem ett besked i den här frågan.
Med vänliga hälsningar

Christer Kjörneberg
Planarkitekt

473 80 HENÅN
tel: 0304 334002
epost: christer.kjörneberg@orust.se
www.orust.se

Från: Christer Kjörneberg
Skickat: den 18 mars 2015 18:04
Till: 'Zedig Henrik'; Lars-Erik Gustavsson
Kopia: Jacobzon Lars
Ämne: SV: Möte ang marinarkeologiska utredningar i Mollösund
Halloj,
Tack för ett intressant och givande möte. Många fjäll höjdes på ögonbrynen eller hur man nu säger.
Bifogar en reviderad planavgränsning enligt de direktiv som gavs. Gränsen följer snävt utmed
strandlinjen inom de obebyggda delarna av Galgebergsudden med en utvidgning vid vattenområdet för
komplettering av gästhamnen vid nuvarande kajen, inkluderar Lilla Hamnbassängen men exkluderar den
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Stora, och följer befintligt bryggsystem öster om inloppet och ansluter sedan till gällande plan i sydöst.
Emotser vänligen ny kalkyl baserade på de förändrade förutsättningarna.

Med vänliga hälsningar

Christer Kjörneberg
Planarkitekt

Efter den ”dialog” med länsstyrelsen, som beskrivits ovan, kan konstateras, med beaktande av
sjöfartsverkets synpunkter, att någon marinarkeologisk undersökning inte är påkallad, Däremot kommer
kontakt med flytbryggsfirma att tas för att finna fram lämplig bryggkonstruktion.
Q. Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Kommentar: Noteras.
R. Översvämningsskydd vid återuppbyggnad
Några byggnader har skyddsbestämmelse q och r som bland annat innebär
att byggnader som rivs, brinner ner eller på annat sätt skadas, i möjligaste
mån ska ha samma utseende och kvalité som originalutförande vid en
återuppbyggnad. Vad gäller bostadsbyggnader anser Länsstyrelsen att det är
lämpligt att vid eventuell återuppbyggnad kräva anpassning till översvämningsrisker, exempelvis med
vattentäta källare eller dylikt för att bättre stå emot höga vattenstånd. På detta sätt tas rim liga hänsyn
till översvämningar vid återuppförande av bostadshus. Planbestämmelserna bör kompletteras med denna
information.
Kommentar: Kompletteras i granskningsförslaget.
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S. Planerad markanvändning kräver stöd i plankartan
Länsstyrelsen kräver en översyn av både plankarta och planbeskrivning så att dessa är samstämmiga.
Kommentar: I inledningen till planbeskrivningen ombeds läsaren observera att föreliggande

samrådsplanhandlingar bitvis har 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.
T. Materialval för bebyggelsen på Hamnplan
Länsstyrelsen anser också att om syftet med planerad bebyggelse är boende och inte den traditionella
användningen av magasin eller sjöbodar borde detta tydligare avspeglas i utformning och materialval.
Även detta hänger samman med bevarandet av karaktären och den framtida avläsbarheten för denna
kulturmiljö.
Kommentar: Kommunen är inte riktigt klar över länsstyrelsens krav att genom materialval och

utformning ska ändamålet i en byggnad förstås, dvs. för ett bostadshus gäller vissa former av ytmaterial,
för hamnmagasin andra. Det är också oklart hurivida materialvalet, som kommunen illustrerar i
förslaget, utgör ett hot mot riksintresset.
Kommunens erfarenhet, vad beträffar materialvalet, är, efter att ha konsulterat expertis inom området, ,
så förekommer val av trä på fasad på både bostadshus såsom på hamnmagasin. Även när det gäller
utformning är det inte ovanligt att flervåningsbyggnader har likartade proportioner (rektangulära) och
takutformning (sadeltak) för både (fler)bostadshus såväl som magasinbyggnader? En skillnad torde
utgöra andelen fönsterytor som är större för ett bostadshus, Här kan alltså betraktaren dra rätt slutsatts
att byggnaden framför är inte ett utrymme för lager utan ett viste för människor. Vad beträffar sjöbodar
så föreslås endast en ny byggrätt i anslutning till hamnområdet. Eftersom kommunen har en uttalad
policy att ej tillåta boende i sjöbodar torde risken för förväxling vara minimal oavsett val av
fasadmaterial.
U. Passage vid Västra Gallebacken
Inom kvartersmark för västra galgbacken bör det säkerställas passage mellan vattnet och planerade
bostäder, så att inte hela området avstängs för allmänheten.
Kommentar: År 1946 färdigställdes de befintliga fritidshusen på udden. Avstyckning av fastigheterna från

Stadsäga #1 skedde av lantmäteriet på uppdrag av Mollösunds byggnadsnämnd år 1955. Allmänhetens
tillträde till det aktuella strandpartiet utsläcktes i ock med att den nu gällande detaljplanen vann laga
kraft 1987-06-17. Varken någon remsa med allmänplatsmark utmed stranden eller ett x-område för
passage ingick i planen. Det privata intresset är därför starkt hävdat sedan dess och att försöka
introducera en bestämmelse som utestänger markägarna till 5:2 och 5:3 från vattnet är tämligen
utsiktslöst. Med beaktande att planen i övrigt kraftigt förstärker möjligheten för allmänheten att vistas
utmed sundet på kajer, bryggor och strandområden görs bedömningen att någon förändring av
planförslaget ej görs i granskningsskedet.
V. Utrustning och anläggningar på naturmark
I planbeskrivningen anges att man kommer att förse naturmarken med utrustning och anläggningar.
Planerade åtgärder inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens.
Kommentar: Plankarta och beskrivning kompletteras för att uppfylla länsstyrelsens förväntningar vad
avser strandskydd.

2.1 Föreningen Mollösund
Föreningen anser att det ska finnas plats för allmänna aktiviteter såsom midsommarfirande och
segeltävlingar samt möjlighet att förvara och ställa upp bodar som används för föreningsaktiviteter.
Kommentar: Planbeskrivningen anger ett förslag som överensstämmer med ovanstående synpunkter: ’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
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för färjetrafik, m.m.’ De förslag på trafikregleringar under sommarhalvåret, se 2.109 O, som den
översiktliga trafikutredningen kommit fram till kommer att bidra att föreningens önskemål kan
realiseras.

2.2 Polismyndigheten
Polisområde Södra Fyrbodal har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen.

2.4 och 2.102 Sjöfartsverket
Sjöfartsverket avstyrker den del av detaljplanen som berör anläggande av flytbryggor för större
fritidsbåtar vid hamnplanen då föreslagna flytbryggor inkräktar på farleden som passerar området. I
tillägg anses placeringen ske i ett mycket utsatt område som sommartid är hårt trafikerat med
tillkommande störningar (svall).
Kommentar: Se svar på 2.109 D.

2.8 Förvaltningsområde omsorg
Förvaltningsområde omsorg anser att det finns inget att erinra mot planförslaget, dock ska
tillgängligheten för de funktionshindrades behov beaktas.
Kommentar: Noteras. När det gäller tillgängligheten för de funktionshindrade uppmärksammas det i

planbeskrivningen i ett speciellt avsnitt, se avsnitt ”Tillgänglighet”, vilket det konstateras att
tillgängligheten till bl a Galleberget och utmed sundet kommer att öka.

2.9 Skanova
Skanova AB vill meddela att det ej finns något att invända mot planförslaget.
Skanova bifogar lägeskarta där anläggningar inom och intill aktuellt område är är ungefärligt markerade.
Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar, föranledda av exploatering, bekostas av exploatör.
Kommentar: Skanovas villkor kommer att uppmärksammas i det fortsatta planarbetet och även redovisas

i genomförandebeskrivningen. Utbredningen av nuvarande nätverk pekar på att omfattande
justeringar/förändringar kommer sannolikt att bli nödvändiga m t p de havshöjningsskydd, som föreslås
i planen. Efter att planen fastställs och innan projekteringsarbete påbörjas, kontaktas Skanova och
erbjuds ingå i en arbetsgrupp för att i detalj bestämma vilken typ av omdragning/undanflyttning, som
blir aktuella.

2.10 Västtrafik
Västtrafik har inget att erinra mot den föreslagna planen.

2.26 Bohusläns museum
Bebyggelsen på Galgeberget
Museets bedömning är beträffande de nya husen på Galgeberget, liksom för magasinen nedanför, att
man med planförslaget i viss utsträckning våldför sig på Mollösund och dess specifika historia.
Kommentar: Uppfattningen att planen innebär en våldtäkt på Mollösund och dess specifika historia delas

ej av kommunen, se 2.109 C.
Bilbodar
Beträffande förslag till s.k. "bilbodar", här underförstått garagelängor med anslag av
sjöbodsrad vilken finns redovisad i en illustration på sid 48 i planhandlingen, så vänder vi oss stark emot
att man missbrukar slentrianmässigt "sjöbodstemat". Mollösunds attraktivitet vinner inget på att man
missbrukar det maritima temat på ett sådant sätt.
Kommentar: Det är oklart om muséet riktar sitt ogillande mot ordvalet eller mot utformningen. Om

museet anser att ordet ”sjöbod” förvanskas kan det upplysningsvis omnämnas att ordet ”bod”
förekommer i andra kopplade betydelser, t.ex. ”handelsbod”, ”snickarbod”, ”vedbod”, ”visthusbod”.
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Sammanbyggda garage kan utformas på olika sätt. I det här sammanhanget används en gestaltning i två
plan och parallellställda sadeltak med syfte att ge området en egen identitet och personlighet och
försöka undvika intrycket av låga lådliknande längor, som slentrianmässigt används vad avser
parkeringsanläggningar.
Ej genomtänkta planbestämmelser
Museet ställer sig dock tveksamma till om planbestämmelsen är helt genomtänkta.
Kommentar: Synpunkter noteras tacksamt. I inledningen till planbeskrivningen ombeds läsaren observera

att föreliggande samrådsplanhandlingar bitvis har 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.
Marinarkeologisk utredning
Bohusläns museum har i tidigare yttrande pekat på behovet av en marinarkeologisk utredning.
Kommentar: Se 2.109 P.

2.27 SGI

Kommentar: Se svar på 2.09 G

2.28 Synpunkter som skrivits i samverkan mellan personer som har bakgrund
i yrkessjöfart, Marinen, ideella fartygsföreningar och koppling till Mollösund.
Planerade flytbryggor för större fritidsbåtar vid Hamnplan
Yttrandet hävdar att föreslagen placering och utformning av nya bryggor för stora fritidsbåtar skulle
försvåra eller t.o.m. omöjliggöra för exempelvis ångaren Bohuslän, segelskutor och andra fartyg att
anlöpa Mollösund och riskerar även inverka på farleden genom sundet.
Kommentar: Se svar på 2.09 D

2.40 Mollösunds museisektion
Föreningen anför följande synpunkter:
Namnfrågan på Gallebergsudden
Föreningen ger en utförlig och väldokumenterad motivation till vilket ord ska användas. Museisektionen
föreslår därför att Galleberget (Gallebergsudden) skall vara den officiella benämningen. Från denna
utgångspunkt kan sedan bildas ord som Gallebergsbacken, Gallebergsvägen etc.
Kommentar: I nästa skede av planarbetet är ambitionen att använda ”Galle” istället för ”Galge”. Se även

avsnitt ”Galgeberget eller Galleberget”
Planen framför museisjöboden
Föreningen har i tidigare skrivelse föreslagit att den plan framför Föreningen Mollösunds sjöbod, på
vilken det idag står långaställningar, skall 1) avsättas som kulturhistorisk mark och 2) kostnadsfritt
kunna användas av föreningen för kulturhistorisk verksamhet.
Kommentar: Syftar på programskedet där kommentaren var att yrkandet ”avses beaktas i det fortsatta

planarbetet. Ev. lämpligt avtalsförfarande rörande markarrende utreds och redovisas i
genomförandebeskrivningen”. Till detta kan tilläggas att samrådsförslaget föreskriver även i
fortsättningen allmän plats framför den aktuella sjöboden varför de omnämnda kulturdagarna kan
obehindrat fortgå även när planen vunnit laga kraft. Härutöver öppnas möjligheten till friköp av marken
under sjöboden efter att sådant önskemål framställs av ägaren.
Planerade flytbryggor för större fritidsbåtar vid Hamnplan
Museisektionen har i sin diskussion beaktat kommunens förslag av flytbryggor för
större fritidsbåtar men av ovanstående anledningar måste en kaj för större fartyg
säkerställas.
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Kommentar: Se svar under 2.109 D.
Ny drivmedelsförsäljning vid Hamnplan
Den planerade flytten av bensinmacken bör ej genomföras.
Kommentar: Se svar på 2.109 H och 2.E.
Vandringsbryggan söder " Knuts brygga".
Museisektionen har i sin diskussion beaktat kommunens förslag, men vi motsätter oss förslaget att få ett
slutet promenadstråk öster om hamnen då man alls inte tagit hänsyn till en av de viktigaste
anledningarna att både bo, vistas och besöka
Mollösund, nämligen att bevara vårt kulturarv.
Kommentar: Se svar under 2.3, 2.24, 2.31 Sjöbodar 110, 111, 112 och 113 inom Mollösund 5:398.
Magasinen på Hamnplan.
Museisektionen motsätter sig kommunens förslag att återlikna befintliga
magasin och även beaktat höjden av "Galleberget" men Museisektionen anser att 3 ½ vånings magasin,
12,5 m på nock, både förfular vyerna, speciellt från sjösidan, och tar bort balansen i norra delen av
samhället.
Kommentar: Se svar under 2.109 C.
Bebyggelse på Norra "Galjebergen".
Museisektionen anser att de tre föreslagna naturanpassade husen i ”Norra Galgebacken” mot Kattevik
avviker från all tidigare bebyggelse och trots att den ligger utanför det gamla samhället skapar föreslaget
ett intryck av att här, just här, har man fått bygga som man vill utan kommunens inrådan eller
godkännande och strider mot den traditionella byggnadsstilen på västkusten och därför motsätter sig
kommunens förslag.
Kommentar: Se svar på 2.18.

2.44 Mollösunds brandvärn
Skrivelsen upplyser om att ”Vid informationsmötet på Änggården i Mollösund den 18 jan 2017 framförde
jag, i egenskap av chef för Mollösunds brandvärn, följande synpunkter gällande säkerhet: ”
Brandstationen
I brandstationen finns en lokal som har använts som butik. Denna lokal bör göras
tillgänglig för brandvärnet som helt saknar ett utrymme för lektioner och genomgångar. I butikslokalen
finns en toalett vilket brandvärnet har saknat i alla år.
Kommentar: Planbeskrivningen, sid 32, anger att ”Den gamla brandstationsbyggnaden ges en

ändamålsbestämning, som överensstämmer med den avsedda verksamheten, brandförsvar .”
Brandposter
Det är högst angeläget att man placerar en brandpost vid brandstationen för att ge möjlighet till snabb
utryckning om brand uppstår i närområdet. Med en brandpost vid brandstationen går det mycket
snabbt att koppla på brandsprutan direkt och få fram vatten jämfört med att sprutan ska förflyttas och
vatten ska sugas upp ur havet. Tidsaspekten är betydelsefull. En brand kan snabbt utvecklas till en
katastrof i det tätbebyggda samhället och när hamnbassängen är fullbelagd med plastbåtar. Anlägg
brandposter vid brandstationen och på det nya området i planen.
Kommentar: Utplacering av brandposter kräver ej planstöd. Vattenfrågan klaras, meddelar kommunens

VA-avdelning.
Ny drivmedelsförsäljnning på Hamnplan
Det är ingen bra lösning med en ny tankstation vid vändplatsen. Om man betänker att båtar som
tidigare har tankat vid två stationer nu ska samsas om en station, samtidigt som en ny marinas båtar
skapar mer trafik och även större fartyg ska kunna lägga till vid ångbåtsbryggan, så kommer det att
uppstå stockningar och risk för kollisioner. Utöver detta anger planen att bilar också ska ta
tankstationen i anspråk vilket förmodligen förorsakar ytterligare trängsel.
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Kommentar: Se svar på 2.109 H
Grillplats
Anser att en rejäl grillplats bör byggas. Trots grillförbud i hamnen förekommer det att båtfolk startar
grillen på kajkanten eller på akterstativet på båten. Man har oftast inte brandsläckare till hands om
något skulle hända.
Kommentar: Att grillförbudet åtföljs är en informations- och tillsynsfråga inte en planfråga..
Sammanhängande gångstråk utmed sundet
I planförslaget finns en "smögenbrygga" tänkt att gå runt holmen öster stora
hamnbassängen, från Skeppshandeln till Gren. Detta är en helt onödig ide inte minst med tanke på
kostnadsbilden.
Kommentar: Framförd synpunkt gäller ej en säkerhetsfråga som påverkar brandförsvarets

ansvarsområde. Se svar på 2.3, 2.24, 2.31 Sjöbodar 110, 111, 112 och 113 inom Mollösund 5:398.
Bebyggelse på Hamnplan
Den planerade bebyggelsen på hamnplanen passar inte in i samhället.
Kommentar: Framförd synpunkt gäller ej en säkerhetsfråga som påverkar brandförsvarets

ansvarsområde. Se svar på 2.109C.
Busshållplats
Vid den planerade vändplanen bör en busshållplats arrangeras för lokaltrafiken.
Kommentar: Framförd synpunkt gäller ej en säkerhetsfråga som påverkar brandförsvarets

ansvarsområde. Busshållplats kommer att ingå i granskningsförslaget utifrån den översiktliga
trafikutredningens förslag. Se även svar på 2.109 O.
Äldreboende
Något av de nya husen på hamnplan bör reserveras för äldreboende, förslagsvis det
närmast busshållplatsen.
Kommentar: Framförd synpunkt gäller ej en säkerhetsfråga som påverkar brandförsvarets

ansvarsområde. Detaljplanen styr ej form av boende i ett flerbostadshus.
Vindkraften
De vindsnurror som finns med i planen bör ersättas med solceller på taken på magasinen som tänks
byggas på hamnplanen.
Kommentar: Framförd synpunkt gäller ej en säkerhetsfråga som påverkar brandförsvarets

ansvarsområde. Planen ger möjlighet att lägga solcellstak på magasinsbyggnaderna. Se även svar på 2.52.
Bastu
Stryk bastun som planen föreslår på Gallebergsudden. Det är olämpligt med badande här med tanke på
att många båtar går nära klipporna. Om intresse för en bastu uppstår borde en bastuförening uppföra
den och lämpligen förlägga den till Katteviksbadet.
Kommentar: Framförd synpunkt gäller ej en säkerhetsfråga som påverkar brandförsvarets

ansvarsområde. Bastubad kombineras normalt med ett dopp och inte några längre simturer. Och man
bör utgå ifrån att uppmärksamheten är stor både bland seglare och bastubadare, inte minst då bastun
kommer att utgöra ett nytt landmärke intill farleden.

2.65 Naturskyddsföreningen på Orust
Bebyggelse på Galleberget
Ytterligare bebyggelse uppe på berget förtar det orörda intrycket och den "privatisering" av området
kring högsta punkten, som detta innebär, medför att området mister sin attraktionskraft på besökare.
Kommentar: Genom föreslagen placering av lusthuset på högsta punkten och genom föreslagna väg- och

gångstråk till densamma blir platsen mer tillgänglig för allmänhet, vilket innebär att ”attraktionskraften”
automatiskt ökar. Se även Länsstyrelsen uppfattning, 2.109 D.
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Sprängning i berg
Visserligen sägs i detaljplaneförslaget att "sprängning ska begränsas i så stor utsträckning som möjligt".
Detta brukar skrivas in i detaljplaner, men vi är inte särskilt imponerade av hur detta "råd" brukar följas
i praktiken.
Kommentar: En synpunkt som är svår att bemöta i ett plansammanhang då den uttrycker misstro mot

kommunens vilja/möjlighet att genomföra planens intentioner. Det är planens ambition genom de
planbestämmelser som reglerar höjdsättning på nya byggnader och vägar som införs. Likaså sker under
planarbetet samråd med kommunens bygglovavdelning för att harmonisera lovgivning och kontroll med
planens syfte och bestämmelser i det här avseendet.
Skyddsvärda växter
Om exploatering för bostadsändamål och/eller väg- eller stigdragningar blir aktuella på Galgeberget är
det angeläget att växtplatserna för de skyddsvärda arterna noggrant mäts in, så att
kompensationsåtgärder kan göras, om det visar sig att växtplatser hotar att utplånas av eventuell
exploatering.
Kommentar: Om det visar sig att skyddsvärda växter påträffas vid de mindre områden invid Galleberget,

som föreslås för bostäder, får lämpligt möjligaste åtgärder vidtas för att bevara alternativt flytta snåren.

2.77 Mollösunds Båtförening
Det finns ingen behovsanalys av sjösättningsmöjligheter för trailerburna båtar eller för jollar med
handkärra. I dagsläget finns endast en fungerande sjösättningsramp i
Mollösund, den inom Lerviks samfällighet. Den passar inte för jollesjösättning p.g.a. sitt läge långt inne i
Lervikshamnen. Vad som planeras avseende befintlig sjösättningsramp på kommunens mark, nedanför
Morgans Fisk, nämns inte i detaljplaneförslaget. MBF yrkar att en ny sjösättningsramp i hamnområdet
infogas i detaljplanen. MBF bistår gärna med råd avseende utformningen.
Kommentar: Någon specifik planbestämmelse för sjösättningsramp finn ej utan ingår i på laga kartan

angivet ”hamnområde” . För att tydliggöra möjligheten att anlägga en ramp inom orådet kompletteras
planbestämmelse med ……”och sjösättningsramp”.
Samlingslokal
Det finns idag ingen lämplig förenings- och samlingslokal för större sällskap (upp till c:a l 00 personer) i
närheten av hamnområdet. För närvarande är sådana sällskap hänvisade till gymnastiksalen i Änggården,
alternativt att hyra in sig hos befintliga restauranger till en hög kostnad. MBF ser det därför som
positivt att detaljplaneförslaget ger möjlighet att uppföra bl.a. "dansrotunda vid Hamnplanstorget" där
"nyttjandet ska vara öppet för såväl enskilda som föreningar att anordna samkväm". För att en sådan
lokal ska fungera praktiskt för olika aktiviteter yrkar MBF att detaljplanen avseende "dansrotundan vid
Hamnplanstorget" dimensioneras för upp till l00 personer och medger inrättande av kök och toalett i
densamma.
Kommentar: Kök och toalett är en förutsättning i dansrotundan. Storleken på lokalen beräknas till ca 60

kvm vilket motsvarar en möjlighet att inrymma ca 75 stående.
2.80 Lantmäteriet
Kommentar: Lantmäteriet har gjort en minutiös genomgång av planens ”grammatik” och ger en ansenlig

mängd förslag på förändringar/förbättringar/kompletteringar vad avser planbestämmelser och
genomförandekonsekvenser. Planen kommer utifrån dessa att revideras i granskningshandlingarna i de
delar som kommunen finner lämpligt.

2.81 Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har några anläggningar i området.
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Yttranden från sakägare och allmänhet
2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden
Yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna synpunkterna.
Kommentarer återfinns intill respektive synpunkt i yttrandet.
A. Önsketänkande och eftergifter för olika ägarintressen
Skrivelsen underkänner planens ”helhetsgrepp” och hävdar att ”utveckla framtidens turism i ett genuint
fiskeläge som Mollösund kräver dock kunskap och eftertanke. Det förutsätter ett kvalificerat
beslutsunderlag inklusive en realistisk bild av verkliga behov när det gäller exempelvis nya
helårsboenden, turistbäddar, handel och service och vad som är möjligt att genomfara. Det förslag till
detaljplan som nu befinner sig på samråd innehåller tyvärr alldeles för lite av detta men desto mer av
önsketänkande och eftergifter för olika ägarintressen.
Kommentar: Mollösund har som så många

andra små orter i Bohuslän förändras från
ett fiskesamhälle till en tätort där
turistnäringen utgör den dominerande
verksamheten. Samtidigt har andelen
fastboende minskat och husen har
övertagits av ägare med god ekonomi,
som valt att tillbringa några
sommarveckor på orten för att söka ro
och rekreation. Ortens karaktär lockar ett
stort antal besökare men endast under
några hektiska sommarveckor. Resten av
året går samhället i ide, de flesta affärer
och matserveringar håller stängt och litet
folk syns till mellan sjöbodar och vid
hamnen.
Tyvärr ställer dock inte skrivelsens
påstående om planens hävdade ”påvra”
ansatser mot egna konstruktiva förslag,
något som skulle ha uppskattas och ökar
värdet av ett samrådsförfarande och
kunnat utgjort en källa till visdom inför de
revideringar och kompletteringar som
behövs i nästa skede av planprocessen.
Skrivelsen visar även lite förståelse för att
samhälle av Mollösunds karaktär behöver
utvecklas. Genom århundraden har
Mollösunds samhälle växt, ny mark har
tagits i anspråk för bebyggelse, årsring
efter årsring har lagts till. Fler bostäder
behövs även idag för att möta efterfrågan
från en ökande befolkning och skapa
underlag för offentlig och kommersiell
service. Verksamheter, som av olika skäl
avvecklas, behöver ersättas för att skapa
arbetstillfällen. Kommunen har ett ansvar
för att denna nödvändiga utveckling sker
genom aktiv planläggning med balanserat
hänsynstagande till befintliga natur- och
kulturvärden, där en avvägning mellan
allmänna och enskilda intressen sker. Här
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är uppgiften att väga av staten påkallade riksintressen mot lokala behov för att trygga en harmonisk
utveckling och ge samhället en möjlighet till överlevnad och ge möjlighet att möta dagens och
framtidens krav på en god och säker boendemiljö.
Planen skapar ett underlag för förändringar och möjliggör desamma genom förslag på utbyggnad av
infrastruktur och bebyggelsekompletteringar. Genom ändamålsbestämmelser ges nybebyggelsen ett
utnyttjande som bedöms vara positiv i allmänkommunal mening och som samtidigt ger privata
exploatörer och näringsidkare möjlighet att förverkliga planens intentioner. Genom principen om
kommunens planmonopol drivs planen framåt genom en avvägning av allmänna och privata intressen.
Kontakt och samspel med de exploatörer, som är intresserade av att satsa kunskap och kapital i delar av
planområdet, förekommer i planprocessen av förklarliga skäl. Detta omnämns även i planbeskrivningen
under avsnitt ”Samråd under planarbetet”. Några ” eftergifter för olika ägarintressen” förekommer inte.
Och så länge dessa påstådda ”eftergifter” inte kan påvisas eller uttryckligen beskrivas, är dessa uttryck av
ifrågasättande och misstro både olustiga och okonstruktiva, som gagnar föga i ett plansammanhang.
B. Bebyggelse på Galleberget
Exploateringen av Galleberget kommer med stor sannolikhet att innebära omfattande sprängning och
därmed ett större och irreparabelt ingrepp i naturen. Det är svårt att se hur detta skulle gynna något
annat än olika ägarintressen, definitivt inte turismen.
Kommentar: Den framtida hotbild som utmålas i duplikatet delas inte av kommunen och inte heller av

t.ex. länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande. En mindre bebyggelsekomplettering i kanten av
naturområdet i norra delen av planområdet kommer att tillföra Mollösund en ny årsring på liknande
sätt som samhället växte fram efter 1800-talets befolkningsökning då bebyggelsen började klättra upp i
bergen. Naturanpassat byggande förutsätts utifrån planen bestämmelser där ambitionen är att
sprängning och annan negativ påverkan av natur minimeras. Även tillskottet av en försiktigt och
anpassad dragning av en gång- och cykelväg, körbar för motorfordon, kommer att öka tillgängligheten
till naturmarken inom Galleberget och Kattviksbadet från samhällets centrala delar, hamnplan, etc.
Galleberget saknar idag detaljplan. Att planlägga större delen av den idag orörda marken i privat ägo
med bestämmelsen ”NATUR” säkerställer att kommunen (eller något ”ägarintresse”) inte tänker använda
marken för något annat, t.ex. bostadsbebyggelse. Användningen ”NATUR” innefattar alla typer av
friväxande natur. I användningen ingår även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra
komplement för naturområdets användning. Genom att ange användningen ”NATUR” i detaljplanen
säkrar kommunen att ett område bevaras som naturområde, som är tillgängligt för allmänheten.
Ur allmän plansynpunkt bedöms inte ianspråktagande av en mindre del av Galleberget som att bergets
betydelse som rekreationsområde avsevärt reduceras. Idag icke bebyggda områden av Galleberget utgör
ca 42000 kvm inom planområdet. Huvuddelen av denna mark är privatägd. Den del som föreslås
ianspråktas för bebyggelse inkl. gångfartsgatorna och annan infrastruktur inom idag icke planlagt
område av Galleberget utgör ca 6700 kvm. Det innebär att när planen är genomförd, är ca 84 % säkrad
som ”NATUR”. Observera även att den del av berget som vetter mot Kattviksbadet, som är i kommunal
ägo föreslås inlemmas i granskningsförslaget och ges bestämmelsen ”NATUR” för att säkerställa att det
finns inga kommunala intentioner att bebygga området.
C. Planerade flytbryggor för större fritidsbåtar vid Hamnplan
De två nya pontonbryggor som ska byggas i sundet vid hamnplan riskerar att väsentligt försvåra för
större fartyg som exempelvis MlS Bohuslän och olika skolfartyg att lägga till. Det utsatta läget gör att
placeringen inte heller är optimal för en ny marina.
Kommentar: Se svar på 2.109 D.
D. Höjden på de föreslagna magasinen vid hamnplan
Höjden på de föreslagna magasinen vid hamnplan invid Galleberget är enligt planen hela 12,5 meter. För
att bevara den kulturhistoriska miljön intakt bör dessa inte bli högre än befintliga magasin, dvs. 7,5
meter.
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
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E. Ny bränslestation vid Hamnplan
En ny bensinstation vid nuvarande ångbåtsbrygga kommer inte bara att vara ett förfulande inslag i
miljön kring Galleberget utan medföra stora olägenheter genom kraftigt ökad fordonstrafik och negativ
miljöpåverkan.
Kommentar: De farhågor rörande förfulning kan avfärdas då den föreslagna drivmedelsförsäljningen inte

på något sätt kommer att försöka efterlikna den befintliga anläggningen vid inloppet till Stora
hamnbassängen. Nedgrävda tankar, små självbetjäningsautomater med olika drivmedel: fossil, bio och el,
gör att förutfattade uppfattningar om en tankstation kommer att ersättas av ett positivt välkomnande av
båtkunder och den begränsade andel av konsumenter på landbacken som kan tillgodogöra sig den
närhet stationen erbjuder.
Se även svar på 2.109 H.
F. Brist på planeringsunderlag
Underlag saknas, som styrker behovet av nya helårsboenden, utökad handel och turistservice i form av
nya restauranger, konferensboende, vandrarhem, butiker etc. Orealistiska förväntningar från kommunen
vad gäller möjligheter att skapa turism året runt.
Kommentar: Vad beträffar behovet av bostäder så torde ingen väl ha undgått att det råder bostadsbrist i

Sverige. Även så på Orust är detta ett faktum som delar problemet med övriga kommuner i
Göteborgsregionen. Det kan också konstaterats att det byggts ytterst få bostäder i Mollösund de senaste
åren. T. ex så kan man läsa i Bohuslänningen i mars förra året att ” Bristen på bostäder är stor på Orust
just nu och något måste göras för att lösa bostadssituationen”.
Vad gäller turistbäddar så kan det t ex noteras att antalet utländska besökare som spenderar en eller
flera dagar i Sverige ökat de senaste åren. 2015 spenderade utländska turister 112,6 miljarder kronor i
Sverige, vilket gav 14,6 miljarder i momsintäkter till staten. Den totala exportintäkten av utländsk turism
har ökat med 177 procent sedan 2000, en mer än tre gånger så hög tillväxt som den inhemska turismen
i Sverige. De av alla framhävdade upplevelsemässiga kvalitéerna som ryms i Mollösund skulle kunna
locka en och annan utländsk besökare eller är det också att betrakta som ett ”önsketänkande”? Bristen
på övernattningsmöjligheter har även påtalats lokalt och det har också visats intresse att utveckla denna
gren av turistnäringen.
Vad beträffar handel och service så uppmärksammar skrivelsen planens ambitioner ”att möjliggöra
trygghet för hamnområdets näringsidkare”. Är det månne så att det finns plats för fler om förhållandena
förbättras genom ökat underlag och gynnsamma förhållanden finns i andra avseenden?
Planen målsättning i stort och dess bestämmelser för bostadens utformning och storlek är att skapa
gynnsamma förutsättningar för åretruntboende. Bostadsfastighetens utnyttjande bestäms dock inte av en
detaljplan utan av den som äger eller bor där – det är den boendes livssituation och ekonomiska
förutsättningar som avgör. De styrmedel som PBL anvisar begränsar sig till byggnadens storlek och
utformning och inte hur bostadens utnyttjas. Här saknas även möjligheten för kommunen att villkora att
nya bostäder endast får tillfalla ’lokalbefolkningen’. Så när det gäller relationen fast- och sommarboende
så strävar vårt ”önsketänkandet” mot att, om det skapas underlag för boende med hyggliga
basförutsättningar genom att erbjuda bostäder, möjlighet att utveckla handel, etc. bidrar detta till att
ägare eller hyresgäster väljer att förlänga sitt boende under året. Idag finns det fler yrkesområden som
tack vare IT-utvecklingen kan arbeta hemifrån i större utsträckning än när fisket var främsta källa till
inkomst.
– Om man tittar på särskilt kreativa yrkesgrupper, exempelvis författare, så är det vanligt att de söker
sig till vissa miljöer, de söker en viss stämning. Exempelvis skrev ju Astrid Lindgren många av sina
böcker i Stockholms skärgård. Det är viktigt för kreativiteten att man har ett arbetssätt som innebär att
man fritt välja miljö som ger både stimulans och koncentration, säger Christina Bodin Danielsson,
Stressforskningsinstitutet.
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2.3, 2.24, 2.31 Sjöbodar 110, 111, 112 och 113 inom Mollösund 5:398 (ingår i
planområdet)
A. Sammanhängande gångstråk utmed sundet
Undertecknade ägare till motsätter planer att anordna ett allmänt promenadstråk, framförallt på grund
av att en kulturhistoriskt värdefull miljö därmed skulle gå förlorad och anser vidare att anläggning av
promenadstråk utefter sjöbodarna utgör ett allvarligt intrång i nyttjanderätten av privat egendom dvs.
sjöbodar och bryggor.
Kommentar: Ett flertal skrivelser, både från organisationer (dock ej länsstyrelse och Bohusläns museum),

sakägare och allmänhet motsätter sig förslaget om ett sammanhängande gångstråk utmed sundet. Några
citat:
”Det finns inte någon tradition i Mollösund att vandra längs med sundet, dvs utanför sjöbodarna, som
man numera gör på Smögen. Traditionen i Mollösund är att man vandrar längs med gatan och går ner
till sundet via "smättarna" mellan husen och mellan sjöbodarna. Dock har det alltid varit öppet att fritt
röra sig mellan husen o sjöbodarna och det vill vi bevara.” (Föreningen Mollösund och dess
museisektion)
Kommunen vill, lika lite som de som ställer sig bakom ”Uppropet” se ett resultat av planeringen som
resultatet av den okontrollerade utvecklingen i Smögen uppvisar, Den misstro och skepsis som
genomsyrar ”Uppropet” vad avser Orust förmåga att kontrollera förändring kan därför inte utgöra skäl
till förändringar eller borttagande i dessa delar av samrådsförslaget.
Att ’hålla på traditionen’ är ett värdebegrepp som återkommer i synpunkterna mot det
sammanhängande stråket utmed vattnet samtidigt som föreslagen ändring att upplåta sjöbodarna för
handelsändamål i fortsättningen ej stöter på patrull. Ett traditionellt tänkesätt skulle konsekvent avfärda
annat ändamål av bodarna än det ’traditionella’, dvs som förråd för sjöanknuten verksamhet.
Förändringen av sjöboden från ett förråd för nyttoverksamhet till en utgångspunkt för rekreation kan
inte betecknas som ”traditionell”. Förändringen från fiskenäring till handelsverksamhet är inte heller
”traditionell” men funktionell under förutsättning att läget för försäljning av varor och tjänster upplevs
attraktivt för kunden och därmed utgör en inkomstkälla. Den förändring, som området öster om Stora
hamnbassängen genomgått, vittnar om detta, även om den pågår i strid mot idag gällande detaljplan.
Kommunen ställer sig genom planförslaget positiv till att handelsändamål tillåts för nuvarande sjöbodar
öster om Stora Hamnbassängen. Den innebär arbetstillfällen (om än ännu så länge endast
säsongsbetonade) den gör Mollösund attraktiv för turistande besökare (om än ännu så länge under
några hektiska sommarveckor). Men, som planen anger, denna utveckling ska styras, t ex genom att
kommunen behåller markägandet mellan bodarna och utmed kajerna, planbestämmelser och genom att
utnyttja PBL’s möjligheter att utöva erforderlig tillsyn och kontroll.
På motsvarande sätt kan ett resonemang föras rörande att endast ett ”traditionellt” sätt att röra sig
skulle vara det enda tillåtna i Mollösund. Mollösund har ”traditionellt” varit ett fiskesamhälle. Idag har
den fiskenäringen minskat i betydelse och turistnäringen har ökat i omfång med ett stort antal besökare
sommartid. Antalet fastboende har minskat och de gamla fiskebostäderna har övertagits av
fritidsboende, som tillbringar ett fåtal sommarveckor på platsen.
Planens uppgift är att väga samman allmänna och enskilda intressen och därvid, förutom att
uppmärksamma ”tradition” även att bejaka ”variation” och ”förnyelse”. Det finns all anledning att inse
att även rörelsemönstret kan ha ändrats sedan 1600-talets fiskesamhälle. Idag finns ett starkt allmänt
intresse att ge allmänheten tillträde till strand, kajer och andra former av gräns mellan land och vatten.
Och det finns inte heller något allmänt intresse att utestänga allmänheten från mark och vatten som är i
allmän ägo. ”Traditionellt” är det otvetydigt att de boende rörde sig mellan bostad och arbete
”smuttarna”, som beskrivs i några av skrivelserna. Men i planeringssammanhang behövs det också
uppmärksammas att rörelsemönstret förändras då det är inte bara fastboende utan även besökare med
andra motiv, som rör sig i samhället. En stark önskan hos dessa är att uppleva kontakten med vattnet
och det sund, som utgör samhällets västra gräns. Det kan också i detta sammanhang vara av intresse att
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notera att Länsstyrelsen, vilken bevakar att det kulturhistoriska riksintresset inte förvanskas, inte har
någon erinring mot det sammanhängande gångstråket.
Ur plansynpunkt finns inget fog att se mindre kopplingar av träkonstruktion, som behövs för att binda
samma befintliga bryggor, skulle förfula intrycket av Mollösund från sjösidan eller utgöra ett allvarligt
hot mot riksintresse för kultur som omfattar samhället.
Fyra ägare till bodar mot sjösidan har uttryckt mycket skarpa invändningar mot den föreslagna
tillkomsten av det sammanhängande gångstråket. Planen anger bestämmelsen ”Hamn med mindre
hamnverksamhet. Bryggor får anläggas”. Det innebär även att befintliga bryggor får återuppbyggas vid
skada och att förändringar av bryggsystemet kan göras inom planens genomförandetid (15) år eller
längre fram om inte kommunen av något skäl väljer att upphäva den.
Det sammanhängande gångstråk som beskrivs utmed sundet och ingår i detaljplanen är c:a 1,1 km. Av
detta är detta utgörs c:a 0,9 km av befintliga kajer, bryggor m. m. som behöver upprustas och till stor
del behöver höjas som skydd mot havshöjningen. I det här speciella fallet handlar om är att
sammanbinda 4 bryggor med ett ca 5 löpmeter däckparti utöver vad som föreslås anläggas utmed det
obebyggda berget väster om sjöbodarna. Genom detta skapas ett kilometerlång obrutet promenadstråk
vid vattnet inom planområdets bebyggda delar som fortsätter österut. I andra fall såsom inom
Galleberget är det fråga om en utkragning från klipphällar med ett promenaddäck.

Vad avser det påstådda ”intrånget i nyttjanderätten av privat egendom” utgår detta från nuvarande
förhållanden och planbestämmelse i nu gällande plan (småbåtshamn, sjöbodar). Kommunen har en
uttalad policy att inte tillåta boende i sjöbodarna. Det aktuella planförslaget planen föreslår
ändamålsbestämmelsen handel i bodarna men inte med avsikten att framtvinga en förändring från bod
för fiske och andra sjöanknutna verksamheter till ett utnyttjande för handel utan detta är en möjlighet
att utnyttja för nuvarande eller framtida ägare av respektive bod.
Ett sammanhängande förbindelse utmed bodarna mot sjösidan är ur plansynpunkt en förutsättning för
att bedriva handel. Ett ihopkopplande av befintliga bryggor torde därför kräva förändring i avtalstexten
så att arrendatorn medger denna möjlighet till förbindelse mellan de privata bryggorna. Ett
genomförande av det sammanhängande gångstråket i detta parti skulle även kräva konsensus hos ägarna
att utnyttja planens möjligheter att driva handel.
Dagens arrendeavtal för sjöbodar på kommunal mark löper (i genomsnitt) på 3 år varefter uppsägning
eller förlängning sker. Ett genomförande av planens intentioner vad avser det sammanhängande
gångstråket blir aktuell i samband med att andra av planen påkallade förändringsåtgärder påkallas. T.ex.
ordnas kajen vid Hamnplan i s m att uppförande av föreslagen bebyggelse sker. I fallet med bebyggelsen
öster om Stora Hamnbassängen blir det aktuellt när frågan om friköp av mark under en sjöbods väcks
av ägaren och behov av förändrade arrendevillkor uppstår. Planbeskrivningen anger att denna förändring
av markägoförhållanden är en möjlighet och inte ett obligatorium för ägaren till sjöboden att
efterkomma.
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Ur plansynpunkt finns inget fog att se mindre kopplingar av träkonstruktion som behövs för att binda
samma befintliga bryggor skulle förfula intrycket av Mollösund från sjösidan eller utgöra ett allvarligt
hot mot riksintresse frö kultur som omfattar samhället
Ur allmän plansynpunkt konstateras att, i en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, inga
olägenheter uppstår av att förslaget om ett sammanhängande gångstråk ingår om planens syfte skall
säkerställas.
B. Slip
F ör sjöbod 113 skulle detta promenadstråk innebära, att den slip (på bodens västra gavel), som vi
utnyttjar för att ta in mindre båtar för vinterförvaring, inte skulle kunna användas. Detta skulle vara en
stor praktisk och ekonomisk nackdel för oss.
Kommentar: Nuvarande arrendeavtal omfattar inte rätt att nyttja angränsande klipphäll i kommunal ägo

som slip. Då det varit en lång praxis (och dörröppning finns på denna sida av sjöboden) synes det vara
en rätt som borde registreras i avtalet. Detta är dock inte en planfråga.
C. Korttidsförtöjning
"Korttidsangöring" har inget stöd i varken nuvarande arrendeavtalet eller i allemansrätten.
Naturvårdsverkets tolkning av allemansrätten "Om den som äger bryggan inte blir störd". Det som står i
lagen i allemansrätten 2 kap. 15 paragraf är enligt miljöjurist Gunilla Sellberg: "Om inte ägaren hindras i
sin användning". Det står vidare att "att allemansrätten är begränsad till den som utnyttjar naturen".
Enligt Gunilla Sellberg "En brygga är inte natur, en brygga är en anordning eller en anläggning.". D.v.s.
allemansrätten kan inte åberopas när det gäller bryggor.
I arrendekontraktet paragraf 2 finns en formulering "Arrendatorn får därför ej förhindra fri passage över
egen brygga ifall bryggan angränsar till intilliggande bryggor". Detta är stor skillnad gentemot det som
uttrycks i planbeskrivningen. "Arrendeavtalen för sjöbodar med brygga rymmer idag som regel
bestämmelser att fri passage får inte förhindras". Formuleringen i arrendeavtalet gäller således om
bryggorna redan är sammanbyggda. Utrymmet för förtöjning skall utnyttjas i samverkan med övrigt
arrende eller servitutshavare och får inte utnyttjas så att åtkomst av båtplats och bryggplatser eller övrig
båttrafik i hamnområdet försvåras. Med korttidsangöring så kommer vi att få svårt att nå egna
båtplatser.
Kommentar:

Kompletteringen av bryggsystemet för att anordna ett sammanhängande gångstråk ligger i allmänt
vattenområde med planbestämmelse ”w3. Hamn med mindre hamnverksamhet. Bryggor får anläggas”.
Möjlighet ges att bygga och återuppbygga bryggor men även att sammanbinda dess om så anses
betjänligt och överensstämmer med planens syfte.
När handel avses bedrivas och planens intentioner genomförs genom ägarens initiativ, ligger det med
stor sannorlikhet även i ägarens intresse både att bereda plats för besökande båtar men även att ge
landkommande kunder promenadutrymmen till den egna verksamheten utmed sjösidan. Andra
möjligheter, t.ex. att nå ”handelsbodarna” från landsidan föreligger givetvis och det är ägarna som i
samförstånd avgör och genomför den ur kommersiell synpunkt bästa lösningen.
Möte
Innan redogörelsen slutfördes och tillställdes utskottet för samhällsutvecklingen för beslut i frågan togs
kontakt med de sakägare, som inkommit med synpunkter och som önskar ett möte för att närmare
förklara sin ståndpunkt eller beskriva sina förslag.
Ett möte mellan kommunen och ägarrepresentanter för sjöbodarna 110, 111, 112 och 113 avhölls 2017-11-16 i
Mollösund. I mångt och mycket var framförda synpunkter under mötet en utvecklande och ett
exemplifierande av vad som redan framfört i intressenternas gemensamma yttrande, se avsnitten ovan.
Möjlighet gavs även att på plats besöka två av de fyra bodarna.
Utöver vad som diskuterades kring innehållet i planförslaget avhandlades i korthet följande:
 Beskrivning av den fortsatta planprocessen.
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Länsstyrelsens uppfattning hur statliga intressen, PBLs allmänna föreskrifter om hälsa och
säkerhet, strandskydd, m.m.

2.5 (tillhör ej sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen uppger en gatuadress belägen utanför planområdet.)
Bebyggelse på Galleberget
Katastrof om det byggs de 4 husen nere i kattevik. Samt de nya husen vid fyren.
Hela berget runt om används året runt för promenader och badande.
Det finns inga andra obyggda berg i samhället längre. Inga åretruntboende har råd att köpa de
tomterna.
Kommentar: Någon bebyggelse planeras ej i Kattevik som ligger utanför planområdet.

2.5A (tillhör ej sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen är samma som skrivit 2.5 och uppger en gatuadress belägen utanför
planområdet.)
Bebyggelse vid Sillfabriken
Föreslår att de nya stora byggnaderna dras bakåt mitt inne i hamnen där Sillfabriken ligger idag. Så att
man behåller det öppna rummet och promenadstråket närmast kajen.
Kommentar: Se svar på 2.109 C.

2.6 Boende på Hamnvägen 25 (tillhör ej sakägarkretsen)
Bebyggelse på Galleberget
Vill inte att ni ska exploatera och spränga vid Gallebergsudden i Mollösund och förstöra den vackra
natur och det klipplandskap som finns där idag. Galleberget och fyren som finns ute på udden behöver
ingen modernisering eller försköning, den är en naturlig del av Mollösund och är bra precis som det är.
Klipplandskapet som finns där är något att bevara inte försöka få det till att bli något det inte är. Låt
Mollösunds karga, klippiga och vackra natur få finnas kvar och kunna upplevas även i framtiden.
Kommentar: Angiven gatuadress är belägen utanför planområdet där boendet ej påverkas av

tillkommande bebyggelse vid Galleberget.
Se även svar på 2. B.

2.7 Mollösund 5:268 (tillhör ej sakägarkretsen)
Passage utmed västra Gallebacken
Anser att området mellan byggbara delen av bostadsområdet norr om fyren på Galgeberget och vattnet
skall ändras till "Natur" (grönt område) som då garanterar tillträde för allmänheten och oåterkalleligen
hindrar husägarna att skapa hinder för allmänheten.
Kommentar: Synpunkten åsyftar föreslagen markanvändning inom fastigheterna Mollösund 5:3 och 5:2

som idag regleras av den detaljplan som upprättades 1987-06-17. Förhållandet har även uppmärksammas
av länsstyrelsen.
För den aktuella fastigheten innebär planförslaget inga negativa konsekvenser varför synpunkten inte
föranleder några ändringar inför granskningsskedet. Se även svar på 2.109 D.
Småbåtshamn
Området w3 utanför "Ångbåtsbryggan" får enligt förslaget anläggas med bryggor för stora lyxbåtar. I
och med det kan inte några segelfartyg eller ångfartyg lägga till vilket gör att Mollösund tappar denna
otroligt trevliga angöring då och då under året.
Jag anser att det området skall ändras till wl öppet vattenområde, inga utskjutande bryggor.
Kommentar: Se svar på 2.109 D.

2.7A Mollösund 5:268 (tillhör ej sakägarkretsen)
Att skapa byggrätter på Galgebergsudden är enbart för sommarnöje för väldigt rika människor. Att det
skulle bli permanentbostäder är det ingen som tror på. Att hela det gamla Mollösund köps upp av
sommargäster är som jag ser det inte fel eftersom husen då blir rejält upprustade och vackra, även om
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det hade varit bättre med åretruntboende, men att ge efter för sommargästtrycket på nyproduktion med
sådana smörlägen som Galgebergsudden borde inte vara i kommunens intresse. Även om det ger en
engångsintäkt till kommunen så betalar de människorna skatt någon annan stans i Sverige, inte till
Orust kommun.
Kommentar: Erinringarna bemöts i huvudsak under 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna

yttranden.

2.11 Sjöbod 149 inom fastigheten Mollösund 5:398 (ingår i planområdet)
Havsnivåhöjning
På vilket sätt påverkar det området runt Lilla Hamnbassängen? Idag är det problem vid högt vatten och
blåst att vattennivån är så hög att vatten går in i sjöboden. Kan vi få höja sjöboden? Är det något som
bekostas av kommunen? Är det något som man kan eller kommer att få kostnadsbidrag för att
genomföra?
Kommentar: Hur ansvaret ska fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda för att

anpassa pågående och planerad markanvändning och bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat är
en ny fråga som analyseras i ”Vem har ansvaret? – Betänkande av Klimatanpassningsutredningen (SOU
2017:42)”. Utredningen analyserar även eventuella hinder och begränsningar i lagstiftningen för
genomförande av sådana anpassningsåtgärder. Baserat på de statliga ställningstaganden som gör
kommer förtydliganden att föras in i granskningsförslaget, som beskriver åtaganden mellan stat,
kommun och enskild när åtgärder för skydd mot havshöjningen avses genomföras, vem som betalar
höjning (och andra åtgärder) inom fastighet (kvartersmark) resp. allmän plats, hur det sker och i vilken
regi åtgärderna genomförs.
Campingplats
Viss tid är det som en campingplats med husbilar och husvagnar, dessutom parkeras det lite hur som
helst på piren. Vi se gärna en skyltning som säger att parkering av personbil är endast tillåtet på
markerad plats.
Kommentar: Område för uppställning av husbilar och husvagnar är ej förenligt med planens syfte.

Planen avser tillskapa åtgärder som minimerar biltrafik i Mollösund från infartsparkering in i centrala
Mollösund.
Drivmedelsförsäljning
Att anlägga en bränsleautomat på Hamnplanen stämmer dåligt med planens intentioner minska
biltrafiken.
Kommentar: Se svar under 2. E
Emmas café
Önskemål att kunna ställa upp en glasskiosk mellan Emmas Cafe och lokalgatan som omnämndes i
planbeskrivningen. Detta var uppe och behandlades 2012 och beslut finns i detaljplanen för Mollösund
5:398. I gällande plankarta och i den nya plankartan är aktuell mark prickad vilket innebär att den inte
får förses med någon byggnad. Beslutet för gällande plan är att marken mellan byggnaden och
lokalgatan skall hållas fri för att underlätta för in- och utleveranser. Därför är en parkeringsplats inritad.
En synpunkt som också framkom var att det inte ansågs lämpligt ur trafiksäkerhets synpunkt med en
skymmandebyggnad så nära vägen.
Kommentar: Tackar för informationen. Det finns en relativt nyupprättad detaljplan, en s.k. frimärksplan,

för Emmas Café. Den aktuella erinran mot förslaget i planen innebär dock inte en olägenhet för
sakägarens fastighet eller verksamhet. Men eftersom frågan redan har behandlats i ett ”färskt”
plansammanhang bedöms detta vara det bästa ur allmän plansynpunkt varför förslaget om
glasskioskplaceringen stryks ur samrådshandlingarna..
Sillfabriken
Sillfabriksbyggnaden är två våningar. Att lägga till en våning och dessutom ändra placeringen av
byggnaden innebär en väsentlig förändring med avseende på synintrycket både från sundet och från
inredelen av Stora Hamnbassängen. Därför skall höjd och placering vara lika nuvarande.
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Kommentar: Ingen av de antikvariskt orienterade myndigheterna i samrådskretsen har påtalat något
kulturhistoriskt värde vad avser höjd eller placering för nuvarande fabriksbyggnad. Den nya
markanvändningen föreslår därför en husuppställning som möjliggör en mer flexibel användning och
som följer de gestaltningsprinciper som redovisas i planförslaget.
Den nya byggnadskroppen bedöms inte innebära några allvarliga olägenheter för den aktuella sjöboden
varför erinran ej föranleder någon ändring inför granskningsskedet.
2.12 Mollösund 5:74 (tillhör ej sakägarkretsen)
Bebyggelse på Glasberget
Ifrågasätter förslaget för de planerade byggnationerna på Galgeberget i Mollösund.

Kommentar: Inga motiv till varför förslaget ifrågasätts varför det blir svårt att bemöta.
Bebyggelse på Hamnplan
Att dessutom planera magasin på hamnplanen som ska vara ca 3,5 meter högre än nuvarande med
Smögen som förebild är ingen bra lösning.
Kommentar: Smögen verkar vara ett skräckscenario för många som inkommit med synpunkter. Se 2.109

C.
Åretruntboende
De projekterade bostäder på Galgeberget kommer inte att generera året runt boende för Mollösund

Kommentar: Planen målsättning i stort och dess bestämmelser för bostadens utformning och storlek
är att skapa gynnsamma förutsättningar för åretruntboende. Bostadsfastighetens utnyttjande bestäms
dock inte av en detaljplan utan av den som äger eller bor där – det är den boendes livssituation och
ekonomiska förutsättningar som avgör. De styrmedel som PBL anvisar begränsar sig till byggnadens
storlek och utformning och inte hur bostadens utnyttjas. Här saknas även möjligheten för kommunen
att villkora att nya bostäder endast får tillfalla ”lokalbefolkningen”. Så när det gäller relationen fast- och
sommarboende så strävar vårt ”önsketänkandet” mot att, om det skapas underlag för boende med
hyggliga basförutsättningar genom att erbjuda bostäder, möjlighet att utveckla handel, etc. bidrar detta
till att ägare eller hyresgäster väljer att förlänga sitt boende under året. Idag finns det fler yrkesområden
som tack vare IT-utvecklingen kan arbeta hemifrån i större utsträckning än när fisket var främsta källa
till inkomst.
Se även svar på 2. F.
Antal åretruntboende
Enligt den information som gavs på mötet så är det totalt ca 30 nya boenden som tillkommer enligt
förslaget som i sin tur ska leda till att det blir 15 året runt boenden.
På vilka underlag baserar kommunen dessa siffror? Hur väl stämmer det överens med tidigare byggda
Tången-området?

Kommentar: Någon systematisk registrering av vilka nya hus som bebos en vecka, en månad eller hela
året görs inte, därför blir det mer eller mindre kvalificerade gissningar. Vid samtal med mäklare har
informerats att vid köp och försäljning av fastigheter har staten tagit bort registringen om byggnaden
avses bebos permanent eller säsongsmässigt. Bostadsfastighetens utnyttjande bestäms dock inte av en
detaljplan utan av dess ägare – det är den boendes livssituation och ekonomiska förutsättningar som
avgör. Se även svar på 2.A u s w.

2.13 Mollösund 20:5 (tillhör sakägarkretsen)
Frågas vad höjden på de olika byggnader som bildar Sillfabriken som finns idag jämfört med det nya
förslaget med nockhöjd om 12 meter över mark,
Kommentar: De befintliga byggnaderna har en höjd som motsvarar en våning lägre än föreslagen, vilket

är jämförbart med ca 2,5 - 3 m lägre höjd. För den aktuella fastigheten är bedömningen att
siktförhållandena inte påverkas nämnvärt med den nya nockhöjden.
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2.14 Mollösund 5:233 (tillhör ej sakägarkretsen)
Yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.15 Boende i Mollösund (tillhör ej sakägarkretsen)
Bebyggelse på Galleberget.
Galleberget är det enda i det närmaste helt orörda bergsområdet i Mollösund. Planerna på nya
bostadshus, en väg för skapa tillgänglighet i området, en vindmöllepark, lusthus, bastu m.m. kommer
med stor sannolikhet att innebära omfattande sprängning och därmed ett större och irreparabelt
ingrepp i naturen. Det är svårt att se hur detta skulle gynna något annat än olika ägarintressen,
definitivt inte turismen. Kommentar: Se svar på 2. B.
Planerade flytbryggor för större fritidsbåtar vid Hamnplan
Deras läge riskerar att väsentligt försvåra för större fartyg som exempelvis M/S Bohuslän och olika
skolfartyg att lägga till. Det utsatta läget gör att placeringen inte heller är optimal för en ny marina.
Kommentar: Se svar på 2.109 D och 2 D.
Bebyggelse vid Hamnplan
Höjden på de föreslagna magasinen vid hamnplan invid Galleberget är enligt planen hela 12,5 meter. För
att bevara den kulturhistoriska miljön intakt bör dessa inte bli högre än befintliga magasin, dvs. 7,5
meter.
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Drivmedelsförsäljning
Ny bensinstation vid nuvarande ångbåtsbrygga kommer inte bara att vara ett förfulande inslag i miljön
kring Galleberget utan medföra stora olägenheter genom kraftigt ökad fordonstrafik och negativ
miljöpåverkan.
Kommentar: Se svar på 2. E.
Bristande underlag som styrker behovet av nya helårsboenden, utökad handel och turistservice i form av
nya restauranger, konferensboende, vandrarhem, butiker etc. Orealistiska förväntningar från kommunen
vad gäller möjligheter att skapa turism året runt.
Kommentar: Se svar på 2. A.

2.16 Mollösund 5:183 (tillhör ej sakägarkretsen)
Bebyggelse på Hamnplan
De planerade höjden på byggnaderna vid nuvarande Holms plan, i hamnen intill fyren förstör intrycket
av det gamla samhället när man kommer i farleden norrifrån. Det döljer det gamla samhället och förstör
intrycket av den gamla samhällsbilden.
En våning lägre harmonierar bättre med de gamla magasinen på Mollön.

Kommentar: Se svar på 2.109 D.
Sammanhängande gångstråk utmed sundet
Vi anser också att en hamnpromenad, "Smögenbrygga" inte hör hemma här.

Kommentar: Se svar på 2.3, 2.24, 2.31 Sjöbodar 110, 111, 112 och 113 inom Mollösund 5:398
Planerade flytbryggor för större fritidsbåtar vid Hamnplan
Bevara vår ångbåtsbrygga för ångaren Bohuslän och gästande skutor, sjömacken har en bra placering där
den ligger nu.

Kommentar: Se svar på 2.109 D och 2 D.
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2.17 Mollösund 5:365 (tillhör sakägarkretsen)
Parkeringsplatser
Anser att redan idag finns det få parkeringsplatser för kunder att nyttja vilket är ett nuvarande problem
framförallt sommartid. I den nya planen ser vi ingen bättring i detta hänseende utan snarare en
försämring.
Kommentar: Affärsfastigheten (Tempo) saknar möjligheter att ordna parkering på den egna tomten

varför bilburna kunder hänvisas till parkering på allmän plats. Det är riktigt att Mollösunds småskaliga
karaktär inte kan erbjuda de möjligheter till besöksparkering som erbjuds i ett modernt köpcentrum.
Planens syfte är också att (under vissa tidsperioder) minska biltrafiken i de centrala delarna av samhället
och den översiktliga trafikutredning som utarbetas och biläggs granskningsförslaget kommer att redovisa
ett antal åtgärder för att uppfylla detta syfte.
Möte önskas
Önskar ett möte med kommunen för att kunna få klarhet i hur kravet på havshöjningsskydd kommer att
påverka fastigheten
Kommentar: För att skapa underlag för hur planarbetet ska drivas vidare, togs kontakt med de sakägare,

som inkommit med synpunkter och som önskar ett möte för att närmare förklara sin ståndpunkt eller
beskriva sina förslag.
Möte har avhållits 2017-05-30 på plats och ???? vilket resulterade i korthet i följande: Kravet på skydd
mot havshöjning kommer att innebära att byggnad på fastigheten måste höjas 0,5 – 1 m beroende på
föreslagen användning av bottenvåning. Nuvarande byggnad uppförd på platta på mark, är byggd på 80talet med obsoleta lösningar vad gäller kylning och ventilation av butikslokalen, och är inte
lämplig/möjlig att höja utan nybyggnad kommer i så fall att krävas. Möjligheten att bebygga fastigheten
med två våningar kommer att prövas i granskningsskedet samtidigt att komplettera
användningsbestämmelsen med ”Bostad”. Syftet är dels att effektivisera ytanvändningen i planområdet,
dels att ge möjlighet till en mer flexibel användning av bottenvåningen och därigenom skapa en mer
fastighetsekonomisk planlösning för handelsytorna. Vidare bör syftet med ”q/r” bestämmelserna granskas
i detta speciella fall.

2.18 (tillhör ej sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen uppger sig som ”sommarboende i Mollösund”.)
Mollösunds framtid
Skolan är ju som bekant nedlagd, så gruppen småbarnsföräldrar är nog svårflörtade för att få hit som
fastboende i något större antal med redovisade förutsättningar Vilken service, utöver vår fantastiska
affär, kan dessa förvänta sig under perioden september -april??? Även gruppen pensionärer kräver
betydligt mer kringservice under vintermånaderna än vad som kan erbjudas av ett totalt stängt
sommarparadis.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.
Bebyggelse på Norra Galgeberget/Galgebacken
Förslaget på utformningen av västra och östra Galgeberget/Galgebacken upplevs i sin helhet som mycket
bra! Tomt- och husplaceringarna, gångvägen, möjlighet till allmän bastu, utsiktspaviljong mm är i sin
helhet väl genomtänkta och trevliga förslag. Gestaltningsförslaget för bebyggelsen på dessa platser
smälter väl in i den "Mollösundska" miljön. Det kan man däremot inte säga om förslaget på de 3
fastigheter som föreslagits på norra Galgeberget/Galgebacken. Dessa är ju en katastrof i sin gestaltning
på denna så väl utsatta som synliga plats. Här måste man tänka om och hitta en mer stilenlig och
"bohuslänsk" gestaltning än vad som nu redovisats med dessa tre "trälådor". Hur kan man kalla dessa för
"naturanpassade"???
Kommentar: För den lilla gruppen om tre enbostadshus på motsatt sida om Galgebergets

observationspunkt (Norra Galgebacken) föreslås en mer modernistisk utformning än mot vad gäller
övrig förslagen bebyggelse på Galleberget. Syftet är att den anknyter till den befintliga bebyggelse i
motsvarande lägen som återfinns strax öster om. Färgmässigt avses de smälta in i bergsnaturen och
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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 avser följa bergets form.
Bebyggelse på Hamnplan
Hamnplanens många magasin känns som stora höga "monopolhus". Huskropparna känns utslängda på
måfå utan att bilda en sammanhängande harmoni med och kring "turist-/buss-/ och färjeknutpunkten".
De delar som är avsedda för bostadsändamål har trots sitt genuina havsnära läge en instängd och sluten
utformning utan möjlighet till attraktiva uteplatser/terrasser. Vem vill året om bo i en sluten och tät
magasinsbyggnad utan tillgång till ett uteliv? Kombinationen med ytor för bostadsändamål i de övre
våningarna och verksamhetslokaler i bottenvåningen bör kunna fungera även i en annan utformning.
Kanske med en terrassformad karaktär i ett västerläge?
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Havsmatcenter
Förslaget med en skolutbildning som vänder sig mot "havsmatcenter", med tillhörande sidoförgreningar,
känns som en ny och frisk satsning. Men denna måste ju förankras redan nu för att kunna erbjuda
möjlighet till verksamhet med skräddasydda möjligheter och inte bara bli tomma ord.
Kommentar: Parallellt med planarbetet pågår aktiviteter initierade av kommunens näringslivsfunktion

med syfte att samla näringsidkare med intresse för att utveckla havsmatskonceptet.

2.19 Adress okänd (tillhör ej sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen har tillskrivits per email att uppge adress men ej svarat)
En del av yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.
Bebyggelse vid Hamnplan
Det är anmärkningsvärt att man valt att flytta fram byggnaderna inne i hamnen. De ligger alldeles för
nära kajkanten. Detta kommer att innebära att det inte blir lika attraktivt för båtfolk att komma till
Mollösunds hamn då man nästan går in i byggnaderna från kajen.
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Sammanhängande gångstråk utmed sundet
Den planerade "5mögenbryggan" som är planerad förbi Knutsbrygga och utanför sjöbodarna på gren
något som inte hör Mollösund till och som inte gynnar Mollösund.

Kommentar: Se svar på 2.3, 2.24, 2.31 Sjöbodar 110, 111, 112 och 113 inom Mollösund 5:398
2.20 Boende i Mollösund (tillhör ej sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen uppger en gatuadress belägen utanför planområdet.)
Bebyggelse på Galleberget.
För många Mollösundsbor är Galleberget som en indiansk gravplats. RÖR INTE GALLEBERGET ! Värdet
av kunna se och uppleva denna lilla del av den oexploaterade bohuslänska kusten är obetalbar för
flertalet Mollösundsbor och besökande.
Kommentar: Förekomst av någon begravningsplats tillhörande en indiansk bosättning inom Galleberget

har ej påtalats från de antikvariska myndigheterna. Se även svar på 2 B.
Bebyggelse på Hamnplan
Att bygga magasin med 12,5 meters höjd är helt främmande för den gamla bebyggelsen. Bygg gärna
magasin men med max höjd som övriga stora magasin i närheten dvs med två våningar vilket innebär
7,5 meters höjd.
Kommentar: Se svar 2.109 C

2.21 (tillhör ej sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen uppger en gatuadress belägen utanför planområdet.)
Yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.
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2.22 Mollösund 18:8 (tillhör ej sakägarkretsen)
Bebyggelse på hamnplan
Min uppfattning är att de planerade byggnationerna utgör ett tillägg i miljön som genom sin höjd,
volym och avvikande utformning i relation till områdets kulturhistoriska värden är oförenligt med
riksintresset. Jag yrkar därför på att Riksantikvarieämbetet skall ombes att yttra sig i ärendet.
Kommentar: Det är länsstyrelsen som företräder/bevakar riksintressen. Se svar på 2.109 C
Kortsiktiga vinstintressen
Det är naturligtvis ingen nyhet att den kraftiga prisutvecklingen på tomter i Mollösund de senaste åren
inneburit att man som markägare idag kan tjäna stora pengar genom att skapa och bebygga tomter. Det
är därför viktigt att Orust kommun bevakar att kortsiktiga vinstintressen inte ersätter en långsiktig
samhällsplanering. Att bygga sommarboenden är säkert mycket lönsamt på kort sikt men kan inte
ersätta de ekonomiska värden som försvinner med fabriken.
Kommentar: Syftet med planen är inte att ”bygga sommarboende” eller att bejaka ”kortsiktiga

vinstintressen” utan att möjliggöra 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.
Bebyggelse på Galleberget
Galleberget är den norra infarten till Mollösund och därigenom Mollösunds "ansikte" för många
besökare med båt. Därför måste man vara mycket försiktig med byggnation i detta område. De förslagna
byggnaderna kommer genom sin storlek och avvikande utformning att helt förändra Mollösunds
utseende vid infarten norrifrån. Jag yrkar därför på att hela byggplanen ses över vad gäller de föreslagna
byggnadernas storlek och utformning så att Mollösunds unika karaktär inte kommer till skada.
Kommentar: Se svar på 2. B.
Vindmöllepark, lusthus och bastu
En synlig vindmöllepark, lusthus och bastu är klart avvikande i denna känsliga miljö och skulle förstöra
det genuina intrycket av Mollösund. Därför måste de förläggas så att de inte är synliga från sundet. Är
detta ej möjligt, yrkar jag på att de helt tas bort ur detaljplanen.
Kommentar: Se svar på 2.52
Sprängning i berg
Sprängning är ett irreparabelt ingrepp och måste därför undvikas om projektet vill göra anspråk på att
vara "hållbart".
Kommentar: Instämmer. Det är också planens ambition genom de planbestämmelser som reglerar

höjdsättning på nya byggnader och vägar som införs. Likaså sker under planarbetet samråd med
kommunens bygglovavdelning för att harmonisera lovgivning och kontroll med planens syfte och
bestämmelser i det här avseendet.
Bebyggelse på Hamnplan
Höjden på de föreslagna magasinen vid hamnplan är betydligt högre än befintliga magasin och kan inte
anses vara anpassade till övrig äldre bebyggelse och därmed de kulturhistoriska värdena.
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Bebyggelse på "Norra Galgeberget"
Bebyggelsen på "Norra Galgeberget" utgör, förutom att den i sin utformning väsentligt avviker från
befintlig bebyggelse, ett onödigt ingrepp i miljön. Jag yrkar därför på att den tas bort från detaljplanen.
Kommentar: Se svar på 2.18.
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Planerade flytbryggor för större fritidsbåtar
De två bryggor som planeras att byggas i sundet kommer att utgöra ett hinder för sjötrafiken. Trafiken
är redan idag stundtals mycket tät och ny byggnation skulle ytterligare försvåra trafiken. Placeringen i
inloppet till sundet är dessutom farlig med tanke på sjön som ofta går hög i denna del av sundet.
Kommentar: Se svar på 2.109 D.
Sjöbod vid "Lilla hamnbassängen"
Detaljplanen föreslår en komplettering med en sjöbod vid "Lilla hamnbassängen". Då jag är delägare i en
av de intilliggande sjöbodarna vill jag göra följande reservationer:
Berget där den nya sjöboden är tänkt att uppföras används idag vid sjösättning av båtar. Den nya boden
skulle därför göra det omöjligt för oss att förvara båtar i sjöboden. Det finns plats för en ny sjöbod på
södersidan av vår sjöbod. Där stod tidigare en sjöbod som flyttades för att bereda plats åt fabriken. Jag
skulle föredra att den nya sjöboden uppfördes på denna plats.
Jag utgår ifrån att den nya sjöboden, oavsett placering, inte leder till att antalet båtplatser vid vår sjöbod
minskar. Skulle så vara fallet, reserverar jag mig mot den nya sjöboden.
Kommentar: Påvisade förhållanden kommer att studeras närmare för att åstadkomma en fungerande

eventuell placering av en ny sjöbod.

2.23 Mollösund 5:211 (tillhör ej sakägarkretsen)
Yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.25 Långa Backe 3 (tillhör ej sakägarkretsen)
Den som står bakom skrivelsen uppger en gatuadress belägen utanför planområdet.
Yttrandet utgörs av den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.29 Tången 4:32 (tillhör ej sakägarkretsen)
Kommunfullmäktige i Orust kommun beslöt för en kort tid sedan att fastställa en vindbruksplan för
Orust kommun. I denna plan bestäms bl,a. att inga vindkraftverk får byggas på Orusts kustområde. Två
lämpliga områden för vindkraftsetablering omnämns i planen, nämligen ett område vid Månsemyr och
ett område vid Tegneby.
Kommunen bör lämpligen följa sina egna fattade beslut. Dessutom har såväl Miljödomstolen som
Miljööverdomstolen avslagit ett flertal ansökningar om uppförande av vindkraftverk just i kustområdet
runt Mollösund. Området har p.g.a. sina höga naturvärden m.m. bedömts som klart Olämpliga för
uppförande av vindkraftverk. Domarna får anses vara prejudicerande för framtiden och bör beaktas av
såväl enskilda som sammanslutningar. Under åberopande av ovannämnda omständigheter föreslås att
den omnämnda vindkraftsparken (vindmölleparken) tas bort ur förslaget till detaljplan för området.
Kommentar: Se svar på 2.52.

2.30 Sjöbod 5:398, brygga 139 (ingår i planområdet)
(Samma synpunkt återfinns i 2:68)
Att, som planen föreslår, bygga en sjöbod mellan vår sjöbod och en annan befintlig bod skulle, förutom
att försvåra underhållet av vår bod, innebära stora inskränkningar i användandet av sjöboden. Släkten
äger en bohusjulle, vilken sedan 1940-talet vinterförvarats i boden. Enda sättet att ta in båten i boden är
att dra upp den på berghällen, där planen ger möjlighet att uppföra en ny bod, och därefter ta in jullen
genom en bred dörröppning, som finns på långsidan av boden enbart för detta ändamål. Någon
möjlighet att ta upp jullen på annan plats och ta in den i boden finns inte på grund av att det inte finns
plats att ta den förbi den befintliga sjöboden väster om vår bod.
Kommentar: Påvisade förhållanden kommer att studeras närmare för att åstadkomma en fungerande

eventuell placering av en ny sjöbod. En analys av rättigheter som finns i avtalet kommer att göras. Om
det innebär ett försvårande att utnyttja sjöboden utgår förslaget i granskningshandlingarna
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2.32 Mollösund 5:312 (tillhör ej sakägarkretsen)
Sammanhängande gångstråk
Brygga framför 4 magasin och sjöbodar i södra delen av "Öster om stora hamnbassängen" tycker jag
absolut ska utgå. Jag tycker inte utdragning av promenadväg på en kommunal brygga är befogad. Jag ser
inte att det tillför något mervärde för besökare eller hållbar turism och restaurangverksamhet. Framför
om nedanför Knuts brygga och Skeppshandeln lägga en lägre placerad bryggplatå nedanför och långs
med kajkanten möjlig för mindre båtar att lägga till en kortare period. En mindre brygga som startpunkt
för ekoturistande kajakpaddlare. Det saknas generellt idag bra möjligheter för mindre båtar och kajaker
att lägga till.
Kommentar: Se svar på 2.3, 2.24, 2.31 Sjöbodar 110, 111, 112 och 113 inom Mollösund 5:398 A.
Bebyggelsen på Hamnplan
Magasin med långsida mot havet är för högt och ger för "tungt" intryck från havet.
Jag tycker det ska vara lägre. Glaspartierna i gavlarna Magasinen vid hamnplan är för stora och jag
tycker att det ska begränsas i planskrivningen glasyta ställt mot fasadens yta.
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Runda fönster på nybebyggelse
Generellt sätt tycker jag husen man visat exempel på är bra. Dock anser jag att
runda fönster inte passar in i de hus man visar och ska utgå:
Kommentar: De exempel i ”Huskatalogen”, se bil 7, som redovisar fasaduppställningar med runda fönster

tas bort i granskningshandlingarna

2.33 Mollösund 5:92 (tillhör ej sakägarkretsen)
Yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.34 Mollösund 20:20 (tillhör sakägarkretsen)
Yttrandet utnyttjar den kopierade skrivelsen, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Skrivelsen har, för den aktuella fastigheten, inte uppmärksammat och bedöms inte heller få

några allvarliga olägenheter av planförslaget varför skrivelsen ej föranleder någon ändring inför
granskningsskedet. I stället hänvisas till bemötande under ”2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna
yttranden”.

2.35 Sommarboende i Mollösund (tillhör ej sakägarkretsen)
Den som står bakom skrivelsen uppger sig vara sedan ett tiotal år en årligt återkommande sommargäst i
Mollösund.
Yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.
Sångartempel
Förslaget om utkik / sångartempel bör läggas papperskorgen.
Kommentar: Något skäl till varför förslaget om sångartempel skall förpassa till runda arkivet anges ej.
Vindmöllepark
Vindmölleparken bör för allas trevnad placeras nära nuvarande vindkraftverk.
Kommentar: Se svar på 2.52
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2.36 Boende i Mollösund (tillhör ej sakägarkretsen)
Den som står bakom skrivelsen uppger en gatuadress belägen utanför planområdet.
Kommentar: Skrivelsen redovisar en mängd invändningar mot förslaget varav en del är av den

karaktären att de inte omfattas av detaljplaneingens möjligheter att styra utvecklingen. Vidare uppges
att utifrån ”egna erfarenheter är jag därför mycket desillusionerad beträffande överenstämmelse mellan
plan och realiserad verklighet”. Inledningsvis kan konstateras att för den aktuella fastigheten utanför
planområdet innebär planförslaget inga negativa konsekvenser varför synpunkterna inte föranleder några
ändringar. Det är åxå svårt att bemöta synpunkter som saknar tilltro att lagstiftning, dess verktyg vad
gäller planering och byggande i förening med kommunal hantering inte ger önskvärt resultat. Några
exempel får belysa andemeningen i skrivelsen. I övrigt hänvisas till svar på synpunkter vilka återfinns
under andra kommentarer i samrådsredogörelsen.
”Snabba cash”
På vad sätt skulle de nya bostadshusen uppe på Gallberget vara en förutsättning för utveckling i
hamnområdet? Handlar det om planekonomi? (Kostnaden för kommunens planarbete kan även tas via
en så kallad planavgift i det skede man exploaterar -i samband med bygglov ... ) Men man kan som
någon anmärkte ana att det är "snabba cash" som gäller ...
Kommentar: Det som gäller i ett detaljplanesammanhang är inte ”snabba cash” utan följande faktorer:

Behov av förändring av nuvarande markanvändning aktualiseras och ett planförslag upprättas.
Kostnaderna för genomförandet beräknas och fördelas mellan kommun och de fastighetsägare som
kommer att få ett ekonomiskt mervärde när detaljplanen vinner laga kraft. Det innebär att de
investeringar vad avser ny och förbättrad infrastruktur, undanröjande av risker, etc. är fördelade inom
planområdet och att kostnaderna ska belasta skattekollektivet så litet som möjligt. Även kostnaden för
planens framställande, såsom planförfattande, sektorsutredningar som behövs som underlag, samråd
m.m. bestäms och fördelas på motsvarande sätt.
Bebyggelse på Galleberget
Det som återstår idag på Gallberget borde lämnas orört för kommande generationer ... landskapet har
ett stort värde för det karaktäristiska Bohuslän som inte bara Mollösundsbor uppskattar utan som även
lockar hit turisterna.
Kommentar: Se svar på 2. B.
Atterfallshus
I plan bestämmelserna kan man skriva in förbud mot Attefallare och friggebodar på grund av
riksintresset för kulturmiljön ... om kommunen vill.
Kommentar: Bygglovsbefrielsen för attefallshus gäller inte inom bebyggelseområden som är särskilt

värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det är byggnadens eller
bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt. Det behövs alltså inget
utpekande i förväg för att paragrafen ska vara tillämplig. För att underlätta för såväl den enskilde som
byggnadsnämndens handläggare är det dock lämpligt att kommunen tar fram ett material som visar
vilka byggnader och bebyggelseområden som kommunen bedömer är särskilt värdefulla. Om det av en
planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara
avgjord. Detsamma gäller om en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om
skydd av kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan särskilt
värdefull bebyggelse.
Bebyggelse på Hamnplan
Bodarna/flerbostadshusen på bryggan ger intryck mot havet att vara 3 våningar plus vindsvåning, finns
det så stora och höga volymer i samhället tidigare? Det blir mörkt i hamnen ... Det är så mycket
motsägelsefullt och märkligt i plan bestämmelserna och beskrivningen att det ger intryck av ett okunnigt
hastverk med en oklar och ogenomtänkt målsättning.
Kommentar: Planförfattaren delar inte uppfattningen att ett planarbete som pågått under mer än tre år

kan upplevas som ett hastverk. Enär skrivelsen inte ger några exempel vad som är oklart och
ogenomtänkt vad gäller planens målsättning är det svårt att bemöta denna form av schabloniserade
påståenden. Se även svar på 2.109 C.
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2.37 Boende i Mollösund (tillhör ej sakägarkretsen)
Den som står bakom skrivelsen uppger en gatuadress belägen utanför planområdet.
Yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.38 Mollösund 28:3 (tillhör ej sakägarkretsen)
Bebyggelse på Galleberget
Att tomten där Sillfabriken bebyggs kan vara i sin ordning men att bebygga Galgebacken vid fyren och
udden ut med utsikten mot havet, Måseskär osv, verkar helt vansinnigt. Det finns inte så många
möjligheter till allmän naturmark i Mollösund. Ett svek mot alla boende inte minst mot framtida
generationer genom alltför hård exploatering.
Kommentar: Se svar på 2. B.

2.39 Mollösund 5:126 (tillhör ej sakägarkretsen)
Bebyggelse på Hamnplan
Skrivelsen uttrycker tveksamhet till den planerade bebyggelsen på hamnplan, som genom sin höjd
kommer att dominera inloppet till Mollösund, samt även stänga till de delar av hamnen som hamnar
bekom.
Kommentar: Se svar på 2.109 C
Bebyggelse på Galleberget
Skrivelsen anser dessutom att de hus som planeras att byggas på det som i förslaget kallas Galgebacken
kommer att dominera inloppet till Mollösund och enbart gynna ett fåtal fastighetsägare utan att bidra
till Mollösunds utveckling. Genom de omfattande sprängningsarbeten som krävs kommer man för all
framtid att förstöra den karakteristiska del av Mollösund, som fyren och berget har utgjort.
Kommentar: Detaljplanen uttrycker inge målsättning att ”gynna ett fåtal fastighetsägare”, eller utföra

”omfattande sprängningsarbeten”. Se svar på 2. B.

2.41 Mollösund 20:4 (tillhör sakägarkretsen)
Yttrandet utnyttjar den kopierade skrivelsen, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Skrivelsen har, för den aktuella fastigheten, inte uppmärksammat och bedöms inte heller få

några allvarliga olägenheter av planförslaget varför skrivelsen ej föranleder någon ändring inför
granskningsskedet. I stället hänvisas till bemötande under ”2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna
yttranden”.

2.42 5:144 – 5:158 (tillhör ej sakägarkretsen)
Den som står bakom skrivelsen har uppgivit en fastighetsbeteckning: (Mollösund) 5:144, som inte
återfinns i fastighetsregistret.
En del av yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts av fler som skickat in synpunkter.
Bebyggelse på Hamnplan
Det är beklagligt att familjen Olsson och närliggande tomter önskar förändra helheten av Mollösund, allt
för göra stora ekonomiska vinster.
Kommentar: Planarbetet drivs av kommunen och ej av familjen Olsson.
Byggnadshöjd
Hur kan ni rita in byggnader med 3vångar, det skämmer ju hela Mollösund.
Kommentar: De föreslagna byggnadernas utseende, volym, höjd, etc. är resultatet av en sammanvägning

av arkitektoniska, kulturhistoriska och planekonomiska bedömningar med stor hänsyn tagen till lokala
förhållanden.
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Tid för samrådsmöte
Om ni framledes kommer att ha informationsmöten i Mollösund, lägg dessa så att även sommarboenden
kan komma .
Kommentar: PBL anger inga krav på att samråd ska ske under en ljus årstid utan här är det hela året

som gäller. Lagstadgad tid för detaljplanesamråd är tre veckor. Samrådstiden för denna plan var 8
veckor. Utredning- och analysarbetet, har tro’t eller ej, varit omfattande med en utsträckt planprocess
som följd. Det är angeläget att få fram planen till ett antagande då bestämmelser i nu gällande plan är
föråldrade och bl a skapar stora problem för näringsidkare i Mollösund.

2.43 Mollösund 5:20 (tillhör sakägarkretsen)
Bebyggelse på Hamnplan och Sillfabriken
Anser att storleken på de hus som planeras på "Hamnplan" och "Sillfabriken" är allt för stora och för
många och kommer att totalt dominera Mollösunds strandlinje. Vi anser att detaljplanen bör begränsas
för att säkerställa en begränsning i framförallt höjd, men också i storlek på bottenplatta för att tydligare
skapa huskroppar som efterliknar tidigare byggnader i Mollösund. Helst bör man bygga en variation av
små och större huskroppar för att återskapa hur man byggde förr i Mollösund. Om alla byggnader på de
två hamnplanerna maximeras enligt nuvarande förslag bidrar det till att Mollösunds karaktär kraftigt
avviker från nuläget, där huskropparna växer i höj den upp från de husen närmast strandlinjen, upp mot
husen högre upp på bergen. Vid en eventuell byggnation förordar vi att man återskapar den stil på
byggnader som tidigare låg på hamnplan, som har mer karaktär av sjöbodar än av stora industrimagasin.
Det finns gamla bilder/ritningar på hur det såg ut innan de två fiskfabrikerna i nuvarande form byggdes.
Det anser vi är en bättre utgångspunkt för nyskapande av bostadshus och serviceverksamhet på dessa
två områden. Vidare så anser vi inte att de nya byggnaderna på "Sillfabriken" skall flyttas fram och ligga
så nära hamnkanten. Det finns inga skäl till att placera husen så nära kajkanten, utan området närmas
kajen bör vara tillgängligt för turister som kommer med båt eller bil, samt bofasta och sommargäster. I
förlängningen ger det ytor till caféverksamhet närmast vattnet, vilket vi ser positivt på.
Kommentar: Se svar under 2.109 C.
Begränsning av utsikt
Den föreslagna byggnation tar ytterligare delar av vår utsikt och det fria läge som fastigheten en gång
hade. Vi vill därför vara med och påverka exakt placering och höjd för att i så stor utsträckning som
möjligt bereda oss samt övriga grannar, en så god utsikt som möjligt. Så som förslaget är ritat idag och
om alla byggrätter utnyttjas, kommer flertalet hus runt hamnen och också bortom hamnen att
begränsas i utsikt västeröver.
Kommentar: Utgångspunkten är att utsikten från byggnaden med sin höga sockel inte allvarligt

försämras genom föreslagen bebyggelse på Hamnplan och Sillfabriken och inte utgör en påtaglig skada.
Närmaste föreslagen ny byggnad är lokaliserad där ett magasin idag ligger och sikten kommer att vara
öppen som idag mot det torg med rondell, danspaviljong m.m. som föreslås i siktriktningen mot sundet.
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Utsikt från fönster i bottenvåningen

Ny drivmedelsförsäljning vid Hamnplan
Vi anser inte att det skall anläggas en ny tankstation i sundet. Istället förordar vi att det förläggs en ny
båtstation/miljöstation till Lerviksområde eftersom det har klara fördelar jämfört med en placering i
sundet. En stor fördel är att det skapas då mycket större möjligheter att också bygga en miljöstation och
bottentvätt i samma anläggning. Man får även bort båtar som cirkulerar for att lägga till i avvaktan på
sin tur att tanka och som kan orsaka incidenter med båtar som passerar sundet. Idag ligger de båda
pumpstationerna utanför huvudfarleden och man kan enklare cirkulera utan att störa de som passerar
sundet. Också alla de båtar som har sin hemvist i Lerviksområdet slipper åka in i sundet för att tanka
som man måste göra idag. Också när man fyller diesel- och bensinpumparna slipper man köra med
större fordon ner i samhället utan kan använde de industrivägar som är befintliga i Lerviksområdet.
Förslagsvis bygger man denna typ av anläggning på östra sidan av utloppet i Lervik där Tommy Skantze
har sin verksamhet, det ger också möjlighet att skapa en längre kaj och man kan då undvika köbildning i
form av båtar som cirkulerar på vattnet. Det finns flera exempel på kustsamhällen där man inte har
båtstationen mitt inne i samhället utan i utkant i närheten av småbåtshamnaran (Grundsund och
Kyrkesund/Ängevik är två närliggande exempel)
Kommentar: Lervikshamnen är privat område och saknar allmän tillgänglighet i direkt anslutning till

farleden. Se även svar på 2.E.
Ångbåtsbrygga
Det är viktigt att det i den nya detaljplanen säkerställs att stora båtar som tex Bohuslän kan angöra
Ångbåtsbryggan. Vi ser framför oss en utökad reguljär trafik av turbåtar längs kusten när
kustsamhällena växer, och då bör möjlighet att angöra Mollösund inte byggas bort.
Kommentar: Se svar på 2.109 D.
Vindkraft
Vi anser inte att det är lämpligt att förlägga vindkraftverk på Galgbergsudden. En dylik vindkraftpark
bör bättre beläggas i mindre bostadsnära områden i kommunen.
Kommentar: Vindkraftsplaceringen bedöms inte få några allvarliga olägenheter för den aktuella

fastigheten varför synpunkten ej föranleder någon ändring inför granskningsskedet. Se även svar under
2.52.
Avfallsstation
I förslaget skall det skapas en miljöstation som placeras i direkt anslutning till vår entré till tomten
(Mollösund 5:20) och även väldigt nära gatan där många turister kommer passera gåendes hela tiden.
Det tar vi tydligt avstånd från. Vi kommer också att flytta vår bilinfart till tomten från nuvarande läge,
då den är mindre optimal och ligger i en kurva. I samband med att ny hus och fastigheter byggs enligt
detaljplanen kommer biltrafiken att öka markant på sommaren ner förbi oss och då kommer vi att
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flytta vår infart för att öka säkerheten. Det enda stället där det är möjligt att lägga en ny infart utan att
man kör ut direkt på huvudgatan är där det planeras en miljöstation, vilket omöjliggör en flytt av
utfarten.
Vi föreslår istället att man skapar den föreslagna miljöstationen i samband med att man bygger de nya
husen på "Hamnplan" ut mot fyren eller i samband med de hus som byggs på hamnkajen, "Sillfabriken".
Då kan man bättre avskilja avfallsstationen från boende och turister i samband med nybyggnation. Ett
annat alternativ är att den byggs på norra hamnpiren bakom där tappen ligger idag, där kan också nya
toalettanläggningar anläggas för gäster. Det innebär att inga av de boende kommer
störas av dessa anläggningar.
Kommentar: Förslaget om miljöstation på den aktuella platsen utgår och ny lokalisering prövas i

granskningskedet.
Vad sker med vår tomt/fastighet om vägen höjs?
I detaljplanen är det otydligt för oss hur vår tomt/hus påverkas om/när vägen höjs. Vi vill ha en dialog
med kommunen i nästa steg för att säkra att vi erbjuds ersättning för eventuella fastighetsarbeten vi
tvingas göra för att komma upp i nivå med omkringliggande vägar.
Kommentar: Hur ansvaret ska fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda för att

anpassa pågående och planerad markanvändning och bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat är
en ny fråga som analyseras i ”Vem har ansvaret? – Betänkande av Klimatanpassningsutredningen (SOU
2017:42)”. Utredningen analyserar även eventuella hinder och begränsningar i lagstiftningen för
genomförande av sådana anpassningsåtgärder. Baserat på de statliga ställningstaganden som gör
kommer förtydliganden att föras in i granskningsförslaget, som beskriver åtaganden mellan stat,
kommun och enskild när åtgärder för skydd mot havshöjningen avses genomföras, vem som betalar
höjning (och andra åtgärder) inom fastighet (kvartersmark) resp. allmän plats, hur det sker och i vilken
regi åtgärderna genomförs.
Stycka Mollösund 5:20 för byggnation av nytt hus
Vi vill i det här skedet av processen ha en dialog med kommunen också om möjligheter att stycka vår
tomt för byggnation av ytterligare en fastighet på tomten. Det har tidigare funnits ytterligare en
huskropp på tomten, och i samband med denna detaljplaneprocess vill vi skapa möjlighet för detta igen i
likhet med andra tomter där denna möjlighet har skapats.
Kommentar: En analys av de fastigheter som bedöms möjliga att dela har gjorts i samrådsskedet. Den

aktuella fastigheten har en för liten tomtarea (694 kvm) med ett hus centralt placerad på tomten som
inte får rivas, vilket sammantaget gör att delning ur plansynpunkt inte bedöms lämplig.

2.45 Mollösund 5:183 (tillhör ej sakägarkretsen)
Yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.46 Mollösund 3:19 (tillhör ej sakägarkretsen)
Skriftställaren uppger att han är sommarboende på fastigheten. Fastighetsbeteckningen återfinns dock ej
i fastighetsregistret.
Avsaknad av tomtgräns.
Det som i generationer präglat Mollösund är avsaknaden av tomtgränsen. Något som på senare tid
tyvärr kommit att mer och mer försvinna i.o m. att sommargäster utan rötter i samhället köper hus är
de inte alltid införstådda i detta och sätter gärna upp staket och friggebodar för att förhindra att deras
tomt används för transport till och från bad och båtar.
Kommentar: All mark inom detaljplanelagt område är uppdelad i privat mark eller mark tillgänglig för

allmänheten. Om mark under privat ägande (kvartersmark) är tillgänglig för passage av någon form är
detta reglerat i planen eller i ett servitutsförfarande. Annat nyttjande av privat mark sker under
fastighetsägarens frivilliga medgivande.
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Bygglovsbefrielsen för attefallshus gäller inte inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det är byggnadens eller
bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt. Det behövs alltså inget
utpekande i förväg för att paragrafen ska vara tillämplig. För att underlätta för såväl den enskilde som
byggnadsnämndens handläggare är det dock lämpligt att kommunen tar fram ett material som visar
vilka byggnader och bebyggelseområden som kommunen bedömer är särskilt värdefulla. Om det av en
planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara
avgjord. Detsamma gäller om en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om
skydd av kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan särskilt
värdefull bebyggelse.
Gångväg på baksidan av fastigheterna
Att det är planerat för en gångväg på baksidan av fastigheterna hjälper ej. Det är något visst med att
spatsera vid havet, inte vid soptunnor och buskage. Något som brukar hamna dör eftersom folk inte vill
ha dem vid husknuten ..
Kommentar: Framgår ej vilken gångväg som ifrågasätts.
Utbyggnad av samhället
Man har inte byggt där de senaste 300 åren och det finns en anledning till det. Bevara Mollösunds
utseende, både från land och från vatten, för framtida generationer.
Kommentar: Att ”frysa” ett samhälle till ett museum låter sig inte göras. En växande befolkning, behov

av nya bostäder och lokaler där olika former av sysselsättning och handel bedrivs har bidragit till att
Mollösunds utseende har förändrats genom århundraden. Kommunens översiktsplan ger riktlinjer för en
utveckling som möter dagens och framtidens behov av erforderliga förändringar av mark och vatten.

2.47 Mollösund 19:3 (tillhör sakägarkretsen)
Kommentar: Skrivelsen innehåller en mängd synpunkter både som ryms inom detaljplanerinens uppgift
och utanför densamma. Sammantaget konstateras att erinringarna vad avser detaljplanefrågor inte
innebär någon olägenhet eller negativ påverkan på den aktuella fastigheten.
Används marken till det som den är mest lämpad för?
Används marken till det som den är mest lämpad för? Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas? Att öka antalet
åretruntboende gör man inte genom att spränga eller bygga "igen" Galleberget. Det finns andra sätt att
attrahera dessa, vilket jag inte tror är ett problem i sig.
Kommentar: Ja, i en avvägning mellan allmänna, enskilda och sektorsintressen är syftet med planering

att nyttja mark och vatten till det mest lämpade.
Kommunikationerna till och från Mollösund
Problemet är snarare kommunikationerna till och från Mollösund. Att tillsammans med andra
kommuner anrätta en båtlinje som trafikerar kusten Göteborg-Tuvesvik för att öka tillgängligheten och
ge möjlighet för ett attraktivt effektivt sätt att både som turist eller pendlare ta sig upp, ner och runt på
kusten. En ytterligare möjlighet för företag inom besöksnäringen att utveckla och utöka deras
verksamheter till större delen av året. Annars är ett måste att äga en bil.
Kommentar: Ej en detaljplanefråga annat än att planen avser ge den fysiska möjligheten till en

angöringsplats för båtlinjer och andra verksamheter.
Verksamheter i Mollösunds hamn
Vad gäller utvecklingen av verksamheter i Mollösunds hamn hade kanske ett slags naturum, med
forskning, utbildning och upplevelser. Badhus med bastu eller ett samlande av lokala producenter på
Orust, typ Saluhall/ butik och cafelrestaurang och turistinfo samt vänthall för färjelinje (värt ett stopp).
Jag menar att Mollösund ska få vara Mollösund även i framtiden bevara och förstärk Mollösunds
identitet, skapa mening i hur det kommuniceras och omtalas, ge möjlighet för att korrespondera
platsen som erfaren, brukad och levd. Förstärk detta så kommer det att blomstra.
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Kommentar: Planförslaget ger i sina bestämmelser möjligheter att bedriva de verksamheter som

skrivelsen föreslår.
Kollektivtrafik
Bra kommunikationer kollektivt med buss (varför köra runt stora tomma när man kan köra flexigare
mindre buss med ring och boka tur möjlighet?) samt fast båtlinje. Oavsett om man ankommer
Mollösund landvägen eller via vattenvägen ska det vara tillgängligt välkomnande och igenkännande, även
när man gått iland och upplever Mollösund så som bara Mollösund kan upplevas. De kommer att gynna
de åretruntboende då näringar långt ut på kusten (m.fl) kommer öka sin omsättning via gästnätter,
restaurangbesök, daglivaruhandel, paketresor, bokningar, turism kommer att öka. Mollösund som är känt
för att ha "hemgjorda" badgäster dvs fd. Mollösundsbor som kommer tillbaka under sommrarna kommer
då också ha större möjlighet att besöka oftare ev flytta tillbaka ev, köpa bostad Ömf dyrt sommarhus).
Kommentar: Detaljplanen reglerar kollektivtrafikens kvalitet, turtäthet, busstorlek, etc. utan tillgodoser

bara möjlighet till framkomlighet för kollektivtrafiken. Se svar på 2.109 O.
Passage genom bebyggelse på Västra Galleberget
Jag motsätter mig framförallt exploateringen av den nuvarande allemansrätt som råder och de tomter
som på illustrationskartan beskrivs 5:2 och 5:3 som avskärmar tillgängligheten för allmänheten. Att detta
skulle underlättas med gång/cykelväg tar bort naturupplevelsen och är en direkt motsats till
friluftslivskänslan. "Fri passage får inte förhindras, vilket skall säkerhetsställas" ändå är gång/cykelväg
planerad på insidan 5:2, 5:3 och skall sedan runda och störa hela naturupplevelsen på udden.
Kommentar: Allmänhetens tillträde till det aktuella strandområdet blev utsläckt i och med att den nu

gällande byggnadsplanen vann laga kraft 1987. Någon remsa med allmän plats eller x-område på
kvartersmark utmed stranden ingick ej i planen vilket innebär att det privata intresset är starkt hävdat
idag. Att introducera möjlighet till allmänhetens tillträde och passage över tomtmarken bedöms ej
sanktioneras vid en sannolik överprövning initierad av markägarna.
Förhållanden för oskyddade trafikanter
Iden med någon slags slinga för motion i stället för att jogga på bilvägen
mot Edshultshall är en poäng men då är "slingan" som är planerad runt udden oavsett för kort. Med
tanke på de dåliga kommunikationer att ta sig till och från Mollösund vore en bättre ide att bredda
vägrenen för säkrare cykling och joggning som binder samman orterna och invånarna på land. Ökar
dessutom möjlighet för invånare utanför Mollösund att cykla till affären eller förhoppningsvis båtpendla,
samt ekoturism på cykel med boendepaket för att uppleva Orust.
Kommentar: Den översiktliga trafikutredningen som färdigställts och utgör underlag för det fortsatta

planarbetet observerar de osäkra trafikförhållanden för oskyddade trafikanter och innehåller ett
åtgärdsförslag med syfte att förbättra situation för gående, cyklister och motionärer utmed väg 248.
Bebygga kring fotbollsplanen
Mollösund må vara ett f.d fiskeläge, där man byggde i lä, förr, men det blåser fortfarande och Mollösund
kan väl estetiskt sätt bevaras som för va det var! Bygg fler åretruntboende i stil med både de befintliga
enkel och dubbelhus som finns men utan att de byggs på höjden med hjälp av lecagrund, på höjder, och
utan anskrämliga verandor och tillbyggnader såsom Attefallshus. Plats finns kring fotbollsplan. Förtäta de
"nya" "gamla" Mollösund. I stil med den äldre samhällsstrukturen som fortfarande karaktäriserar och
förknippas med Mollösund.
Kommentar: Nuvarande fotbollsplan bedöms ur översiktlig plansynpunkt som angelägen att behålla och

några planer att bebygga inom detta område är inte aktuellt.

2.48 Mollösund 16:3 (tillhör sakägarkretsen)
Bebyggelse på Hamnplan
Höjden på de föreslagna magasinen är enligt planen 12,5 meter. Synpunkten är för att bevara den
kulturhistoriska miljön intakt bör dessa inte bli högre än befintliga magasin, dvs. 7,5 meter.
Kommentar: Skrivelsen redovisar ej några invändningar mot planen för den aktuella fastigheten. Den

aktuella fastigheten bedöms intee åsamkas någon negativ påverkan av hushöjden för de föreslagna
magasinen. I övrigt se svar på 2.109 C.
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2.49 Mollösund 5:183 (tillhör ej sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen uppger en gatuadress belägen utanför planområdet.)
Bebyggelse på Galleberget
Naturområdet på och kring Galgberget bör bibehållas i nuvarande skick utan att det delvis sprängs
sönder och bebyggs. Det bidrar i hög grad till Mollösunds karaktär.
Kommentar: Länsstyrelsen, som är satt att bevaka att riksintressen inte förvanskas, har inget att erinra

mot den föreslagna bebyggelsen på Galleberget. Se även svar på 2. B.
Bebyggelse på hamnplan
Bebyggelsen på "hamnplan" och "sillfabrikstomten" blir för dominerande genom sin höjd och stänger in
bakomliggande bebyggelse, den bör sänkas.
Kommentar: Se svar på 2.109 C.

2.50 Mollösund 5:1 (tillhör sakägarkretsen)
Medverkan i planarbetet
Vi deltar som partner och medfinansiär i arbetet med den nya detaljplanen sedan starten vill framföra
att vi hade önskat att få vara mer involverade i arbetet med den nya detaljplanen i de avsnitt som berör
vårt markområde, Mollösund 5: 1. Detta har vi påpekat vid ett antal tillfällen, både på våra gemensamma
möten och per mail. Vi saknar att vi inte fick möjlighet att träffa arkitekterna, Tengbomgruppen, som
har arbetat fram förslaget till detaljplan tillsammans med kommunen. Vi hade kunnat tillföra en del
praktiska erfarenheter och kunskap om området.

Det är kommunen, inte enskilda fastighetsägare, exploatörer eller konsulter som enligt PBL ansvarar för
fysisk planering i Sverige. Genom principen om kommunens planmonopol drivs planen framåt genom en
avvägning av allmänna och privata intressen. Kontakt och samspel med exploatörer, som är intresserade
av att satsa kunskap och kapital i delar av planområdet, förekommer i denna process av förklarliga skäl.
Konsultstöd upphandlas och arbetet utförs efter direktiv av kommunen - inte av enskild markägare eller
exploatör. Stödet i det här fallet har gällt digitalt uppritningsarbete av kartor samt medhjälp vid
illustrationsarbete. En arkitekt från konsultfirman med mångårig verksamhet att rita kompletterande
bebyggelse i kustsamhällen har svarat för illustrativa gestaltningsförslag av föreslagen nybebyggelse
utifrån kommunens direktiv.
Vad gäller finansieringen av planarbetet finns olika former. T.ex. kan kommunen ta ut en planavgift efter
att planen är klar, eller kräva ersättning i ett exploateringsavtal i efterhand. I det här fallet har valet fallit
att kommunen fortlöpande under planarbetet att efter en överenskommen fördelningsnyckel debitera de
som visat intresse av en förändring och kommer att få ett mervärde av den nya planen.
Samråd i detta planärende har skett med de markägare som ursprungligen tog kontakt med kommunen
den 9 november 2011 för att ansöka om att ändra del av Mollösunds detaljplan till delvis andra
verksamheter än industri. Ett antal möten har avhållits under planprocessen fortskridande där
information om planens framskridande getts, innehållet diskuterats, frågor om genomförandeaspekter
diskuteras, m.m. Det är riktigt att synpunkter om förtätningsönskemål och direktkontakt med konsult
har framkastats under mötena. Beskedet från kommunen har alltid varit att markägarsynpunkter
regleras i det formella samrådsförfarandet där sakägarkretsen kan komma in med synpunkter. Ett syfte
har varit att följa lagstiftningen i detta avseende och även försöka förebygga rykten om ”eftergifter för
olika ägarintressen” om ofta uppstår i komplexa planer där många uppfattningar bryts från personer
som motsätter sig förändringar (se t.ex. inlaga ”2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna
yttranden”).
För låg exploateringsgrad i förslaget
Vi tycker att exploateringsgraden för vårt område är för låg. det finns utrymme för fler tomter på både
östra som västra Galleberget där vi äger del av byggbar mark. Skälen till att öka exploateringen är dels
att ta till vara de möjligheter till boende som finns i den nya planen för att bereda plats för fler
helårsboende i enlighet med målsättningen och dels att få fler fastigheter som delar på finansieringen av
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nya vägar och övrig infrastruktur som krävs upp till områdena. Mollösund har en tradition av tät
bebyggelse. Vi har därför, med hjälp av extern arkitekt, tagit fram ett förslag för områdena östra och
västra Galleberget som visar att det finns möjlighet att bygga ytterligare sju bostäder.
Kommentar: Kommunens uppfattning är att samrådsförslaget var väl avvägt vad avser

utnyttjandegraden, fördelning av mark för boende, arbete, service och rekreation. Se dock svar på 2. 109
C.
Möte önskas
Kommentar: Innan redogörelsen slutfördes och tillställdes utskottet för samhällsutvecklingen för beslut

hur planarbetet ska drivas vidare, togs kontakt med de sakägare, som inkommit med synpunkter och
som önskar ett möte för att närmare förklara sin ståndpunkt eller beskriva sina förslag.
Möten med fastighetsägarna har avhållits avhandlade i korthet följande utöver de punkter som redovisas
ovan:
Beskrivning av den fortsatta planprocessen.
Länsstyrelsens överprövning och riksintresset för kulturminnesvård.
Utifrån sakägarskrivelsen diskuterades framförda synpunkter rörande ’medverkan i planarbetet’, ’för låg
exploateringsgrad’ och ’eftergifter för olika markägarintressen’.
Principen att samförstånd måste nås vad avser fördelningsnyckel för plangenomförande innan
granskningshandlingar går ut på samråd.
Det i skrivelsen bilagda förtätningsförslaget analyserades utifrån påverkande planfaktorer såsom planens
syfte, planprogram, strandskydd, gällande detaljplan, terrängförhållanden, sprängning i berg, hushöjd,
m.m.
Den idag oklara situationen vad avser åtaganden mellan stat, kommun och enskild när åtgärder för
skydd mot havshöjningen avses genomföras, vem som betalar höjning (och andra åtgärder) inom
fastighet (kvartersmark) resp. allmän plats hur det sker, i vilken regi åtgärderna genomförs, etc.
Principen att samförstånd måste nås vad avser fördelningsnyckel för plangenomförandekostnader mellan
de markägare som får ett mervärde av planen innan granskningshandlingar går ut på samråd.
Under granskningsskedet kommer följande att prövas:
Minskad generell höjdsättning av bebyggelsen på Hamnplan samt uppdelning av byggnaden vid
rondellen dock med bibehållet krav på effektivt markutnyttjande i ett attraktivt läge och så att
tillfredställande planekonomi säkerställs. Se även svar på 2. 109 C; Omgruppering av ”Bilbodsområdet”;
Gallebergsslingans geometri; Ytterligar en tomt väster om Mollösund 5:5; Ytterligare ev. möjlig
förtätning med beaktande av planfaktorer ovan.
2.51 Mollösund 5:183 (tillhör ej sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen uppger en gatuadress belägen utanför planområdet.)
Kommentar: Skrivelsen är identisk med 2.44. Se svar på 2.44

2.52 Mollösund 20:4 (tillhör sakägarkretsen)
Skrivelsen redovisar erinringar mot placering av minivindkraftverk på Gallebergsudden.
Översiktsplan och riksintresse versus minivindkraftverk
Skrivelsen anger att en genomgång av samrådsredogörelsen (för programskedet) från 2014 har gjorts
och däri samtliga inkomna synpunkter från privatpersoner och har med förvåning noterat att ingen
kommenterat att detaljplanen som möjliggör anläggandet "miniverk" . Det är möjligt att detta moment
tillkommit senare och därmed undandragit sig tidigare samråd. Man far därför intrycket av att
placeringen av vindkraftverken har smugits in i detaljplanen. Lokaliseringen har inte heller stöd i den
aktuella översiktsplanen och det finns en uppenbar risk att lokaliseringen ensam eller i kombination med
ytterligare utbyggnad påtagligt skadar de värden som är av riksintresse i området.
Kommentar: Översiktsplanen antogs 2009 och utgör riktlinjer (inte styrande bestämmelser som t.ex. en

detaljplan rymmer) för kommunens mark- och vatten användning. Vad beträffar riktlinjer för
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vindkraftsutbyggnaden har den i stort styrts av staten med en successivt ändrad inställning under åren
till vilka områden som bedöms lämpliga. Första ansatsen utpekade områden utmed kustbandet med
gynnsamma vindförhållanden. Vid nästa analys resulterade i en insikt att det fanns många motstående
intressen och ett tredje försök har resulterat i lägen där en ansats har gjort att begränsa konflikter med
andra riksintressen. För Orust del finns nu ett bearbetat förslag till vindbruksplan, som är antagen av
KF. Den kan betraktas som ett komplement till översiktsplanen och tillfogar information om
kommunens översiktliga riktlinjer inom en speciell sektor. Här finns ett antal klart avgränsande områden
som bedöms lämpliga för den kommande utbyggnaden av denna form av förnybar energiproduktion.
Vindkraftsplanen pekar ut lämpliga lägen för bygglovspliktiga vindkraftverk. Vad avser Galleberget
gäller det en demoanläggning för små vindkraftverk som inte kräver bygglov. Två eller fler små
vindkraftverk är enbart anmälningspliktiga.
Det är riktigt att programförslaget, som utgör första steget i en lång planeringsprocess, där även ett
samrådsskede och ett granskningsskede ingår, innehåller vissa, men inte alla förslag, som ryms i de nu
aktuella samrådshandlingarna. Det är inte ovanligt att frågeställningar väcks under förloppet som
behöver finna lösningar i den fortsatta planeringen. I det här speciella fallet är det de nya modeller för
egenproducerad energi som kontinuerligt kommer fram för att möta det växande intresset hos gemene
man att ta ett allt större eget ansvar för sin energisituation. Som framgår i inledningen av
planbeskrivningen har föreliggande planhandlingar 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.
Vad beträffar påverkan på natur- och kulturvärden kan konstateras att länsstyrelsen, som bevakar
riksintressenas behandling i detaljplanesammanhang, ej har några erinringar mot demoanläggningen i
sitt yttrande av samrådsförslaget. Samma förhållande gäller för Bohusläns museum,
Naturskyddsföreningen m fl instanser med syfte att värna om natur- och kulturvärden.
Negativ påverkan av miniverken
Skrivelsen menar att avståndet till planerad byggnation av bostäder och centrumbebyggelse dessutom är
så kort att man kan befara dessa vindkraftverks negativa påverkan i form av buller, reflexer etc.
Kommentar:

Vad som avses i denna detaljplan är en annan typ vindutnyttjande än vad riktlinjerna i den
kommunomfattande vindbruksplanen behandlar. Vad avser Galleberget gäller det en demoanläggning för
små vindkraftverk som inte kräver bygglov (om det inte monteras på en byggnad). Maxhöjden för att få
sätta upp ett vindkraftverk utan bygglov är 20 meter, rotordiametern får vara högst 3 meter, och det
ska rymmas liggande på längden inom den egna tomtgränsen. Det är också viktigt att hålla sig inom
reglerna för högsta tillåtna ljudnivå i förhållande till sina grannar. Av illustration nedan förstås att
höjder upp till 20 meter inte kommer att behövas vid en demonstrationsanläggning på Gallebergsudden
eftersom träd och byggnader, som kan ha en stor inverkan på vinden, inte förekommer på platsen.
Verken får givetvis inte sitta för lågt så att någon eller något kan slå i de roterande bladen och området
förutsätts vara inhägnat.
Vad gäller bullerutbredning kan nämnas att ett vertikalt vindkraftverk producerar mer energi tidigare
och jämnare än ett horisontellt vindkraftverk då det inte behöver söka upp vindriktningen. Detta gör
dem således mindre känsliga för turbulent vind. De har en tystare och jämnare gång, ett relativt lågt
varvtal men samtidigt ett högt vridmoment som gör att de producerar mer energi än motsvarande
horisontella vindkraftverk i låga och moderata vindhastigheter.
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Av ovan illustration förstås att höjder upp till 20 meter inte blir aktuella vid en demonstrationsanläggning på Gallebergsudden
eftersom träd och byggnader, som kan ha en stor inverkan på vinden, inte förekommer på platsen. Verken får givetvis inte sitta
för lågt så att någon eller något kan slå i de roterande bladen och området kommer att vara inhägnat.

Avsikten är alltså att de personer som under promenad på de anlagda gångstråk som föreslås runt
Gallebergsudden får bekanta sig med små kraftverk, låta sig inspireras eller avskräckas utifrån utseende,
hur mycket energi de levererar, hur de låter och vad de kostar. Kan de sedan även bidra till att skapa
belysning åt stråken i rekreationsområdet kommer de säkert att uppskattas av de motionärer och andra
personer som av olika skäl väljer att förflytta sig på Galleberget under de mörkare årstiderna.
Framförda synpunkter bedöms ej förorsaka olägenheter för den aktuella fastigheten och föranleder ingen
ändring i planförslaget.

2.53 Mollösund 5:8 (tillhör sakägarkretsen)
Bortagande av byggnad på Hamnplan
Har erinran mot bortagandet av en byggnad på fastighet 5:4 enbart för att turistbussar skall köra runt i
en s.k. Rondell utan att först prata med fastighetsägaren.
Kommentar: Under de överläggningar som förts med markägare till Hamnplanen (Mollösund 5:4) har

inga frågor väcks rörande bevarandet av befintliga byggnader. Dessa saknar kulturhistoriskt värde och
har inte omnämnt som bevarandevärda av de institutioner som bevakar kulturhistoriska värden.
Planeringen syfte är att se till så att marken används på ett så effektivt sätt som möjlig. Kontakt med
markägare sker under de lagstagade perioderna för samråd där varje sakägare har rätt att komma in
med synpunkter precis som nu är fallet.
Inackurat kartunderlag
I skrivelsen frågas också hur man kan göra en plan över ett område när kartan inte överensstämmer
med verkligheten? Byggnaden öster om fastighet 5:4 är borta sedan länge.
Kommentar: Det är Lantmäteriet som ansvarar för det kartunderlag som planen grundkarta utgörs av.

Under planarbetet upptäcks brister i underlaget både från kommunens sida men även av allmänhet.
Dessa felaktighter korrigeras fortlöpande och så kommer även att göras inför granskningsskedet. De
ofullkomligheter som finns bedöms dock inte vara av den arten att den underminerar/påverkar planens
syfte.
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Danspaviljong
Redovisar detaljerade idéer hur danspaviljongen ska lokaliseras och utformas.
Kommentar: Förslaget för Hamnplan kommer att ses över, se svar på 2.109 C. Det bör också observeras

att den slutgiltiga utformningen av byggnader görs i bygglovsprövning.

2.54 Mollösund 5:273 (ingår ej i sakägarkretsen)
Anser att Orust kommun har haft för dålig dialog med boende i Mollösund.
Jag var på programsamrådet runt nyår 2013, men blev minst sagt förvånade när jag var på
samrådsmötet nu i januari 2017 och fick se förslaget till ny detaljplan. Man kan inte förstå varför
kommunen vill förändra samhället så radikalt.
Hade kommunen arbetat fram planen mera i samförstånd med oss här i Mollösund så att vi hade känt
oss mera delaktiga hade nog resultatet blivit bättre, som det nu har blivit känner många oro inför
framtiden. Det hade varit bra om kommunen kunde tänka mera i ett underifrån perspektiv och gjort det
tidigare i processen.
Kommentar: Skrivelsen ger inga exempel på vad som fallerar p.g.a. den påstådda bristen på

underifrånperspektiv. De som beslut som fattats utifrån programförslagets samrådsredogörelse har
utgjort ett väsentligt underlag för samrådsförslaget. Under planarbetet framkommer därutöver ofta nya
aspekter som innefattas av planens syfte som behöver belysas och redovisas i den fortsatta planeringen.

2.55 Mollösund 22:4 (ingår ej i sakägarkretsen)
Yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.56 Mollösund 5:141 (ingår ej i sakägarkretsen)
Vindgeneratorer på Galleberget
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. Vindgeneratorer är ytterst
störande i denna miljö som ska uppfattas som en entré till Mollösund. Jag vill att förslaget tas bort.
Kommentar: Se svar på 2.52.
Icke önskvärd komplementbebyggelse
Begränsa tillkomsten av friggebodar och överdimensionerade altaner och icke önskvärd kompletterings
bebyggelse. Tillämpa ett utökat bygglovsförfarnade för området för att utesluta icke önskvärd
kompletteringsbebyggelse.
Kommentar: Se svar på 2.56
Stora terrasser och altaner
Stora terrasser och altaner hör inte hemma i Mollösund. Stödjer formuleringen men att plankartan
kompletteras med "inhägnader och staket får ej byggas/uppföras".
Kommentar: Syftet med planen och dess bestämmelser är att ej tillåta till stora terrass/altanbyggen.

Planbestämmelserna anpassars till utredning om riksintresset för kulturmiljö.
Undvik större markarbeten.
Att bevara så mycket som möjligt av naturmarken bör vara vägledande. Undvik större markarbeten.
Sprängningar för tomtens anordnande får ej utföras. Det naturliga berget ska vara orört. Förstärk
plankartans beskrivning i önskvärd riktning.
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. al
stödjer formuleringen men hur definieras "större" på ett för alla parter adekvat sätt? Hur kommer
kommunen att bevaka frågan? Föreskrifter ges för nivån för färdigt golv för att minimera
sprängningsarbeten vid förberedelser för husens uppförande. Marknivåskillnader över 1 meter tas upp
med grundmurar. Hur kommer kommunen att säkra upp för att föreskrifter för nivån för färdigt golv i
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syfte att minimera sprängningsarbete blir mycket tydliga och att undantag inte beviljas? Tyvärr har
sådana undantag ibland beviljats även i efterhand.
Kommentar: Samråd har skett med kommunens bygglovavdelning under planarbetet för att harmonisera

planbestämmelser och göra det smidigt att granska och övervaka så att grundläggning sker i enlighet
med planens syfte.
Biluppställning inom västra och östra Galgeberget
För västra och östra Galgeberget kan boendeparkering anordnas på den egna tomten. Förtydliga
plankartan så att garage/carport inte tillåts att byggas inom tomtmark
Kommentar: Inom Östra Gallebacken är tomtstorlekar tillräckliga för biluppställning på tomten . Östra

Gallebacken har del i ”Bilbodarna”, dvs. garageområdet nedanför Galleberget då tomtstorleken är mindre
och syftet med planen är inte att uppmuntra ”onödig” biltrafik på Gallebergsslingan.
Solfångare
Planens bestämmelser innebär inga restriktioner mot att solfångare eller solceller på tak installeras för
uppvärmning respektive elproduktion. Utseendet på dessa produkter som finns idag på marknaden är
både estetiskt och kulturellt störande.
Kommentar: Planens bestämmelser innebär inga restriktioner mot att solfångare eller solceller på tak

installeras för uppvärmning respektive elproduktion. Det pågår en utveckling av takintegrerade
solcellslöningar vilket gör möjligt att bygga soltakförsedda dubbelhus och hamnmagasin med ett
estetiskt tilltalande slutresultat.

2.57 Mollösund 5:23 (ingår i sakägarkretsen)
Ytterligare ett garage
I samband med bygget av den andra idag planlagda fastigheten kommer det befintliga garaget att
behöva rivas. I skrivelsen anhålla om att kunna ersätta detta garage på annan plats och även få möjlighet
att tillgodose den andra planlagda fastighetens behov av ett garage. Önskar även att garagen får en
överbyggnad av lägenhet på 60 kvm.
Kommentar: I samrådsförslaget prövas en delning av fastigheten som möjliggörs av den matargata,

vilken dras mellan Sillfabrikstomten och Lilla Hamnbassängen och även försörjer den yttre udden vid
stora hamnbassängens utlopp. Delningen möjliggör en nybyggnad av ett enbostadshus med garage där
huvudbyggnaden är av samma karaktär som föreslås beteckna Galgebergsbebyggelsen. De i skrivelsen
föreslagna lägena för garage med övervåning ligger i ett kuperat parti av tomten som skulle innebära
omfattande sprängningsarbeten vilket inte är förenligt med planens syfte.
Handelsändamål
Önskar att båda fastigheterna befästs med markeringen för Handel
(H) för att möjliggöra eventuell framtida handelsmöjligheter.
Kommentar: Att komplettera med handel är förenligt med planens syfte och kommer att införas i

granskningshandlingarna.

2.58 Tången 1:10 (ingår ej i sakägarkretsen)
Yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.59 Tången 1:10 (ingår ej i sakägarkretsen)
(Annan underskrift än 2.58) Yttrandet är den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de
inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.60 Boende på Vallenvägen (ingår ej i sakägarkretsen)
Vi instämmer i Mollösundsbornas skrivelse "Rädda Galleberget från exploatering!" och vill med detta
brev ge våra ytterligare synpunkter på samrådsförslaget.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.
Samrådsredogörelse 5_351 v16 skicka
59

Detaljplan för del av fastighet Mollösund 5:351 m.fl.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Kollektivtrafik
Få ökad turtäthet på bussen. Busstrafiken till Mollösund har de senaste 15 åren försämrats betydligt,
något som kommunen själva är ansvariga för. Att kunna erbjuda kollektivtrafik ger möjlighet för alla att
komma till Mollösund oavsett bilinnehav eller ålder. Det krävs dock då att bussen även går på lördagar
och söndagar, vilket inte skett de senaste åren. Det är inte fel att åter få bussen ner till hamnen, vi ser
att det kunde vara aktuellt under vinterhalvåret oktober till april men under sommarhalvåret finns ingen
plats för de stora bussarna att komma ner pga. den ökade mängd fotgängare och leveranser till affären
och restauranger. Det kunde lösas med mindre bussar men det har inte tidigare varit aktuellt.
Kommentar: Detaljplanen reglerar ej turtäthet, busstorlek, etc. utan tillgodoser bara framkomlighet för

kollektivtrafiken. Se svar på 2.109 O.
Planerade flytbryggor för större fritidsbåtar
En annan form av kollektivtrafik, båt, kunde få en angöringsplats vid ångbåtsbryggan. Då skulle Bohuslän
och andra fartyg samt skolskepp kunna angöra Mollösund, precis som nämns på sidan 46 i
planbeskrivningen, och skulle kunna sätta Mollösund som skärgårdsdestination. Men en marina och en
bensinmack på samma plats omöjliggör för det.
Kommentar: Se svar på 2.109 D
Ny drivmedelsförsäljning vi d Hamnplan
Låt mackarna ligga kvar där de idag ligger. Den nya lokalgatan ut på kajen gör det möjligt för bilar att
nå macken på udden istället. Utforma planen så de kan vara kvar, bygg in tankarna. Dessutom
försvinner vinsten för näringsidkarna att ha service i samband med tankning t ex glass, båttillbehör om
den flyttas. Mackarnas placering i närheten av bostäder känns också olämplig.
Kommentar: Se svar på 2.109 H och 2.D
Flytta bastun
Flytta den tilltänkta bastun till Kattevik och skapa ett komplett bad; hopptorn, simskola finns redan och
vore perfekt att kompletteras med en bastu. Där finns möjlighet att tillgänglighetsanpassa både bastun
och anordna bad med ramp ner till vatten så att alla oavsett fysik kan njuta av bastubad. Utöka
planområdet och ge bastun planstöd i Kattevik.
Kommentar: Att utöka planorådet så drastisk från samråds- till granskningskedet komplicerar den

fortsatta planhanteringen åtskilligt och låter sig inte göras.
Trafik
Att bevara Mollösund som ett samhälle med smala gator och en livfull hamn, det som
kännetecknar Mollösund och ger turism borde gå före allt. Därför borde man göra ett
gångfartsområde mellan parkeringen vid fattiggården/vallen och hamnen. En separat gång och cykelväg
hör INTE hemma i Mollösunds tätort, innanför 30 skylten! Lägg de pengarna på en gång- och cykelbana
längs vägen in till Mollösund istället där bilar kör fort och andra motionerar med livet som insats.
Kommentar: Se svar på 2.109 O.
Minismögen
Vi är dock emot kommunens önskan att skapa ett "mini Smögen", ta därför bort
handelsmöjligheterna i sjöbodarna runt udden efter Knuts Brygga. Med det minskar
genomströmningen förbi affären, och utan affär stannar Mollösund!
Kommentar: Ökad handel i sjöbodar kommer att komplettera - inte konkurrera - med utbudet i affären

(Tempo).
Bebyggelse på Hamnplan
Det är häpnadsväckande att en detaljplan inom ett område som omfattas av riksintresse för
kulturmiljövård inte har en kulturmiljökonsekvensbeskrivning som bilaga. Planhandlingarna uttrycker att
detaljplanen syftar till att bevara kulturmiljövärden. Ett gediget gestaltningsförslag finns men vi har trots
det svårt att se hur det bevarar kulturmiljövärdena, främst med anledning av den skalförändring som de
väsentligt högre byggnaderna ger. De högsta magasinen har idag en höjd av ca + 10 från nollplanet
medan de föreslagna magasinen har en höjd av + 14 - 16, 5
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från nollplanet (beräknat att marken är 2 m från nollplanet). Siluetten av Mollösund bör bevaras och
berget bakom hamnen synas från vattensidan. Det och den kraftiga exploateringen kommer ta bort
mycket av det som Mollösund uppskattas för - ett samhälle där naturen och de kulturhistoriska värdena
tagits tillvara som de ovärderliga tillgångar de är.
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Sprängning i berg
Att exploatera på närmst orörda klipphällar är något som aldrig kan återkallas när det väl byggts.
Byggnaderna i sig ger inte så mycket sprängning men gatorna dit, som av tillgänglighet och
höjdskillnader, behöver en stor mängd sprängning utföras, något som förbigås i planhandlingen.
Kommentar: Det är planens ambition genom de planbestämmelser som reglerar höjdsättning på nya

byggnader och vägar som införs. Likaså sker under planarbetet samråd med kommunens
bygglovavdelning för att harmonisera lovgivning och kontroll med planens syfte och bestämmelser i det
här avseendet.
Allmänna platser
Med förslaget minskar många av de allmänna platserna betydligt. En av de saker som
kännetecknar Mollösund är att det finns känslan av allmänt tillgängliga ytor nästan överallt, även om de
kanske på kartan är privatägda, det är något som borde få vara kvar.
Kommentar: Ett genomförande av planen innebär ett omvänt förhållande. Andelen allmän plats (torg

och natur) ökar. Större delen av Galleberget, Hamnplan, badplatsen vid sundet m.fl. områden är idag
t.ex. privatägda.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år. Har det tagits hänsyn till att turismen blir lidande i 1 5 år när man får en
byggarbetsplats i 15 år?
Kommentar: Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om genomförandetid.

Genomförandetiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under
angiven tid, men den får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år. Före
genomförandetidens utgång får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares
vilja. Efter genomförandetiden är byggrätten mer osäker eftersom planen då får ersättas, ändras eller
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas och utan särskild
ekonomisk kompensation till fastighetsägarna om en byggrätt som inte är utnyttjad minskas. Om
kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.
Minivindkraftverk
Miniverken är ett ingrepp i naturen som vi inte vill se. Om syftet är el till belysning kan en liten
vattenturbin kunna ge energi till den istället, vattnet i farleden är dessutom strömt.
Höjd på befintliga hus saknas, finns inte ritningar på dessa blir det svårt att kunna uppföra de igen. Mär
in de och sätt höjder i plankartan.
Kommentar: Se svar på 2.52
Brandstation
I brandstationen finns idag handel, det ges inte möjlighet för det nu. Lägg till handel eller ännu hellre
centrum så att man kan tex ordna ett brandmuseum och offentlig toalett som föreslås på sidan 59 i
planbeskrivningen.
Kommentar: Se Planbeskrivningen, sid 32, som anger att ”Den gamla brandstationsbyggnaden ges en

ändamålsbestämning, som överensstämmer med den avsedda verksamheten, brandförsvar .” Behovet att
ha tillgång till hela byggnaden har också understrukits av företrädare för Mollösunds brandvärn.
Café Emma
Alla hus är q-märkta i Mollösund (skyddade i olika grad men tom de från 50-talet har skydd) att då
Café Emma blir av med sin q-märkning efter denna planändring ser vi som negativt. När dock
reningsverksbyggnaden istället får detta skydd, ifrågasätter vi lämplighetsprövningen. Café Emmas
gällande plan har dessutom genomförandetid kvar.
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Kommentar: Bestämmelsen ”r” reglerar det som yttrandet åsyftar.
Havshöjning
På vilket sätt anses planen vara genomförbar när det inte nämns hur genomförandet av höjning av
befintliga hus ska ske? Vem ska bekosta det och när ska det ha skett?
Kommentar: Hur ansvaret ska fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda för att

anpassa pågående och planerad markanvändning och bebyggd miljö till ett gradvis förändrat klimat är
en ny fråga som analyseras i ”Vem har ansvaret? – Betänkande av Klimatanpassningsutredningen (SOU
2017:42)”. Utredningen analyserar även eventuella hinder och begränsningar i lagstiftningen för
genomförande av sådana anpassningsåtgärder. Baserat på de statliga ställningstaganden som gör
kommer förtydliganden att föras in i granskningsförslaget, som beskriver åtaganden mellan stat,
kommun och enskild när åtgärder för skydd mot havshöjningen avses genomföras, vem som betalar
höjning (och andra åtgärder) inom fastighet (kvartersmark) resp. allmän plats, hur det sker och i vilken
regi åtgärderna genomförs.
Handel/Centrumändamål
Istället för Handel borde Centrumändamål gå att använda i hela planen eller komplettera med både HC,
då mycket av handeln är restauranger.
Övernattningsmöjligheterna är för få under delar av året och det skulle vara bra att kunna precisera det
i planen, att hotell är möjligt i Centrumändamål.
Kommentar: Övernattningsmöjligheter ryms i centrumändamål.
Gångvägar över klipporna (Galleberget),
I programmet och på sidorna 43-44 i planbeskrivningen finns skisser på gångvägar över klipporna,
något vi ser positivt till. Någon borde dock tas med i denna plan.
Kommentar: Illustrationsplanen kommer att kompletteras med ett förslag till gångvägssystem

granskningsförslaget. Mer detaljerade förslag kommer att tas fram efter det att planen vunnit laga kraft
som underlag till en ansökning om bidrag ur EU’s landsbygdsutvecklingsprogram.
Illustrationsplan
Illustrationen visar inte planens fulla utbyggnadsmöjligheter, flera stora byggnader saknas. Vi vet att
illustrationen inte är juridiskt bindande men är viktig för förståelsen av planens innebörd.
Kommentar: Skrivelsen exemplifierar tyvärr inte vad som saknas. Under granskningsskedet kommer en

ny illustrationsplan tas fram som förhoppningsvis i så fall stämmer bättre överens intentionerna bakom
laga kartan.
Ställplats för husbil
Komplettera småbåtshamn med ställplats för husbil.
Kommentar: Område för uppställning av husbilar och husvagnar blir ej föreslaget då planen avser

tillskapa åtgärder som minimerar biltrafik i Mollösund från infartsparkering in i centrala Mollösund.
Återvinningscentral och postlådor
Återvinningscentral och postlådor nämns vid hamn planen (ångbåtsbryggan), var finns planstöd för
detta?
Kommentar: Förslag till en ny lokalisering av en biostation kommer att återfinnas i

granskningshandlingarna innanför alt. utanför planområdet.
Samråd
Vi ställer oss frågande till varför samrådstiden är under vintern, då som nämns i handlingarna flest
fastighetsägare är säsongsboende. Det var samma tid, november - januari, för programsamrådet.
Kommentar: PBL anger inga krav på att samråd ska ske under en ljus årstid utan här är det hela året

som gäller. Lagstadgad tid för detaljplanesamråd är tre veckor. Samrådstiden för denna plan var 8
veckor. Utredning- och analysarbetet, har tro’t eller ej, varit omfattande med en utsträckt planprocess
som följd. Det är angeläget att få fram planen till ett antagande då bestämmelser i nu gällande plan är
föråldrade och bl a skapar stora problem för näringsidkare i Mollösund.
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Förslag på gatunamn
I planbeskrivningen önskas förslag på gatunamn. Vi tycker namnen borde anknyta till Mollösunds
historia och exempel på namn är Sillgatan, Koljastigen, Musselstigen, Lutfisksgatan (dock ej
torskvägenIgatan), Sillfabriksgatan/vägen, Angbåtsvägen, Galgebacksvägen, Pirgatan, Fyrgatan,
Angbåtsplan, Silltunnegatan, Klarskinnsvägen, Tranvägen eller varför inte LångagatanILånga gatan (syftar
till långaberedningen men Gatan och Lilla Gatan kan få en till familjemedlem).
Kommentar: Emottas med tacksamhet. Förslagen kan även bli aktuellt att använda i Tången och

Fattiggårdsplaneringen.

2.61 Boende i Mollösund (ingår ej i sakägarkretsen)
(Skriftställaren uppger att han äger ett hus i Mariefred men anger ej fastighetsbeteckning.)
Bebyggelse på Galleberget
Det är vidrigt att förstöra Galleberget och kullen över fyren. På dessa klippor samlas lokalbefokning samt
sommargäster på kvällarna för att kunna njuta av klippor, hav och solnedgång. För denna vy är unik för
Mollösund. Förstör inte detta!
Kommentar: Se svar på 2. D Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.
Utbyggnadsriktning för Mollösund
En tanke är att bygga ut nya Mollösund "Tången". Hela kanalen in mot boxvik och Nösund är byggbar
och förstör inte våra bohuslänska vyer. Varför skall det byggas längst ut på klipporna? Det är ren och
skär terrorism mot Bohusläns kulturarv.
Kommentar: De utbyggnadsriktningar som i en samlad bedömning lämpliga ur allmän plansynpunkt

redovisas i kommunens översiktsplan.
På första sida på orust kommuns hemsida läser jag med stora bokstäver: " Orust, en del av Bohuslän
Med sin fantastiska natur och vackra kulturmiljöer är Orust en attraktiv plats att bo på och besöka. Det
ställer också krav på oss att vårda och skydda vår unika miljö ".
Kommentar: Tyvärr finns idag fler exempel på att illa ”vårda och skydda vår unika miljö " numera i

Bohuslän. Handlar ofta om stora hus över 150 m2 på stora sprängstensfyllningar med en okänslig
arkitektur som totalt dominerar sin omgivning. Men något sådant föreslås inte i Mollösund. Dels är
tanken att inom befintliga hamnmiljöer möjliggöra en etablering av några fler restauranger/caféer samt
ett havsmatcenter där innovationer kring mat från havet med utbildning, forskning och restaurang
etableras. Olika former av mat från havet blir allt viktigare för att få en hållbar matproduktion. Här kan
Mollösund hamna på kartan på ett mycket positivt sätt. Dels är tanken att få till fler bostäder och något
vandrahem/hotell. Detta på mark som idag mestadels är asfaltsytor inom befintligt hamnområde. De
föreslagna små ”dubbelhusen” på Galleberget bredvid hamnen ges tydliga bestämmelser för att eliminera
negativ påverkan på omgivande landskapsbild och hällmark, dvs denna bebyggelse kommer utformas och
placeras på ett sätt som gjorts i kustsamhällena i hundratals år, när de successivt växt fram.

2.63 Mollösund 5:35 (ingår ej i sakägarkretsen)
Bebyggelsen på Hamnplan och Sillfabrikstomten
Den föreslagna byggnadshöjden har ingen förankring i samhällets byggelsetradition. Deras centrala
placering i samhället och sett från farledens perspektiv gör att de kommer att bli mycket dominerande,
upplevas som en barriär och helt förändra den visuella upplevelsen av samhället.
Kommentar: Se svar under 2.109 C.
Planerade flytbryggor för större fritidsbåtar
Kajen på Hamnplansområdet föreslås till flera olika verksamheter i framtiden. Gästplatser för stora båtar,
bränslestation och ångbåtskaj vilka alla är väl motiverade. Den viktigaste av dessa verksamheter,
ångbåtskajen, bör ges högsta prioritet och tillräckligt stort utrymme för säkerställa tilläggningar längs
kajen utan att andra verksamheter inkräktar på denna. Detta riskerar annars bli ett problem sommartid
då alla tre användningarna har högsäsong. Mollösund har en unik tillgång i den rejäla kajen för större
båtar i turist- och annan nyttosjöfart.
Kommentar: Se svar under 2.109 D.
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Brist på ordnad parkering på tomt
Ett växande problem sommartid är parkeringsplatser. I planen beskrivs hur detta skall lösas för
tillkommande bebyggelse och för besökande. Det finns samtidigt några få befintliga fastigheter utan
väganknytning och som gränsar till "hamnområdet" (utanför det nu aktuella planområdet). Dessa har
idag ingen möjlighet att ordna parkering på eller i anslutning till sin fastighet. Lika viktigt som att lösa
parkering för ny bebyggelse borde det vara att säkerställa platser för dessa befintliga boende n som
funktionellt finns i samma område. Det enda möjliga området i närheten att lösa detta på är troligen i
det nu aktuella planområdet.
Kommentar: Det finns tillräckligt med spörsmål att lösa inom planområdet och ingår inte i planens syfte

att lösa parkeringsfrågan även utanför planens avgränsning. En lösning som kan prövas är, om det
kommer en direkt framställan från respektive fastighetsägare, att reservera mark vid Fattiggården
infartsparkering för garage som kan hyras/köpas av boende i samhället. Den översiktliga
trafikutredningen, se 2.09 O, som kommer att biläggas granskningsförslaget, redovisar förslag till
parkeringslösningar i detaljplanens närområde.

2.64 Sjöbod 124 (ingår i planområdet) Magasinet
Fastighetsreglering och markförvärv
Huvuddelen av marken under magasinet där verksamheten utgörs av restaurang/konferens arrenderas av
kommunen, den resterande delen av byggnaden står på fastigheten Mollösund 15:1, med ett
servitutsavtal. Jag vill göra kommunen uppmärksam på att man i planarbetet reglerar fastigheterna, så
att magasinet vilar på en fastighet. Jag vill också påpeka vikten av att fastigheten bildas och att jag kan
förvärva marken, för anläggningens fortsatta utveckling.
Kommentar: Synpunkter överensstämmer med planens syfte och torde vara möjliga att göra när planen

vunnit laga kraft.
Överklagat bygglov
Det bygglov MBN del/2016 § 329 som kommunen beviljade 20160401 överklagades till Länsstyrelsen,
som upphävde bygglovet. Detta beslut har jag överklagat 20160601 hos Mark och miljödomstolen i
Vänersborg. Detta är naturligtvis en mycket otillfredsställande situation för Magasinet. Kommunen
måste tillse att frågan löses inför årets säsong, så Magasinet får en rimlig möjlighet att planera sin
verksamhet.
Kommentar: Det är inte kommunen som överklagat bygglovet. Mark- och miljödomstolens avgör frågan i

det enskilda fallet. Lösningen är ett bygglov som icke är överklagningsbart vilket är fallet när bygglovet
följer en gällande detaljplan. En sådan plan är vad som arbetas med nu och här. Med tanke på de många
motstridiga intressen planen väckt och det stora antalet skrivelser som kommit in från både sakägare
och allmänhet, blir det inget ärende som kommer att slutföras innan årets säsong börjar.

2.66 Mollösund 5:2 och 5:5 (tillhör i sakägarkretsen)
Ofullständigt planförslag
Av en ny detaljplan skall framgå hur planen är avsedd att genomföras, vad gäller de
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får
för fastighetsägarna och andra berörda. Det skall också framgå om kommunen avser att ingå
exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, dessa avtals huvudsakliga innehåll och
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Vidare
skall de överväganden som har legat till grund för planens utformning, med hänsyn till motstående
intressen och planens konsekvenser, vara tydligt angivna. Ett förslag till ny plan skall vidare vara
utformat med skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden.
Genomförandefrågorna bör förtydligas avsevärt - inte minst gällande Mollösund 5:5 och
omkringliggande mark (5:1).
Över lag bör kostnadsaspekterna lyftas fram och tydliggöras. Bedömningen görs, att planen inte fullt ut
motsvarar det som nu anförts.
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Kommentar: Det är en riktig iakttagelse. Som framgår i inledningen av planbeskrivningen har

föreliggande planhandlingar 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. Möjligheten att pröva en förtätning inom
det aktuella området är ett exempel på skissartade förslag, som vuxit fram under samrådsskedet med
syfte att effektivisera markanvändningen av mark, som idag ej omfattas av strandskydd.
Invändningar mot planförslaget
En rad invändningar redovisas i skrivelsen. Bl. a.
 Det saknas anledning att göra ingrepp i naturmiljön på den idag opåverkade delen av
naturområdet norr och öster om de aktuella fastigheterna. Gångstråk m.m. behövs inte.
 Det bör inte anläggas några vindkraftverk strax norr om mina huvudmäns fastigheter.
 Bastun bortom 5:3 bör utgå.
 Det bör inte anläggas gångväg ner mot fyren, söder om Mollösund 5:2.
 Det bör inte sprängas för och anläggas väg, såsom nu föreslagits, över/intill Mollösund 5:2 och
Mollösund 5:5. De delar som nu avses är alltså den föreslagna vägen genom "Västra
Galgeberget" (Bastuvägen) respektive upp mot "Norra Galgeberget" (Galgebergsslingan).
Kommentar: Ett tillmötesgående av de erinringar som framförs i yttrandet innebär följande:
 De föreslagna bebyggelsegrupperna och tillhörande infrastruktur med syfte att förtäta och ge

lagenlig bestämmelseanvisning utgår i kommande granskningsförslag.
 Den detaljplan för fritidsbebyggelse fån 1987-06-17 , som under planarbetet befunnits obsolet,

upphävs av kommunen genom utnyttjande av sitt planmonopol. Nuvarande planlagstiftning
saknar reglering under vilka former en bostad används samt att idag starka allmänna intressen
föreligger, såsom utökat strandskydd och behovet att stärka allmänhetens tillträde till natur och
allmän plats, en fråga, som av många inkomna yttranden, upplevs som mycket viktig.
 Befintliga byggnader inom de aktuella fastigheterna påverkas inte men möjligheter till
förändringar utsläcks.
 Några bygglov med stöd av gällande plan kan ej ges då strandskyddsbestämmelser automatiskt
upphävs när planen upphävs.
Genom detta agerande säkerställs ett status quo för ”miljön på platsen som idag är idyllisk och där
naturmiljön är närmast helt opåverkad” och kommunen går den enskilde sakägaren till mötes.
Möte
Ser positivt på en kontakt från förvaltningens sida i anledning av planförslaget och i syfte att eventuellt
kunna nå större samsyn i några av de frågor som är av stor vikt för dem som fastighetsägare.
Kommentar: Innan redogörelsen slutfördes och tillställdes utskottet för samhällsutvecklingen för beslut i

frågan togs kontakt med de sakägare, som inkommit med synpunkter och som önskar ett möte för att
närmare förklara sin ståndpunkt eller beskriva sina förslag.
Ett möte mellan kommunen och ägarrepresentanter för Mollösund 5:2 avhölls 2017-09-22. Möjlighet
fanns att på plats identifiera tomtplatser, vägdragningar, mm., som samrådsförslaget inrymmer.
Utöver vad som allmän innefattas i planförslaget och som i samrådsredogörelsen föreslås inför
granskningsskedet, avhandlades i korthet följande gällande den aktuella fastigheten:
o Beskrivning av den fortsatta planprocessen.
o Länsstyrelsens uppfattning
Vilka planfaktorer, förändringar och kompletteringar som kommer att prövas under granskningsskedet.
Sammanfattningsvis består de av:
• Sjöboden i vattenområdet, som idag saknar planstöd, föreslås ges byggrätt. Bygglov för återuppförande
meddelades 2015 (MBN del/2015:467).
• Gallebergsslingans och Bastuvägens geometri överarbetas
• Bibehållna byggnadsreglerande bestämmelser men reducering av andel prickad mark inom fastigheten
o De olika stegen för den föreslagna exploateringen kommer att förtydligas.
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• Länsstyrelsen yttrande om passage mellan vatten och planerade bostäder på västra gallebacken
kommer ej att hörsammas av kommunen. Bakgrunden är att det privata intresset utmed det starkt
kuperade strandpartiet är starkt hävdat under lång tid och att försöka introducera en bestämmelse som
utestänger markägarna till 5:2 och 5:3 från vattnet bedöms ur allmän plansynpunkt som otjänligt. Med
beaktande att planen i övrigt kraftigt förstärker möjligheten för allmänheten att vistas utmed sundet på
kajer, bryggor och naturstrandområden genom tillkomst av anlagda gångvägar, gångfartsgator, m.m.
görs bedömningen att någon förändring av planförslaget ej görs i granskningsskedet.

2:67 Mollösund 5:293 (Ingår ei sakägarkretsen)
Havsmatcenter
Har det gjorts någon form av marknadsundersökning som visar att det finns underlag och behov av en
dylik verksamhet? Det är en trevlig tanke, men att ha denna som utgångspunkt för att motivera
årsarbeten och stora investeringar i byggnationer kräver ett gediget underlag. Konsekvenserna av en
misslyckad vision av Havsmatcenter är mångfacetterade. Givetvis ekonomiska, dels den förändring av
kulturmiljön i Mollösund med stora byggnader som inte är reversibel, och också förtroende mässigt för
Orust Kommuns kompetens att bedriva ett seriöst
planarbete. Det här är allvarliga saker, vi pratar om en unik kulturmiljö som har enorma värden.
Kommentar: Det finns ett aktivt intresse och mycket forskning att utveckla ett uthålligt vattenbruk i

Sverige. Se t.ex. Jordbruksverket Svenskt vattenbruk
– en grön näring på blå åkrar Strategi 2012–2020. Ett havsmatcenter där innovationer kring mat från
havet med utbildning, forskning och restaurang etableras. Olika former av mat från havet blir allt
viktigare för att få en hållbar matproduktion. Här kan Mollösund hamna på kartan på ett mycket
positivt sätt.
Bebyggelse på Galgeberget
Motiveringen för detta är att vi skall få flera heltidsboende i Mollösund. Då är det befogat att
kommunen redovisar hur stor andel av de tidigare nya bostäder som upplåtits de senaste 15 åren i
Mollösunds tätort som bebos av heltidsboende. Det är helt enkelt ett krav jag ställer härmed.
Kommentar: Planen målsättning och dess bestämmelser för bostadens utformning och storlek är att

skapa gynnsamma förutsättningar för åretruntboende. Bostadsfastighetens utnyttjande bestäms dock
inte av en detaljplan utan av dess ägare – det är den boendes livssituation och ekonomiska
förutsättningar som avgör.
Höjning av fastigheter, kajer osv pga havsvattenhöjning
Nu motiveras det löst med att "forskarna" säger att havsnivån kommer att höjas.
Det är på sin plats inför sådan stora investeringar att man redovisar sina källor för detta. Alla som på
olika sätt är
insatta i klimatpolitiken är medvetna om att några säkra förutspåelser om havsnivåhöjningar och
omfattningen finns
inte. Det är prognoser med begränsad sannolikhet, som alla andra prognoser. Redovisa källorna.
Kommentar: Det är Plan- och bygglagen krav på hälsa och säkerhet som ålägger kommunerna att i sin

planläggning säkerställa skydd mot stigande havsnivåer- Riktlinjer och bestämmelser utfärdas av staten
och efterfäljandet kontrolleras av länsstyrelsen i s m det obligatoriska samrådet.
Fastighetsägare som gynnas av planen
Man nämner i planen att personer enligt rubriken tagit en del av kostnaderna för planernas
framtagning. Detta rimmar illa med jäv-ställigheten. Fastighetsägare som gynnas betalar delar av planens
framtagning. Hör ni hur det låter? Redovisa tydligt vilka fastighetsägare som gynnas, på vilket sätt de
gynnas, hur ni uppskattat hur mycket de gynnas, och hur mycket det bidragit ekonomiskt i framtagning
av planen.
Kommentar: Det är kommunen, inte enskilda fastighetsägare, exploatörer eller konsulter som enligt PBL

ansvarar för fysisk planering i Sverige. Genom principen om kommunens planmonopol drivs planen
framåt genom en avvägning av allmänna och privata intressen. Kontakt och samspel med exploatörer,
som är intresserade av att satsa kunskap och kapital i delar av planområdet, förekommer i denna
process av förklarliga skäl. Konsultstöd upphandlas och arbetet utförs efter direktiv av kommunen - inte
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av enskild markägare eller exploatör. Stödet i det här fallet har gällt digitalt uppritningsarbete av kartor
samt medhjälp vid illustrationsarbete. En arkitekt från konsultfirman med mångårig verksamhet att rita
kompletterande bebyggelse i kustsamhällen har svarat för illustrativa gestaltningsförslag av föreslagen
nybebyggelse utifrån kommunens direktiv.
Vad gäller finansieringen av planarbetet finns olika former. T.ex. kan kommunen ta ut en planavgift efter
att planen är klar, eller kräva ersättning i ett exploateringsavtal i efterhand. I det här fallet har valet fallit
att kommunen fortlöpande under planarbetet att efter en överenskommen fördelningsnyckel debitera de
som visat intresse av en förändring och kommer att få ett mervärde av den nya planen.
Samråd i detta planärende har skett med de markägare som ursprungligen tog kontakt med kommunen
den 9 november 2011 för att ansöka om att ändra del av Mollösunds detaljplan till delvis andra
verksamheter än industri. Ett antal möten har avhållits under planprocessen fortskridande där
information om planens framskridande getts, innehållet diskuterats, frågor om genomförandeaspekter
diskuteras, m.m. Det är riktigt att synpunkter om förtätningsönskemål och direktkontakt med konsult
har framkastats under mötena. Beskedet från kommunen har alltid varit att markägarsynpunkter
regleras i det formella samrådsförfarandet där sakägarkretsen kan komma in med synpunkter. Ett syfte
har varit att följa lagstiftningen i detta avseende och även försöka förebygga rykten om ”eftergifter för
olika ägarintressen” om ofta uppstår i komplexa planer där många uppfattningar bryts från personer
som motsätter sig förändringar (se t.ex. inlaga ”2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna
yttranden”).t

2:68 Delägare i: Mollösund 5:398, 18:8,5:26, Mollön 1:2, 1:5, 1:6, 1:7. (ingår i
planområdet)
Ny sjöbod vid Lilla hamnbassängen
Har samma invändningar rörande förslaget om ny sjöbod vid Lilla hamnbassängen som 2.30.
Kommentar: Se svar under 2.30. För den aktuella bostadsfastigheten innebär planförslaget inga negativa

konsekvenser varför nedanstående erinringar ej föranleder några ändringar.
Påverkan på Mollösund/Utformningen av bebyggelsen
Nuvarande förslag innehåller alldeles för många och kraftigt avvikande inslag som riskerar att helt ändra
karaktären på ett av Sveriges finaste fiskelägen.
Samtliga magasin måste begränsas till att vara högst två våningar för att inte helt "ta över" Mollösund.
Så antingen höjning av marken för att få till önskad boyta, eller ta bort en våning boyta. Annars
kommer de att se ut som "skyskrapor" och stora delar av hamnen kommer att hamna i skugga och göra
dessa delar mindre attraktiva. All annan existerande bebyggelse kommer att se "fjuttig ut" i jämförelse
med dessa magasin.
Kommentar: Se svar under 2.109 C.
Utveckling av Mollösund
Det är uppenbart att nuvarande förslag framförallt är inriktat på att bygga och sälja hus till
sommargäster. Om man ska utveckla Mollösund som turistort, så bör detta framgå tydligt i planen och
dess inriktning. Intrycket man får nu är att budskapet om året-runt verksamhet används för att "sälja in"
förslaget i sin helhet till de bofasta och det skapar en onödig motsättning mellan bofasta och
"sommargäster". Förslag på året-runt verksamhet måste vara/bli mycket mer konkret(a) för att de ska
kunna tas på allvar. Om Mollösund ska utvecklas som turistort, så bör man ompröva inriktningen på de
föreslagna verksamheterna och byggnadernas utformningar. T.ex. museum, restauranter, affärer etc.
Kommentar: Planens syfte anges i inledningen av planbeskrivningen. De verksamheter, som skrivelsen

rekommenderar, går att bedriva när planen är fastställd. Kommunen möjliggör genom planen (och
näringsbefrämjande insatser) att dessa verksamheter kan komma till stånd men är ingen aktör när det
gäller verksamhetsutövningen, t ex att bedriva försäljning av varor eller idka restaurangverksamhet.
Svensk planlagstiftning ger heller inga möjligheter att styra hur lång tid av året en fastighetsägare eller
en hyresgäst utnyttjar sin bostad.
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Ett planarbete blir inte framgångsrikt om man skapar motsättningar mellan olika kategorier av
människor. Lyckas kommunen att ”sälja in” planens möjlighet till förändring och utveckling till en bofast
så att denne startar/utvecklar en privat näring eller till en sommargäst så att denne väljer att bo längre
perioder under året och t o m även mantalsskriver sig i kommunen är det ur kommunal synpunkt lika
värt.

2.69 Mollösund 5:381 (ingår ej i sakägarkretsen)
(Pronomen ”Vi” används ofta i detta yttrande trots att det är en enskild person som står bakom
skrivelsen, som ej tillhör sakägarkretsen och som ej heller redovisar vem denne är talesperson eller
ombud för.)
Bebyggelse på Galleberget
Gestaltningsförslag för bebyggelsen på Norra Galgebacken är högst opassande. Hustyp av detta slag i
nära anknytning av ett gammalt genuint fiskesamhälle passar inte in.
Kommentar: Se svar på 2.18.
Bilbodar
Hemska "Bilbodar" som man dessutom ska få dra in vatten och avlopp i, så kan det bli en liten stugby.
Vad säger planen om boende i "bilbodarna"?
Kommentar: Bilbodarna, är som anges i planbeskrivningen, en gemensamhetsanläggning av

komplementbyggnader kopplade till enskilda bostäder. Området ansluts, likt övrig kvartersmark i
planområdet, till kommunalt VA. Syftet är primärt att minska biltrafiken inom närområdet som försörjs
av gångfartsområden, vilka är gång- och cykelvägar, som endast motorfordon med tillstånd får trafikera,
samtidigt som kravet på uppställning av motorfordon säkerställs. Ett annat syfte är, att för de
bostadsfastigheter med små byggrätter, i ett överplan av byggnaden tillskapa flexibla
komplementytrymmen. Användningen av dessa styrs av den enskilde fastighetsägaren inom ramen för de
villkor och statuter som gäller för gemensamhetsanläggningen. Exempel på föreslagen användning är
förråd, arbetsrum, gästrum. ”pojkrum” el dyl.. Uthyrning till sommargäster är möjlig.
Privata ägarintressena
En exploatering kommer innebära omfattande sprängning och ingrepp i naturen vilket inte skulle gynna
turismen utan bara de få privata ägarintressena.
Den skada och de ingrepp på miljön på Galleberget kan inte på något sätt motsvaras av nyttan av att
skapa några nya tomter i ett område som omfattas av riksintresse.
Kommentar: Kommentar: Kontakt och samspel med de exploatörer, som är intresserade av att satsa

kunskap och kapital i delar av planområdet, förekommer i planprocessen av förklarliga skäl. Detta
omnämns även i planbeskrivningen under avsnitt ”Samråd under planarbetet”. Några ” eftergifter för
olika ägarintressen” förekommer inte. Och så länge dessa påstådda ”eftergifter” inte kan påvisas eller
uttryckligen beskrivas är dessa uttryck av ifrågasättande och misstro både olustiga och okonstruktiva,
som gagnar föga i ett plansammanhang.
Bebyggelse på Hamnplan
Varför ska man överexploatera hamnplanen. I samrådsplanen finns en bild på befintliga magasin på
Mollön, men istället ritar man in stora magasin i "Smögenstil" och vill höja från 7,5 m till 12.5. Höjden
på de föreslagna magasinen vid hamnplanen vid Galleberget bör inte bli högre än befintliga magasin, dvs
7,5 m för att bevara Mollösunds karaktär. Är det lämpligt överhuvudtaget att bebygga där när
nedervåningen måste byggas av gjuten betong som tål och står emot eventuella extrema högvatten.
Kommentar: Se svar under 2.109 C.
Helårsboende
Kommunen skriver att man vill skapa förutsättningar för helårsboende. Ta då en titt på de senaste
tomterna som släpptes och se hur det verkliga utfallet blev. Hur
många åretruntboende?
Kommentar: Planen målsättning i sin helhet och dess bestämmelser för bostadens utformning och

storlek är att skapa gynnsamma förutsättningar för åretruntboende. Bostadsfastighetens utnyttjande
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bestäms dock inte av en detaljplan utan av dess ägare – det är den boendes livssituation och
ekonomiska förutsättningar som avgör.
Sprängning i berg
Även då lovade kommunen att det inte skulle sprängas på tomterna, titta vad som hände och fundera på
om hustyperna smälter in. På Kvarnvägen sprängdes det vilt och värsta "höghuset" byggdes, i Kattevik
och i Tornevik sprängdes det och några av husen är väl knappast enfamiljshus.
Kommentar: Det är planens ambition genom de planbestämmelser som reglerar höjdsättning på nya

byggnader och vägar som införs. Likaså sker under planarbetet samråd med kommunens
bygglovavdelning för att harmonisera lovgivning och kontroll med planens syfte och bestämmelser i det
här avseendet.
Helhetsgrepp
Kommunen pratar om "helhetsgrepp". Hur kan man då hålla på med så många detaljplaner samtidigt.
Mollösunds hamnområde, Fattiggården och Mollösund 5:398. Hur mycket turism, handel, service,
industrimark och tomter tror kommunen Mollösund behöver.
Kommentar: Det är riktigt att det pågår planeringsarbete för andra delar av Mollösunds

samhällsområde. Tillsammans syftar de till att skapa ett uthålligt och bärkraftigt samhälle och. följer
härvid arbetet de riktlinjer som utpekas för samhället i översiktsplanen.
Utsiktsplats
Vi har bästa tänkbara utsiktsplatsen i Mollösund uppe på Klockarberget vid Fiskarhustrun, så någon ny
utkiksplats behövs inte.
Kommentar: Genom utbyggnaden av det system av promenadvägar, som föreslås på Galleberget ökar

tillgängligheten för t.ex. äldre och handikappade.
Vindmöllepark
En vindmöllepark längst ut på Galleberget är helt vansinnigt. Hur kan det passa in och vara lämpligt
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
Kommentar: Se svar på 2.52.
Bastu
Bastun ligger på olämplig plats. Ej badvänligt större delen av året längst ut på udden, mycket båttrafik
på sommaren och ett oskyddat läge med mycket sjögång och vågor övriga året. En eventuell bastu bör
förläggas vid Katteviksbadet.
Kommentar: Bastun kan utgöra ett nytt landmärke och utgör ett trevligt läge för de badande.
Planerade flytbryggor för större fritidsbåtar vid Hamnplan
De två pontonbryggorna ligger mycket opassande och på ett högst utsatt läge med tanke på väder och
vind. Tas bort från detaljplanen. Sundet behövs för båttrafiken.
Det är viktigt för Mollösund att man säkerställer en kajplats för stora båtar.
Vi värnar om att det ska finnas tilläggsplats för M/S Bohuslän och skolfartyg.
Kommentar: Se 2.109 D.
Ny drivmedelsförsälning vid Hamnplan
Bensinmacken bör ligga kvar på sin befintliga plats och vara en sjömack. Upprusta och gör det området
fint istället. Den ligger bra och avskilt där. Mollösund behöver ingen bensinstation för bilar, vi har klarat
oss utan och tänker fortsätta med det. Vi vill definitivt inte ha mer trafik ner genom samhället, förbi
hamnen och ut till ångbåtsbryggan för att tanka där. Det främjar inte Mollösund. Det skulle bara
medföra stora olägenheter genom kraftigt ökad fordonstrafik och negativ miljöpåverkan. Vi vill inte ha
något "rondelltorg" nere vid kajplanen och ingen busstrafik ner genom samhället. Det fungerar utmärkt
med busshållsplatsen uppe vid fotbollsplanen.
Kommentar: Se svar på 2.109 O.
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Bebyggelse på Hamnplan
Tycker även att det är oacceptabelt att kommande verksamhetsbyggnader har flyttats fram i hamnen.
Det medför att byggnaderna kommer mycket närmare hamnkanten och de båtar som ligger där kommer
uppfatta det negativt. Det blir som en hög mur rätt uppe på hamnplan. Låt byggnaderna ligga kvar där
de ligger och bevara den stora fria ytan som utgör ett viktigt promenadstråk runt hamnen och gör att
hamnen upplevs luftig. Den sk matargatan bakom Sillfabrikstomten bör gå framför verksamhetshusen så
att om det händer något i hamnen så kan man lätt ta sig fram med räddningsfordon. Vi vill även bevara
det öppna ljusa hamnområdet.
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Sammanhängande gångstråk utmed sundet
Någon "Smögenbrygga" vill vi inte ha i Mollösund. Vi värnar om det som är just typiskt för Mollösund,
nämligen att gå en härlig promenad ut till fyren på Galleberget, runt hamnbassängen och i "gatan" och
ner mellan "smättar" och sjöbodar. Är därför starkt emot den brygga som planeras från Knuts brygga
och vidare förbi sjöbodarna.
Kommentar: Se svar på 2.3, 2.24, 2.31 Sjöbodar 110, 111, 112 och 113 inom Mollösund 5:398.
Privata ägarintressen
Att utveckla framtidens turism i ett genuint fiskeläge som Mollösund kräver kunskap, eftertanke och
lokalkännedom. Det förutsätter ett kvalificerat beslutsunderlag inklusive en realistisk bild av verkliga
behov när det gäller exempelvis nya helårsboenden, turistbäddar, handel och service och vad som är
möjligt att genomföras. Det förslag till detaljplan som nu befinner sig på samråd
innehåller tyvärr alldeles för lite av detta men desto mer av önsketänkande och eftergifter för olika
privata ägarintressen.
Hur mycket privata ägarintressen ska styra denna detaljplan?
Mollösund 5:531 m fl. privatägd fastighet Galleberget
Mollösund 5:1 privatägd fastighet Galleberget
Mollösund 5:15 föreslås att den kan delas i två bostadsfastigheter.
Mollösund 5:23 ytterligare en delning som möjliggör en nybyggnad av ett bostadshus.
Mollösund 5: 22 en fastighetsreglering som genererar en komplettering om ca 25 kvm tomt.
Kommentar: Kontakt och samspel med de exploatörer, som är intresserade av att satsa kunskap och

kapital i delar av planområdet, förekommer i planprocessen av förklarliga skäl. Detta omnämns även i
planbeskrivningen under avsnitt ”Samråd under planarbetet”. Några ” eftergifter för olika ägarintressen”
förekommer inte. Och så länge dessa påstådda ”eftergifter” inte kan påvisas eller uttryckligen beskrivs är
dessa uttryck av ifrågasättande och misstro både olustiga och okonstruktiva, som gagnar föga i ett
plansammanhang.
Samråd
Det är anmärkningsvärt och uträknat att ha samrådstid under mörkaste delen av året då det är som
minst människor i Mollösund. Man borde haft samrådstid från påsk till midsommar? Mer demokratiskt
och rättvist eftersom flest fastighetsägare är säsongsboende.
Kommentar: PBL anger inga krav på att samråd ska ske under en ljus årstid utan här är det hela året

som gäller. Lagstadgad tid för detaljplanesamråd är tre veckor. Samrådstiden för denna plan var 8
veckor. Utredning- och analysarbetet, har varit omfattande med en utsträckt planprocess som följd. Det
är angeläget att få fram planen till ett antagande då bestämmelser i nu gällande plan är föråldrade och
bl a skapar stora problem för näringsidkare i Mollösund.
Hemsideinformation
Varför lägger man inte ut informationen om detaljplanen på första sidan på hemsidan?
Kommentar: Frågan bör riktas till kommunens webmaster, dvs den som är ansvarig för innehållet på

kommunens hemsida och bestämmer vad som ska läggas ut.
Havsnivåhöjning
Varför tar kommunen inte ett helhetsgrepp om Mollösund när det gäller att möta
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Havsnivåhöjningen? De områden som översvämmas idag några gånger varje år vid storm är från
brandstationen bort mot affären och bort mot stengatan. Det borde vara mer akut att åtgärda och lösa
det än att höja hela hamnområdet.
Kommentar: Uppfattningen delas inte av länsstyrelsen, se under 2.109, som anser ”att kommunen har

tagit hänsyn till de förväntade klimatförändringar som kan komma att påverka Mollösund, främst då
översvämningsrisken, och hanterat dessa på ett bra sätt i planen.” Förtydligande kommer att föras in i
granskningsförslaget, som tydligt beskriver åtaganden mellan stat, kommun och enskild när åtgärder för
skydd mot havshöjningen avses genomföras, vem som betalar höjning (och andra åtgärder) inom
fastighet (kvartersmark) resp. allmän plats, hur det sker och i vilken regi åtgärderna genomförs.
Värna om värdefull miljö
Kommunen måste ta hänsyn till den unika och värdefulla miljön i Mollösund och värna om den nu och i
framtiden. Det är just detta som även framtidens turist förväntar sig. Ett genuint fiskesamhälle där
naturen och de kulturhistoriska värdena tagits tillvara som de ovärderliga tillgångar de är.
Orust kommun borde inse värdet av Mollösund, Gullholmen och Käringön.
Se och lär av Treträstäder: Eksjö, Hjo och Nora. De har alla fått utmärkelse för arbetet med att bevara
och vårda den unika bebyggelsen och kulturmiljöerna. Alla har en speciell atmosfär, som gör invånarna
stolta och ger besökarna möjlighet att uppleva något unikt. Här finns det genuina från annan tid
bevarad och levande. Syftet var att i samverkan finna metoder för ett långsiktigt, kvalitetsinriktat arbete
med kulturturism. Utgångspunkten var trästäderna som resurs för utveckling och beredning av turism
och näringsliv.
Kommentar: Planens syfte är inte att gå in i en befintlig trähusbebyggelse för att riva och förändra.

Planen föreslår ny anpassad bebyggelse inom områden där nuvarande verksamhet upphör och föreslår
även integrerad utanför den befintliga trähusbebyggelsen i områden som befunnits lämpliga för
bostadsändamål.
Det är stora natur- och kulturvärden som står på spel vid en exploatering.
Detaljplan för Mollösund 5:351 m. fl. "Mollösunds hamnområde" har brist på underlag som styrker
behovet av nya helårsboenden, utökad handel och turistservice i form av nya restauranger,
konferensboende, vandrarhem, butiker etc., samt realistiska förväntningar vad gäller möjligheter att
skapa turism året runt.
Kommentar: Se svar på 2.
Yttrandet bilägger även den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.
2.70 Mollösund 5:381 (ingår ej i sakägarkretsen)
Yttrandet använder den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.71 Namnlista (ingår ej i sakägarkretsen)
Yttrandet utgörs av en namnlista bestående av 21 undertecknade och använder den kopierade skrivelse,
”upprop”, som använts i många av de inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.72 Mollösund 5:27 (ingår ej i sakägarkretsen)
(Undertecknaren av skrivelsen uppvisar ett annat namn än den som är lagfaren ägare till fastigheten.)
Bebyggelse på Galleberget
Trevligt med gångvägar och badplatser ute på Galgeberget men förstör inte berget med husbyggen
(Mollösund är redan stängt längs sundet med sjöbodar med privatbryggor). Vi behöver Galgeberget då
både Mollösundsbor och turister besöker det flitigt och det är ett viktigt landmärke. Det finns faktiskt
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anledning till varför detta berg aldrig har bebyggts förrän ett par kommunpersoner fick bygga ett par
sommarstugor där. Låt vara!
Kommentar: Länsstyrelsen, som är satt att bevaka kultur- och naturintressen inte ”förstörs”, har ingen

erinring mot föreslagen bebyggelse på Galleberget. Se även svar på 2. B. Vad beträffar privatbryggor
finss ett förslag i detaljplanen att öka allmänhetens tillträde vid sundet, planbeskrivningen sid 43/44.
Strandskydd
Strandskydd?
Kommentar: Plankarta och beskrivning kommer i granskningsskedet att kompletteras för att uppfylla

länsstyrelsens förväntningar vad avser reglering av strandskydd. Se svar på 209 E.
Bebyggelse vid Hamnplan
Magasinen är alldeles för höga (så höga byggnader finns inte idag), ta ner en våning). Garage? Skojar ni?
Ta bort!
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Exploatörer
Vilka exploatörer är det som ni syftar på? Varför har de "förtur" och varit med och bekostat planen? Jäv?
Vänligen redovisa!
Kommentar: Se svar på 2.50.
Behåll småbåtshamnsverksamhet i kommunal regi
Varför skall de kommunala småbåtshamnarna inte finnas i kommunal regi längre? Kan vi som hyr
båtplats bilda en "förening"?
Kommentar: Ägande och drift av småbåtshamnar styrs ej av detaljplanen.
Åretruntboende
Hur kan/ska ni få dessa bostäder att bli åretruntbostäder? Har ni statistik på alla tomter ni sålt de
senaste åren på hur många som bor året runt?
Kommentar: Planen målsättning och dess bestämmelser för bostadens utformning och storlek är att

skapa gynnsamma förutsättningar för åretruntboende. Bostadsfastighetens utnyttjande bestäms dock
inte av en detaljplan utan av dess ägare – det är den boendes livssituation och ekonomiska
förutsättningar som avgör.
Nytt reningsverk
Nytt reningsverk måste vara på plats och fungera innan ny plan påbörjas.
Kommentar: Ja. En kommunomfattande utredning rörande den framtida VA-försörjningen hade

genomförts. Ett av syfte var att undersöka om ”lokala” reningsverksanläggningar, som försörjer
respektive samhällsområden, kan eventuellt innebära kommunalekonomiska fördelar och mer
kostnadseffektiva lösningar än t ex det föreslagna nya reningsverket i Tången. Ett mindre anläggning än
den som förutsatts i detaljplanens samrådsmaterial skulle sannolikt innebära en mindre
omgivningspåverkan. Utredningsarbetet fortsatte dock och landade slutligen i att reningsverket i Ellös
skulle ta hand om avloppsvatten från Mollösund. Målet i den nya strategien är att arrangemanget skulle
stå färdigt 2022 med samma dragning av en överföringsledning i farleden från den befintliga
reningsanläggningen på östra sidan av Stora hamnbassängen och fram till den naturliga sänka som löper
i norra delen av Tångenområdet. Istället för reningsbehandling i Tången fortsätter ledningen ner till väg
744 och löper norrut i vägstäckningen för att så småningom ansluta till Ellös.
Sjöbod önskas
Önskar få bygga/köpa sjöboden vid lilla hamnbassängen (har stått i sjöbodskön länge)
Kommentar: Förmedling av mark för nya sjöbodar är ingen detaljplanefråga, regler för sjöbodskön gäller.
Höjning av Hamnvägen
Jag hittar två olika kartor med föreslagna p-platser vid tomtgränsen, dessa vill vi inte ha. Önskar
tydliggörande på höjning av Hamnvägen hur det påverkar 5:27 och övriga fastigheter längs kajen.
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Kommentar: De flesta hus utmed hamnbassängens norra sida, inklusive Mollösund 5:27, ligger så högt

att de inte påverkas om Hamnvägen höjs till +2,5 m. Se Planbeskrivningens avsnitt om
Översvämningsskydd med start på sidan 51.

2.73 Mollösund 5:151 (ingår ej i sakägarkretsen)
Yttrandet använder den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.74 Mollösund 23:5 (ingår ej i sakägarkretsen)
Yttrandet använder den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.75 Mollösund 19:5 (ingår ej i sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen uppger en gatuadress belägen utanför planområdet.)
Naturvärden inkräktas
Vi anser att det utställda förslaget inkräktar på naturvärden samt det rörliga friluftslivet och den
traditionella fria rörligheten i samhället.
Kommentar: Se svar på 2.109 J.
Allmänhetens tillträde till Hamnplan
Vi anser att den allmänna platsen vid ångbåtsbryggan samt hamnplan måste säkerställas för allmänheten
på ett tydligare sätt, större skjutportar är inte ett sådant.
Kommentar: Laga kartan anvisar en tydlig rätt till allmänhetens tillträde inom den det aktuella området.

Den skjutport som återfinns i planens illustrationsmaterial utgör ett skydd mot havshöjningen, som
sannolikt ej blir aktuellt utan föreslås ersättas med andre lösningar.
Stråket utmed vattnet till fyren och badplatsen
Vi anser att stråket utmed vattnet till fyren och badplatsen måste bli bredare än vad handläggarna
anger. Det är idag ett väl etablerat gångstråk för boende och alla de turister som besöker samhället.
Badplatsen vid Galgeberget är en populär badplats. Vi motsätter oss inte bebyggelse norr om badplatsen
men anser att den är för omfattande och för nära badplatsen.
Kommentar: Bredden på den föreslagna träutkragningen utmed vattenlinjen och bergssidan kommer att

bli tillräckligt bred. Bebyggelseförslagen finns inom redan idag fastlagd kvartersmark inom gällande
plan. Badplatsen och bergpartiet vid fyren allmänna nyttjande tryggas i planförslaget genom
bestämmelsen ’Natur’.
Illustrationsplan
Vi anser att illustrationskartan inte speglar laga karta/plankarta. Den senare innehåller minikraftverk.
Kommentar: Under granskningsskedet kommer en ny illustrationsplan tas fram som förhoppningsvis i så

fall stämmer bättre överens med laga kartan.

2.78 (ingår ej i sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen uppger en gatuadress belägen utanför planområdet.)
Bebyggelse på Galleberget
Jag är ej emot att rusta upp området kring hamnen, den gamla sillfabriken och utveckla detta. Däremot
är det vidrigt att förstöra galleberget och kullen över fyren. På dessa klippor samlas lokalbefokning samt
sommargäster på kvällarna för att kunna njuta av klippor, hav och solnedgång. För denna vy är unik för
Mollösund. Förstör inte detta!
Kommentar: Länsstyrelsen, som är satt att bevaka kultur- och naturintressen inte ”förstörs”, har ingen

erinring mot föreslagen bebyggelse på Galleberget. Se även svar på 2. B.
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Hemsideinformation
På första sida på Orust kommuns hemsida läser jag med stora bokstäver: " Orust, en del av Bohuslän
Med sin fantastiska natur och vackra kulturmiljöer är Orust en attraktiv plats att bo på och besöka. Det
ställer också krav på oss att vårda och skydda vår unika miljö " Denna text kan kommunen ta bort om
ni tänker spränga bort klipporna ut mot fyren och anlägga bilväg och tomter.
Kommentar: En synpunkt som är svår att bemöta i ett plansammanhang då den uttrycker misstro mot

kommunens vilja/möjlighet att genomföra planens intentioner.
Utbyggnad av Mollösund
En tanke är att bygga ut nya Mollösund "Tången". Hela kanalen in mot boxvik och Nösund är byggbar
och förstör inte våra bohuslänska vyer. Varför skall det byggas längst ut på klipporna? Det är ren och
skär terrorism mot bohusläns kulturarv.
Kommentar: Föreslagen bebyggelse ’på klipporna’ är förenliga med översiktsplanens riktlinjer vilket

också understryks av länsstyrelsen.

2.79 (ingår ej i sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen uppger en gatuadress belägen utanför planområdet.)
Yttrandet använder den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.82 Boende i Mollösund? (ingår ej i sakägarkretsen)
Skriftställaren har inte uppgett fastighetsbeteckning/adress. En förfrågan har skickats per email för att få
klarhet i huruvida författaren tillhör kretsen direkt berörda sakägare eller tillhör övriga som lämnat
synpunkter. Något svar har inte inkommit.
Bebyggelse på Galleberget
Husen på Galleberget planerades bli "små" bia för att många idag har två boenden. Då blir det inga
helårsboenden. Inga skatteintänkter! Skall kommunen bekosta planeringen av området gäller det att få
tillbaka sina investeringar. Tror man att barnfamiljer väljer små hus, glömmer man att det inte är
barnvänligt att bo nära vattnet, alltså inte så troligt. Då blir det mest troligt att husen blir
sommarboende, som inte gynnar ett levande samhälle.
Kommentar: Planen målsättning och dess bestämmelser för bostadens utformning och storlek är att

skapa gynnsamma förutsättningar för åretruntboende. Bostadsfastighetens utnyttjande bestäms dock
inte av en detaljplan utan av dess ägare – det är den boendes livssituation och ekonomiska
förutsättningar som avgör.
Bebyggelse vid Hamnplan
Husen bör inte bli högre än det högsta magasinet i dagens byggnation.
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Cykelbanor till Mollösund
Finns det några planer på vägarna ut till Mollösund?? Cykelbanor till Mollösund???
Kommentar: Se svar på 2.109 O.
2.83 Mollösund 5:322 (ingår ej i sakägarkretsen)
Mollösund saknar reningsverk som klarar av den utbyggnation som gjorts under de senaste tio åren och
att tillföra ytterligare brukare utan att först åtgärda denna olägenhet vore mycket allvarligt och
olämpligt. Jag förutsätter sålunda att ett nytt reningsverk som inte är placerat mitt inne i gamla
fiskesamhället Mollösund har högsta prioritet.
Kommentar: Se svar på 2.109 M.
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Vindkraftverk
Jag ställer mig även mycket frågande till de vindkraftverk som planeras och anser det vara ytterst
beklagligt om dessa får förstöra den unika och orörda miljö som idag finns på Galgeberget. Varför inte
placera dessa längre in på land exempelvis i närheten av det vindkraftverk som redan finns.
Vindkraftverk på Galgeberget skulle vara ett stort ingrepp på den lilla kuststräcka som ännu är
obebyggd i Mollösund och skapa ett icke önskvärt miljöproblem genom den ljudnivå de åstadkommer
för att inte tala om ingreppet på en fantastisk kust och miljö.
Kommentar: Se svar på 2.52.
Bebyggelse på Galgeberget
Överhuvudtaget måste bebyggelse av Galgeberget och angränsande naturområde göras med mycket stor
försiktighet om det över huvud taget ska göras. Markplanen där Sillfabriken nu ligger är en annorlunda
fråga även om man naturligtvis kan ifrågasätta behovet av en konferensfacilitet där när vi ser vad som
hänt i Hällevik.
Kommentar: Länsstyrelsen, som är satt att bevaka kultur- och naturintressen inte ”förstörs”, har ingen

erinring mot föreslagen bebyggelse på Galleberget. Se även svar på 2. B.
Fastboende
Framtida lönsamhet och en verklighetsanknuten analys om en sådan anläggning verkligen skulle
innebära en större fastboende befolkning måste naturligtvis utredas ordentligt. Jag kan här tillägga att en
större andel fastboende vore mycket positivt för alla men det var även ambitionen när "nya Mollösund"
byggdes, dock utan önskvärt resultat.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.84 Mollösund 5:25 (ingår ej i sakägarkretsen)
Yttrandet använder den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.85 Mollösund 5:25 (ingår ej i sakägarkretsen)
(Även delförfattare till 2.84) Yttrandet använder den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många
av de inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.87 Mollösund 5:15 (ingår i sakägarkretsen)
Även 2.105 berör samma fastighet
Icke acceptabla förändringar
Skrivelsen menar att den aktuella fastigheten Mollösund 5:15 är förlorare av stora mått, både
trivselmässigt och ekonomiskt, om skisserna som nu ligger till förslag skulle bli verklighet. Detta
beroende på att 5:15 blir helt utan utsikt mot havet, vilket jag inte kan acceptera. Dessutom är förslaget
att placera garagelängor i två våningar intill min västra tomtgräns oacceptabelt, detta skulle innebära att
en massiv hög vägg helt stänger av mot väster. Fastigheten har idag två parkeringsplatser på egen mark
direkt öster om befintlig kylbyggnad där nya vägen är planerad gå. Dessa platser kommer att försvinna
när ny väg kommer och dessa parkeringsplatser skall ersättas på lämpligt plats.
Kommentar: Se svar under 2.109 C.
Nya marknivåer
Anpassning av den aktuella fastigheten till planens nya marknivåer förutsätter skrivelsen inte ska belasta
fastigheten enskilt utan ingå i totala kostnaden för planens genomförande.
Kommentar: Förtydliganden kommer att föras in i granskningsförslaget, som tydligt beskriver åtaganden

mellan stat, kommun och enskild när åtgärder för skydd mot havshöjningen avses genomföras, vem som
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betalar höjning (och andra åtgärder) inom fastighet (kvartersmark) resp. allmän plats, hur det sker och i
vilken regi åtgärderna genomförs.

2.88 Mollösund 5:427 (ingår ej i sakägarkretsen)
Samrådsprocessen
Samrådsprocessen hade ur ett demokratiskt perspektiv haft ett betydligt
större värde om den dels infallit vid en annan och ljusare tidpunkt under året, dels varit längre. Då hade
sannolikt fler personer haft möjlighet att bättre känna till planerna och tid att sätta sig in i dem.
Kommentar: PBL anger inga krav på att samråd ska ske under en ljus årstid utan här är det hela året

som gäller. Lagstadgad tid för detaljplanesamråd är tre veckor. Samrådstiden för denna plan var 8
veckor. Utredning- och analysarbetet, har tro’t eller ej, varit omfattande med en utsträckt planprocess
som följd. Det är angeläget att få fram planen till ett antagande då bestämmelser i nu gällande plan är
föråldrade och bl a skapar stora problem för näringsidkare i Mollösund.
Informationsmöte
När det gäller informationsmötet den 18 januari så inleddes detta med en habil presentation av
detaljplaneförslaget. Den efterföljande frågestunden var dock under all kritik både i sättet att bemöta
och svara på en del av de frågor som ställdes men framför allt de kommentarer som gjordes kring olika
delar av planen.
Några exempel på svar/kommentarer från en av kommunrepresentanterna vid mötet 18 januari:
Om en föreslagen arkeologisk undersökning: "staten ville att vi skulle göra en arkeologisk undersökning
... det lyckades vi prata bort". Om enföreslagen marinarkeologisk undersökning utanför ångbåtsbryggan
i Mollösund: "där finns det ju bara ett antal ölburkar från 1960-talet" (enligt Bohusläns museum finns
det fynd av fartygslämningar från 1300-talet, vilket indikerar användning som hamn redan under
medeltiden).
Kommentar: Fartygslämningar finns i farleden utanför planområdet. Se 2.109 P.
Om kritik mot att göra ingrepp bland befintliga sjöbodar: "detta är en testballong ... är det ett massivt
motstånd så får vi ju dra tillbakaförslaget".
Kommentar: Förstår inte detta. Några ”ingrepp bland befintliga sjöbodar” görs förhoppningsvis ej i

planförslaget. Här ges möjlighet till handel och friköp av mark under sjöbodarna, vilket är ett av planens
syfte (att stödja näringslivets önskan att kunna bedriva och utveckla handel under lagliga former).
För övrigt framkom att även den föreslagna vindmölleparken på Galleberget var en sorts testballong.
Kommentar: Testballong eller förslag, ordvalet är fritt. I princip kan hela planförslaget beskrivas som en

testballong. Förslag väcks och testas under en numer mycket utsträckt planprocess. Vissa faller i god
jord, andra inte.
Om hur många fler permanenta hushåll i Mollösund som kommunen tror ska bli följden av den
planerade tillväxtplanen: "ett l5-tal hushåll i bästa fall".
Kommentar: Någon systematisk registrering av vilka nya hus som bebos en vecka, en månad eller hela

året görs inte, därför blir det mer eller mindre kvalificerade gissningar. Vid samtal med mäklare har
informerats att vid köp och försäljning av fastigheter har staten tagit bort registringen om byggnaden
avses bebos permanent eller säsongsmässigt. Se även svar på 2.A u s w.
Om den presenterade detaljplanen när kritiska frågor exempelvis kring vägdragning på Galleberget
ställdes: "förslaget är så löst i köttet nu, blir bättre när vi får synpunkter ... ".
Kommentar: Förslag väcks och testas under en idag mycket utsträckt planprocess. Vissa faller i god jord

andra inte. Se även svar på 2.
Detaljplaneförslaget dåligt underbyggt
Mollösund är ett välbevarat fiskeläge med anor från 1500-talet. Samhället är till stora delar orört och det
omvittnade fina badvattnet och de vackra bergen är en lockelse i sig. Att utveckla framtidens turism i
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ett genuint fiskeläge som Mollösund kräver kunskap och eftertanke. Det förutsätter ett kvalificerat
beslutsunderlag inklusive en realistisk bild av verkliga behov när det gäller exempelvis nya
helårsboenden, turistbäddar, handel och service och vad som är möjligt att genomföra. Det förslag till
detaljplan som nu befinner sig på samråd innehåller tyvärr alldeles för lite av detta men desto mer av
önsketänkande och eftergifter för olika ägarintressen.
Kommentar: Kontakt och samspel med de exploatörer, som är intresserade av att satsa kunskap och

kapital i delar av planområdet, förekommer i planprocessen av förklarliga skäl. Detta omnämns även i
planbeskrivningen under avsnitt ”Samråd under planarbetet”. Några ” eftergifter för olika ägarintressen”
förekommer inte. Och så länge dessa påstådda ”eftergifter” inte kan påvisas eller uttryckligen beskrivs är
dessa uttryck av ifrågasättande och misstro både olustiga och okonstruktiva, som gagnar föga i ett
plansammanhang.
Examensarbete
När det gäller vikten av kvalificerat beslutsunderlag får eventuellt kommande verksamheter är
exempelvis läsningen av tidigare nämnda examensarbete från Chalmers beklämmande läsning. Som en
del av detta arbete förs en diskussion mellan två arkitekturstudenter och två av kommunens tjänstemän.
Kommentar: Planförfattaren har ej medverkat i några diskussioner varför något bemötande kan ej ges.
Orust kommuns hemsida
På sin externa webbplats skriver Orust kommun om vikten av att bevara, vårda och skydda den unika
miljön på Orust, exempelvis; "med sin fantastiska natur och vackra kulturmiljöer är Orust en attraktiv
plats att bo på och besöka" och "vår miljö är så unik och värdefull att det är viktigt att värna om den nu
och i framtiden". Om detta bara är några till intet förpliktigande skrivningar som låter bra, eller om de
kommer att vara vägledande för de planer som kommunen har för den Mollösunds centrala delar är i
dagsläget högst oklart.
Kommentar: Frågan bör riktas till kommunens webmaster, dvs den som är ansvarig för innehållet på
kommunens hemsida och bestämmer vad som ska läggas ut.
Bebyggelse på Galleberget
Galleberget är det enda i det närmaste helt orörda bergsområdet i Mollösund och en viktig del av
Mollösunds identitet. Enligt Naturskyddsföreningen på Orust, 2013-12-015, kommer en exploatering
(nybebyggelse inklusive vägdragning i området) att kräva omfattande sprängningar, vilket medför
irreversibla ingrepp i och en förfulning av en skyddsvärd miljö. Det är svårt att se hur detta skulle gynna
framtidens turism. Naturskyddsföreningen poängterar också att det inte genomförts någon konsekvens
beskrivning av exploatering i området och inte heller någon utredning av områdets betydelse för
friluftslivet.
Kommentar: Se svar på Naturskyddsföreningens yttrande, 2.65. Se även svar på 2. B.
Planerade flytbryggor för större fritidsbåtar vid Hamnplan
De två nya pontonbryggor som ska byggas i sundet vid hamnplan. Deras läge riskerar att väsentligt
försvåra för större fartyg som exempelvis M/S Bohuslän och olika skolfartyg att lägga till. Det utsatta
läget gör att placeringen inte heller är optimal får en ny marina.
Kommentar: Se svar på 2.109 D.
Marinarkeologisk undersökning
Enligt Bohusläns museum finns det dessutom fynd av fartygslämningar från 1300-talet, vilket indikerar
användning som hamn redan under medeltiden. Önskemålet om en marinarkeologisk undersökning bör
tas på allvar.
Kommentar: Se svar på 2.109 P.
Bebyggelse på Hamnplan
Höjden på de föreslagna magasinen vid hamnplan invid Galleberget är enligt planen 12,5 meter. För att
bevara den kulturhistoriska miljön intakt bör dessa inte bli högre än befintliga magasin, dvs. 7,5 meter.
Bohusläns museum skriver i ett yttrande från 2013-12-12 att "det ligger en stor utmaning i att i planen
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understryka vikten av att besöksnäringens nyttjande av de äldre fiskeanknutna magasinsbyggnaderna i
sig inte äventyrar miljöns kulturvärden och upplevelse av äkthet".
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Ny drivmedelsförsäljning vid Hamnplan
Den kommer inte bara att vara ett förfulande inslag i miljön kring Galleberget utan medföra stora
olägenheter genom kraftigt ökad fordonstrafik och negativ miljöpåverkan.
Kommentar: Se svar på 2.109 H och 2.D
Förtroende för Orust kommun
Tidigare utvecklingsprojekt förskräcker Orust kommun har tidigare initierat ett antal utvecklingsprojekt
- Hällevik och Käringön för att nämna några - som inte slutat helt lyckosamt eller till fördel för
kommunen. I den tidigare nämnda diskussionen mellan Chalmersstudenter och två av kommunens
tjänstemän framkommer en bild av att
kommunen agerat både oskickligt och naivt visavi de olika entreprenörer/investerare som varit
inblandade i projekten. De uttalanden som görs här ökar inte direkt förtroendet för Orust kommun som
utvecklare av ersättningsindustrier eller framtidens turism.
Kommentar: Uppfattningar som är svåra att bemöta i ett plansammanhang då den uttrycker misstro

mot kommunens vilja/möjlighet att genomföra planens intentioner.

2.89 Mollösund 2:19 (ingår i sakägarkretsen)
Bebyggelsen vid "Norra och Östra Galgebacken" samt anslutande väg
Skrivelsen anser förslagen att anlägga en ny väg samt att skapa nya tomter i "Norra och Östra
Galgebacken" är mycket olämpliga. Skälen är:
 Området som berörs av den nya vägen har. Den nya vägen och de anslutande tomterna skulle
kraftigt förändra karaktären av området till det sämre. Speciellt oroande är att denna väg
öppnar möjlighet för ytterligare exploatering av området i framtiden.
 Nyttan av att bygga en ny lång väg och skapa ett mindre antal tomter är mycket begränsad
jämfört med kostnaden, i synnerhet som de största vinsterna är kortsiktiga men skadan från
omfattande sprängningsarbeten är permanent.
 Det finns alternativa möjligheter att åstadkomma mer bostäder i Mollösund utan att hota de
mest känsliga områdena i samhället.
Kommentar: Vad avser högt bevarandevärde från både natur och kultur avseenden kan som information

meddelas att området inte är belagt med strandskydd och att Länsstyrelsen, som bevakar natur- och
kulturintressen av högt värde inte har inga invändningar mot varken bebyggelse kompletteringen eller
föreslagen vägdragning.
En mindre bebyggelsekomplettering i kanten av naturområdet i norra delen av planområdet kommer att
tillföra Mollösund en ny årsring på liknande sätt som samhället växte fram efter 1800-talets
befolkningsökning då bebyggelsen började klättra upp i bergen. Naturanpassat byggande förutsätts där
ambitionen i planbestämmelserna är att sprängning och annan negativ påverkan av natur minimeras.
Även tillskottet av en försiktigt och anpassad dragning av en gång- och cykelväg körbar för motorfordon
kommer att öka tillgängligheten till naturmarken och Kattviksbadet från samhällets centrala delar,
hamnplan, etc.
Vad beträffar risk för ytterligare exploatering av området i framtiden, som hävdas i skrivelsen, finns
ingen ”second ”agenda” varken bakom planförslaget eller politiskt uttalad strävan. Galleberget, som till
större delen saknar planbestämmelser, sätts nu en tydlig gräns mellan en mindre del kvartersmark för
bebyggelse och merparten, som avsätts för naturmark tillgänglig för allmänheten. Det bör i det här
sammanhanget även meddelas att större delen av landområdet inom Galleberget är i privat ägo.
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Vad gäller kostnad-nytta analyseras och balanseras denna relation kontinuerligt under planarbetet och
det är kommunen i politiska beslut som bestämmer vad som är rimligt och genomförbart när planen
antas.
Vad gäller var nya bostäder ska lokaliseras är det kommunen, inte enskilda fastighetsägare eller
exploatörer, som i kraft av planlagstiftningens föreskrivna planmonopol gör den bedömningen.
Slutligen, för den aktuella fastigheten bedöms planförslaget i detta avseende inte innebära några
negativa konsekvenser varför erinringarna inte föranleder några ändringar.

2.90 Mollösund 5:381 (ingår ej i sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen är Uppvuxen i Mollösund på ovannämnda fastighet)
Hemsideinformation
På Orust Kommuns startsida (http://orust.se/) under rubriken "Orust, en del av Bohuslän" skrivs det "
Med sin fantastiska natur och vackra kulturmiljöer är Orust en attraktiv plats att bo på och besöka. Det
ställer också krav på oss att vårda och skydda vår unika miljö. Jag hoppas också att de som gjort
planförslaget har arbetat efter denna tanke. Jag antar också att de som gjort planförslaget varit opartiska
så att exploateringen inte gynnar enskilda personer utan vad som är bäst för Mollösund (och
kommunen) på lång sikt!
Kommentar: Svaret är ja på båda synpunkterna med tillägg på första antagandet att ”vårda och skydda”

inte behöver stå i motsats till förändra och andra förhoppningen att ”exploatering (sgrad)” liksom alla
andra planfaktorer görs utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.
Bebyggelse på Galleberget
I planförslaget visas det att Mollösund har värden av riksintresse inom följande:
KUSTOMRÅDE (MB 4 kap), Kustområdet är i sin helhet av riksintresse med
hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.
KUL TURMILJÖV ÅRD (MB 3 kap), Riksintresset gällande kulturmiljövård enligt
miljöbalken 3 kap 6§ innebär att bevara Mollösunds karaktär som ett av Bohusläns
äldsta och största fiskelägen.
FRILUFTSLIV (MB_3 kap), Hela kommunens västra kustområde är klassat som
riksintresse för friluftslivet. Skärgårdslandskapet är mycket varierat och hyser stora
skönhetsvärden.
NATURMILJÖVÅRD. Ett större sammanhängande område norr och nordväst om
Mollösund omfattas av riksintresse för naturvården, Islandsberg-Käringöfjorden.
Föremål för riksintresset är skärgårdslandskapet och odlingslandskapet.
Några exempel på hur området Västra och Norra Galgebacken bryter mot MB är:
-Bebyggelsen av Galgeberget medför en kraftig förfulning och förändring av skärgårdslandskapet
förändras.
-De planerade husen och övrig infrastruktur visar inte t.ex. tillräcklig hänsyn till områdets natur- och
kulturvärden.
-Ödeläggelse av den unika skärgårdsmiljön med bl.a. fina stenhällar med speciellt värdefulla björnbärs
buskar förstör områdets natur- och rekreationsvärden.
Kommentar: Länsstyrelsen, som är satt att bevaka att riksintressen inte förvanskas, har inget att erinra

mot den föreslagna bebyggelsen på Galleberget. Se även svar på 2. B.
Vindmöllepark
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En vindmöllepark är olämplig på Galgeberget, solceller på hustak eller gatlampor bör vara mycket mer
lämpliga p.g.a. solceller är ett mindre störande intryck i landskapet, låter mindre och klarar de hårda
väderförhållandena bättre.
Kommentar: Se svar på 2.52
Utökning av strandskydd
I "Programsamrådsredogörelse Mollösunds hamnplan" påpekar det att Naturskyddsföreningen "motsätter
sig ett bostadsändamå! i naturmarken i norra delen av planområdet p.g.a dess stora naturvärden och
kvaliteter för friluftslivet. ". Det är konstigt att kommunen inte i planförslaget har gjort en
miljökonsekvensbeskrivning för att vidare utreda hur planförslaget förhåller sig till Miljöbalken. Hela
området som ska exploateras på Galgeberget ligger väl inom strandskyddets nya 300 meters gräns
(tidigare 100 m). Att en exploatering ändå är möjlig är troligtvis p.g.a. en detaljplan från 1985. Bör
kommunen inte ta hänsyn till att strandskyddet nyligen utökats för att bevara våra fina kustlandskap
längs Sverige, speciellt områden med riksintresse för kustområdet, kulturmiljövård, friluftsliv och
naturmiljövård vilket finns i Mollösund?
Kommentar: Oklart vad skriftställaren önskar sig. Vill denne att strandskyddet ska utökas till 300m? Det

skulle i så fall innebära att de befintliga fritidshus, som ligger på Gallebergets västra del samt större
delen av centrala Mollösund behöver rivas och ersättas med strandskyddad naturmark?
Bebyggelse på hamnplan
Kommentarer angående "Hamnplanen" Det är positivt att hamnplanen bebyggs med sjöbodsliknande
byggnader. Dock är dessa alldeles för höga med upp mot 12,5 m (3,S våningar) vilket kraftigt förändrar
synintrycket av samhället. Husens höjd borde marginellt avvika från dagens hus på max 7,S m och som
är l våning lägre. 2,5-våningshus på hamnplanen kommer inte kunna dölja husen på Östra

Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Hyreslägenheter
Av de bostadsytor som blir tillgängliga i hamnplanen bör några bli hyreslägenheter.
Hyreslägenheter ökar chansen för bofasta i Mollösund att bo kvar i samhället. Om all
bostadsyta blir bostadslägenheter tvingas ortsbor att konkurrera med troligtvis mycket kapitalstarkare
sommargäster. Detta har bl.a. gjort att de hus som byggts i samhället hittills oftast köps av
sommargäster. Hyreslägenheter kan eventuellt kombineras med någon form av seniorboende.
Kommentar: Detaljplanen möjliggör, men styr inte, olika typer av upplåtelseformer för flerbostadshus.
Trafik i hamnområdet
I planförslaget nämns det att kommunen önskar att minska biltrafiken ner till hamnområdet. Det är
svårt att se hur garage (designen i planförslaget passar ej in i samhället) på Hamnplanen ska minska
incitamenten att ta bilen ner till husen (lägenheterna) på hamnplanen samt om det anläggs en
tankstation för personbilar på området. Marken för garage bör kunna användas effektivare, exempelvis
till bostäder.
Kommentar: En förutsättning för detaljplaneringen är att ett visst mått av uppställningsplatser för

motorfordon ska anordnas i anslutning till bostadsbebyggelse. Orust kommun använder som riktlinje att
en parkeringsplats per bostads ska anläggas på kvartersmark. Vad avser trafikföring, se svar på 2.109 O.
Drivmedelförsäljning
Placeringen av tankstationen är olämplig p.g.a. närheten till bostadshus/lägenheter, angöringskajer (för
att större fartyg som S/S Bohuslän) och svårigheterna att lagra bränsle.
Kommentar: Se svar på 2.109 H och 2.D
Planerade flytbryggor för större fritidsbåtar vid Hamnplan
Protonbryggor riskerar att minska manövreringsutrymmet i sundet för angöring till kajer, tränga ihop
båttrafiken i sundet (med större risk för olyckor) och så är de placerade i ett mycket utsatt läge för
dåligt väder.
Kommentar: Se svar på 2.109 H och 2.D
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Bebyggelse vid Sillfabriken
De hus (2,S våningar) som planeras där dagens sillfabrik ligger är mycket högre än dagens sillfabrik (ca
1,S våningar) vilket kraftig förändrar intrycket av hamnen. De nya husen bör inte vara högre än Emmas
kaffe. P.g.a. av husens placering väldigt nära hamnkajen förstärks intrycket av husens "höjd". Husen bör
flyttas bort från kajen närmre gränsen för dagens sillfabrik och vägen bakom husen bör förläggas
framför husen istället (som det ser ut idag) p.g.a:
- Husen upplevs inte lika höga d.v.s. de påverkar synintrycket av Mollösunds hamn mindre negativt.
- Om vägen finns framför husen förenklas släckningsarbetet av en eventuell brand i fritidsbåtar i
hamnen eller i husen.
- En väg längs hamnen (framför husen) underlättar promenader runt hamnen.
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Kollektivtrafik
För att kollektivtrafiken verkligen ska komma samhället till nytta måste dock det åter finas minst en
dagstur till samhället under helgen under sommarhalvåret (främst under skolbarns sommarlov då mest
människor befinner sig i samhället) vilket har saknats de senaste två åren. Bussars storlek gör dock att
busstationen i hamnen blir olämplig att använda sommartid p.g.a. den höga trafiken ner mot hamnen.
Kommentar: Detaljplanen reglerar ej turtäthet, busstorlek utan tillgodoser bara framkomlighet för

kollektivtrafiken. Se svar på 2.109 O.
Turism, Näringsliv och Framtiden
Historiskt har Mollösunds näringsliv drivits av fiske och den anknytande bearbetningen av fisken. Idag
styrs Mollösunds näringsliv framförallt av turism till samhället samt ökningen av människor under
sommarhalvåret. Kommunen bör försöka främja Mollösund som turistort. Jag tror turister kommer till
Mollösund områdets orörda natur nära samhället, gamla genuina samhällskärna med gamla hus väg i
väg och närheten till havet med fina vyer mot hav och strand. En perfekt plats för rekreation. Den ökade
exploateringen vid Galgeberget som planförslaget föreslår bedöms inte gynna Mollösund som turistort.
De personer som flyttar till Mollösund tror jag gör det p.g.a. samma kultur- och naturvärden som
turister uppskattar vilket planförslaget hotar.
För att utveckla Mollösund som ort är det en nödvändighet utnyttja området Sillfabriken idag täcker och
hamnplanen effektivare när Sillfabriken läggs ner. Låt oss göra det och samtidigt bevara det som gör
dagens Mollösund till en unik plats i Sverige med riksintresse. För att lyckas med detta exploatera INTE
Galleberget (Galgeberget) och tänk på att de nya byggnaderna inte blir högre än de som finns idag (t.ex.
Emmas Cafe och fastighet 5:15). Detta är de viktigast för att bevara Mollösunds natur- och kulturvärden
som är av riksintresse. Jag tror Bohusläns framtida turistorter kommer vara de som inte förstört det
gamla samhällets karaktär och naturvärdena i och utanför samhället. Ett bevarade av Mollösunds natur
och
byggnadskaraktär har all kapacitet bli en samlingsplats för natur- och kulturintresserade i Bohuslän (och
i hela Sverige) men framför allt att locka till sig nya invånare till Mollösund.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden
Jag instämmer i Mollösundsbornas skrivelse "Rädda Galleberget från exploatering!".
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.91 Mollösund 5:422 (ingår ej i sakägarkretsen)
Yttrandet använder den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.92 Mollösund 5:131 (ingår ej i sakägarkretsen)
Yttrandet använder den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.
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2.93 Mollösund 18:10 (ingår ej i sakägarkretsen)
Yttrandet använder den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Se svar på.

2.95 Åretruntboende och handelsidkare i Mollösund (ingår ej i sakägarkretsen)
Skrivelsens författare är ej sakägare vad beträffar fastighetsägande men bedriver handelsverksamhet
(Tempo) i planområdet.
Kommentar: De erinringar som framförs bedöms inte inga negativa konsekvenser för den aktuella

handelsverksamheten.
Bebyggelse på Hamnplan
Höjden på de föreslagna magasinen vid hamnplan invid Galleberget är enligt planen hela 12,5 meter. För
att bevara den kulturhistoriska miljön intakt bör dessa inte bli högre än befintliga magasin, dvs. 7,5
meter
Kommentar: Se svar på 2. 109 C.
Drivmedelsförsäljning
Ny bensinstation vid nuvarande ångbåtsbrygga kommer inte bara att vara ett förfulande inslag i miljön
kring Galleberget utan medföra stora olägenheter genom kraftigt ökad fordonstrafik och negativ
miljöpåverkan.
Kommentar: Se svar på 2.109 H och 2. D.
Sammanhängande gångstråk utmed sundet
Gångstråk framför sjöbodarna ut mot "Gren" är helt onödigt och förfular och förfalskar bilden av
Mollösund som gammalt fiskesamhälle. Vill absolut inte att man ska känna "smögen- känsla. Det finns
ett fint naturligt stråk mellan sjöbodarna, "affärerna" och restaurangerna.
Kommentar: Se svar på ”2.3, 2.24, 2.31 Sjöbodar 110, 111, 112 och 113 inom Mollösund”.

2.96 Mollösund 5:1 (Tillhör sakägarkretsen)
Sammanhängande gångstråk utmed sundet
Den gångväg som är föreslagen att gå från "Knuts brygga" och fortsätta mellan sjöbodarna och vattnet
borde inte genomföras.
Kommentar: Se svar under ”2.3, 2.24, 2.31 Sjöbodar 110, 111, 112 och 113 inom Mollösund”. För den

aktuella fastigheten innebär planförslaget inga negativa konsekvenser varför erinran inte föranleder
några ändringar. Framför den aktuella sjöboden finns redan idag ett bryggdäck som löper utmed
kajsidan.
2.97 Mollösund 20:19 (ingår ej i sakägarkretsen)
(F.d. delägare)
Programsamråd
Den opinion som vill bevara Galgeberget intakt i samrådssvaren har, utan förklaring, totalt ignorerats.
Kommentar: Utgår ifrån att med ”samrådsvaren” avser synpunkter under programskedet. I

programskedets samrådsredogörelse betonades att den redan i översiktsplanen föreslagna
bebyggelsekompletteringen intill/vid/på Galgeberget som är kontroversiell och står ut i remissvaren från
enskilda sakägare och övriga – dock inte bland yttranden från myndigheter som har att bevaka
riksintressen för kulturmiljö och landskapsbild. Många enskilda fastighetsägare både inom som utanför
planområdet, som yttrat sig, motsätter sig en sådan förändring.
Eftersom länsstyrelsen, som bl.a bevakar natur- och kulturintressen, inte har någon erinran mot
förslaget på bebyggelse på Galgeberget i programförslaget så förordades att även i samrådsskedet hävda
möjligheten att pröva en försiktig bostadskomplettering på Galgeberget och där på ett mer illustrativt
sätt försöka beskriva konsekvenserna av denna ”årsring” än vad som var möjligt i programskedet.
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Norra Galgeberget
Man ritar in tre tomter i stället för en till två som det planerades från början i norra Galgeberget. Dålig
lyhördhetl
Kommentar: Det fanns inga inritade tomter i programhandlingarna, endast en karta med förslag

redovisade i textformat, pilar m.m. I samrådsskedet vidtog ett skissarbete där det visar sig att för det
anvisade området i programmet fanns planmässiga förutsättningar att rymma tre tomtplatser för
enbostadshus.
Åretruntboende
Ett uttalat syfte med ny plan är att öka andelen åretruntboende i Mollösund. Tomter på Galgeberget
gagnar inte det syftet. Orsak: Mäklare kommer att sälja tomterna till
högstbjudande. Dvs: tomterna köps sannolikt av välbeställda, som vill ha sommarboende med centralt
och havsnära läge. Så andelen sommarboenden ökar och andelen som bor året runt minskar då
procentuellt. Lägg inte förslag som motverkar ett av planens uttalade syften.
Kommentar: Planen målsättning och dess bestämmelser för bostadens utformning och storlek är att
skapa gynnsamma förutsättningar för åretruntboende. Bostadsfastighetens utnyttjande bestäms dock
inte av en detaljplan utan av dess ägare – det är den boendes livssituation och ekonomiska
förutsättningar som avgör. Se även 2.E
Naturvänlig exploatering
Ni säger att ni vill värna naturen genom en försiktig och naturvänlig exploatering. Att
anlägga väg, vatten och avlopp mm medför sprängningar. Som förstör! Bebyggelse, vägar, vatten - och
avloppsarbeten osv. innebär ett totalt omskapande av nuvarande natur. Bästa och enda sättet att värna
naturen i Galgeberget är att bevara den.
Kommentar: En synpunkt som är svår att bemöta i ett plansammanhang då den uttrycker misstro mot

kommunens vilja/möjlighet att genomföra planens intentioner. Länsstyrelsen, som är satt att bevaka
kultur- och naturintressen inte ”förstörs”, har ingen erinring mot föreslagen bebyggelse på Galleberget.
Se även svar på 2. B.
Naturvärdesinventering
Mycket kompetent ombud från Naturskyddsföreningen på Orust har kompletterat den stora
naturvärdesundersökning, som ni beställt, med viktiga fakta om skyddsvärda björnbärsarter bl.a.
Orustbjörnbär som är ansvarsart för Orust. Orust naturskyddsförening framhåller området som ett
område med ovanliga och mycket stora naturkvaliteter för invånare och besökare. Föreningen är mycket
negativ till bebyggelse med väg på norra och västra Galgeberget. Värdefull komplettring med viktig
information. som avfärdas ganska kort i samrådssammanställningen, istället för att beaktas.
Kommentar: Se svar på Naturvårdsföreningen inlaga; 2.65
Bostadsförsörjningsprogram
I Orust program för bostadsförsörjning april 2016 anser Socialdemokraterna att "ingen ny bebyggelse
behövs i Slussen eller Mollösund fn". Hur har S följt detta ställningstagande i Utskottet för
samhällutveckling?
Kommentar: Redogörelsen för inkomna synpunkter under samrådsskedet har ännu ej varit föremål för

politisk behandling.

2.98 Tången 2:143 (ingår ej i sakägarkretsen)
Bebyggelse på Hamnplan
Magasinen i hamnen planerade till 3,5 våningar med en höjd av 12 meter, stämmer inte in i de tidigare
byggda magasin som finns på Mollösund o Mollön, de är 7.5 m höga och består av 2,5 våningar. Alltså
är de inte i överensstämmelse med befintlig byggnation på orten.
Kommentar: Se svar på 2.109 C.
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Bilbodar
Likaså ställer undertecknad sig frågande till bilförråd/garage i samband med byggnaderna, Vill vi ha
mindre trafik i tätbebyggda samhällen på Orust, så motarbetar detta förslag den intentionen och går
emot miljötänket som finns i kommunen,
Kommentar: Se svar på 2.26.
Bebyggelse på Galleberget
Bygge av bostadshus på Galleberget är också lite tveksamt, av erfarenhet vet vi ju sedan tidigare att
utbyggnad av Mollösund på ex Tångenområdet oftast under vintertiden blir "tomma" hus. Det finns ju i
så fall andra områden inom Mollösund som går att bebygga.
Kommentar: Se svar på 2. B.
Samverkan med näringsidkare
För att planera en utbyggnad av samhället Mollösund behövs mer och mycket samverkan med
näringsidkare, både de som redan finns och blivande aktörer.
Kommentar: Förutom de möten som avhållits med näringsidkare, intressenter och allmänhet i grupp

eller enskilt, som avhållits under samrådsskedet, är avsikten att kommunens näringslivskonsulent ska
svara för kontakter med näringslivet.
Sammanhängande gångstråk utmed sundet
Promenad bryggor framför sjöbodar är inget som är genuint för Mollösund som samhälle, vi rör oss i
smättarna ner till bryggorna,längs gatan och över bergen.
Kommentar: Se svar på 2.3, 2.24, 2.31 Sjöbodar 110, 111, 112 och 113 inom Mollösund 5:398

2.99 Mollösund 20:4 (ingår i sakägarkretsen)
Yttrandet är en kopierad sammanställning av synpunkter, som återfinns i många av de inkomna
skrivelserna.
Kommentar: Se svar under kapitlet ”2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.” För den

aktuella fastigheten innebär planförslaget inga negativa konsekvenser varför erinran inte föranleder
några ändringar.

2.100 Arrende för sjömacken (ingår i planområdet)
Sjömacken
Skrivelsen uttrycker en förhoppning att drivmedelsförsäljningen ska behållas men samtidigt att marken
ska kunna användas för nya verksamheter som handel, restaurang och hotell.
Kommentar: Av de riktlinjer för drivmedelsförsäljning i anslutning till annan verksamhet, som

Länsstyrelsen i sitt utlåtande över samrådsförslaget delgivit kommunen, torde det vara svårt att använda
det relativt begränsade området på det sett som skrivelsen önskar.
Nuvarande arrendatorer vill köpa marken
Nuvarande arrendatorer vill köpa marken för att vi skall kunna utvecklas som bolag måste vi ha samma
möjlighet som östra sidan att köpa marken för att kunna bilda en fastighet. Detta för att kunna belåna
fastigheten för att kunna investera och utveckla udden.
Kommentar: Det förslag som öppnar möjlighet till friköp öster om Stora hamnbassängen gäller köp av

mark under sjöbodar av kulturhistoriskt värde. I det aktuella området finns inga sådana förhållanden
utan området är av strategisk betydelse för och stark koppling till hur Sillfabrikstomten ska omvandlas,
användas och gestaltas. Det medför också att ett friköp är möjligt efter det att planen har vunnit laga
kraft och formerna för bebyggelseexploateringen är fastställd.

2.101 Mollösund 23:5 (ingår ej i sakägarkretsen)
Bebyggelse på Hamnplan
Färgval och detaljer på föreslagna byggnader i hamnområdet synes väl anpassade till gällande regler för
byggnation i "Mol/ösund, Gamla delen" Däremot är de föreslagna "magasinen" på tok för stora och
dominanta. Grundplan +1,5 plan bör inte överskridas.
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Kommentar: Se svar på 2.109 C.
Planerade flytbryggor för större fritidsbåtar vid Hamnplan
De utbyggda pontonbryggorna stör båttrafiken i det tämligen smala sundet. Större båtar, typ "Bohuslän"
och liknande utflyktsfartyg får svårt att lägga till. Kommunen föreslog i samband med bildandet av
Samfälligheten (f.d. Vägföreningen) att utveckla Äkerviken N om Kattevik till en småbåtshamn, liknade
Lervikshamnen. Sätt fart på det i stället, där finns gott om plats.
Kommentar: Se svar på 2.109 D.
Minimera biltrafik
Biltrafiken bör minimeras så långt det går. Att kunna köra fram till affären och att kunna
korttidsparkera där är däremot väsentligt. Garage föreslogs också, vid ovan nämnda tillfälle, kunna
byggas längs sidorna på parkeringen vid vägen mot Lervik.
Kommentar: Se svar på 2.109 O.
Sammanhängande gångstråk utmed sundet
Promenadstråket från Knuts Brygga runt sjöbodarna tm Grenen är onödigt, störande och bör uteslutas.
Kommentar: Se svar på 2.3, 2.24, 2.31 Sjöbodar 110, 111, 112 och 113 inom Mollösund 5:398
Vindkraftverk
Vindkraftverk, i vilken form som helst, är störande med ljud och ljusreflexer och kan inte accepteras i
Gallebergets naturområde.
Kommentar: Se svar på 2.52
Platsen framför museisjöboden
Platsen utanför museisjöboden bör bevaras med långställningar i nuvarande omfattning, för att kunna
utnyttjas för olika aktiviteter, arrangerade av museikommittén.
Kommentar: Se svar på 2.40
Ny drivmedelsförsäljning vid Hamnplan
Vad beträffar föreslaget tankställe vid "ångbåtsbryggan", anser vi att de två befintliga tankställena ligger
optimalt för tankning av båtar. För bilar finns det gott om tankställen inne på ön, och ett tankställe
skulle förorena en trevlig utsiktsplats. Förslaget bör utgå.
Kommentar: Se svar på 2.109 H och 2.D
Äldreboende
Ett tidigare avgivet önskemål är att upplära ett av de nybyggda husen till ett äldreboende, kombinerat
med servering och service även vintertid.
Kommentar: En användning som äldreboende är förenligt med detaljplanens bestämmelser.

2.103 Mollösund 5:3 (ingår i sakägarkretsen)
Skrivelsen framför följande synpunkter:
Namn
Området i nordväst har länge kallats för Galgebergsudden. Har aldrig tidigare hört talas om Galgbacken?
Kommentar: Föreningen Mollösund och dess museisektion ger en utförlig och väldokumenterad

motivation till vilket ord ska användas. I nästa skede av planarbetet, vilket resulterar i
granskningshandlingar, är ambitionen att använda Galleberget (Gallebergsudden) och från denna
utgångspunkt kan sedan ord som Gallebergsbacken, Gallebergsvägen etc. bildas.
Tillfart o parkering
Det är ett krav att med bil kunna köra fram till eventuellt ny bostad, samt att kunna parkera minst en
bil per hushåll där ute.
Kommentar: Tillfart till fastighet är en planeringsförutsättning och ett fastighetsbildningskrav idag. Att

anordna utrymme för uppställning av fordon inom tomten är ingen generell förutsättning men är möjlig
i det aktuella området.
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Vändplan
Det "gångfartsområde", som är inritat, föreslås i änden längst i norr få en större vändplan, delvis
placerad på min tomt. Bättre vore att förlänga gångfartsområdet några tiotals meter norrut på berget
och där anlägga eventuell vändplan.
Kommentar: Kommer att undersökas i granskningsskedet.
Bastu
En bastuanläggning långt där ute på berget kan säkerligen bli trevligt, förutsatt att någon åläggs att
sköta eventuell sådan anläggning. Min tomt, inklusive badplats, måste även fortsättningsvis på ett tydligt
visat sätt anses vara privat.
Kommentar: Ja, en badplats på inom en privat fastighet får anses var fredad från allmänhetens intrång. I

granskningsförslaget anges tydligare förutsättningarna för drift och underhåll av bastun i en mer
utvecklad genomförandebeskrivning än vad som tydligen förelåg i samrådshandlingarna.
Gestaltning
Gestaltningsförslagen avseende tilltänkt byggnation i nordväst är mycket detaljerade och innebär, vad jag
kan bedöma, ganska små hus för att bli bra bostäder. Frågan uppstår då vem, på en väl belägen tomt
med så strålande utsikt, som kan tänkas satsa tillräckliga summor för att bygga en ny bostad med de
förutsättningarna. En bostad, som skulle bli avsevärt mycket mindre än vad man numera, för sin
bekvämlighet, anser sig vara van vid. Kalkylfråga tror jag samt uppstår även frågan om man egentligen i
planen på allvar tänkt sig permanent boende därute? I tillägg förväntas den intresserade
bostadsbyggaren nöja sig med ganska små fönster ut mot just utsikten. Kunde man tänka sig utökad
byggyta och mer generösa fönsterlösningar kunde det vara underlättande omständighete.

Planen är tydlig vilken typ, storlek och form av nybebyggelse som kan tillåtas i en avvägning mellan
enskilda och allmänna intressen, hänsyn till riksintressen, m.m. Det finns ingen orsak ur plansynpunkt
att frångå detta syfte i ett enskilt fall. Den ritningskatalog, som biläggs planen, exemplifierar innebörden
av planens bindande utformningsbestämmelser. Av inkomna synpunkter att döma är det en fråga som
väcker många känslor både vad lokalisering, gestaltning och volym, där merparten vill se en minskning
av byggytor och även i vissa fall mindre fönsteröppningar. Se även 2.109 C.
Möte
I nästa steg av planprocessen; granskningsskedet, kommer alla fastighetsägare som förväntas få ett
mervärde av att planen genomförs att beredas tillfälle att delta i speciella samrådsmöten. Syftet med
dessa är att få information om det reviderade planförslaget och samtidigt få kunskap om den
uppskattade kostnaden, som krävs för iordningställande av den infrastruktur, m. m. som erfordras för
att göra kvartersmarken byggbar. Intentionen är att söka samförstånd över den fördelningsnyckel som
kommer att tillämpas för att fördela kostnaderna mellan (stat), kommun och privata intressenter med
byggbar mark inom planområdet.
Inga förändringar kommer att göras när de gäller byggnadsreglerande bestämmelser för det aktuella
området.
Vändplatsen mot gångfartsgatan kommer att flyttas norrut och utanför tomten.
Tillfart med motorfordon till fastigheterna på Gallebergsudden (? Nytt namn, passar kanske bättre än
Västra Gallebacken?) garanteras genom tillkomsten av gångfartsområdet. Garageplats torde vara möjligt
att anordna inom de föreslagna tomterna på södra sidan av gångfartområdet. På norra sidan är det
svårare utan uppställning kan anordnas i de bilbodar nedanför Galleberget.
Planens genomförandebeskrivning kommer att rymma information om drift-, skötsel- och
underhållsansvar för bastu (sångartempel och dansrotunda) för att i största möjligaste mån undvika att
lokaliteten utvecklar sig till ett "pilsnerställe".
Samrådsredogörelsen kommer ej att hörsamma länsstyrelsen uppfattning se preliminär text: "
Kommentar: År 1946 färdigställdes de befintliga fritidshusen på udden. Avstyckning av fastigheterna från
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Stadsäga #1 skedde av lantmäteriet på uppdrag av Mollösunds byggnadsnämnd år 1955. Allmänhetens
tillträde till detta kraftigt kuperade strandpartiet utsläcktes i och med att den nu gällande detaljplanen
vann laga kraft 1987-06-17. Varken någon remsa med allmänplatsmark utmed stranden eller ett xområde för passage ingick i planen.
Det privata intresset utmed det starkt kuperade strandpartiet är således starkt hävdat under lång tid och
att försöka introducera en bestämmelse som utestänger markägarna till 5:2 och 5:3 från vattnet bedöms
ur allmän plansynpunkt som otjänligt. Med beaktande att planen i övrigt kraftigt förstärker möjligheten
för allmänheten att vistas utmed sundet på kajer, bryggor och naturstrandområden genom tillkomst av
anlagda gångvägar, gångfartsgator, m.m. görs bedömningen att någon förändring av planförslaget ej görs
i granskningsskedet.

2.104 Mollösund 5:22 (ingår i sakägarkretsen)
Tillbyggnad av befintligt bostadshus
Skrivelsen vill att detaljplanen möjliggör en byggrätt för veranda, symmetriskt placerad i mitten på
vardera långsidan (mot norr respektive söder) och presenterar idéerna i några skissförslag.
Kommentar: En anpassad tillbyggnad bedöms vara förenlig med planens syfte och kommer att inlemmas

i granskningsskedet.
Markförvärv i anslutning till garaget
I dagsläget går det inte att parkera en bil framför den västra garageporten inom ramen för den egna
fastigheten. Många gånger är det lämpligt att kunna parkera bilen framför garaget. Skrivelsen uttrycker
en önskan att genom en markreglering förvärva mark så att bilarna kan stå på den egna fastigheten om
de parkeras framför garaget.
Kommentar: Möjligheten kommer att undersökas med utgångspunkt att planens syfte att ge utrymme

för föreslagna förändringar såsom knyta samman land- och sjöburna persontransporter, skapa
vändplatsmöjligheter för stora fordon (kollektivtrafik), uppföra ”dansrotunda”, m.m. fortfarande kan
uppfyllas i det aktuella planområdet.

2.105 Mollösund 5:15 (ingår i sakägarkretsen)
Kommentar: Se svar under 2.87
2.106 (ingår ej i sakägarkretsen)
Yttrandet är endast underskriven med en namnteckning, saknar adress eller fastighetsbeteckning och
utgörs av den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.107 (ingår ej i sakägarkretsen)
(Den som står bakom skrivelsen uppger en gatuadress belägen utanför planområdet.)
Yttrandet utgörs av den kopierade skrivelse, ”upprop”, som använts i många av de inkomna
synpunkterna.
Kommentar: Se svar på 2. Duplikat som använts i ett flertal inkomna yttranden.

2.108 Sjöbod nr 86 inom Mollösund 5:398 (ingår ej i planområdet)
Ändrat ändamål för sjöbod
Personen bakom skrivelsen är ägare till en halv sjöbod med vägg som avskiljer den andra delen av
magasinet önskar ett handelsändamål prövas i detaljplaneförslaget för Henån 5:351 m fl.
Kommentar: Sjöboden ligger ej inom det område som detaljplaneläggs. Avstyckning kan endast ske

under hela byggnadskroppen. Gränsdragningen i detta avsnitt har varit föremål för många diskussioner
vilka alla resulterat i att den ursprungliga gränsen bibehållits.
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2.110 Mollösund 18:5, Mollösund 20:18, Mollösund, 5:38, Mollösund 5:73,
Mollösund 5:181, (ingår ej i sakägarkretsen)
(Gemensam skrivelse)
Området för vindkraft
Även om det handlar om småskaliga demonstrationsanläggningar tycker vi att platsen inte är lämplig
för denna markanvändning. Det inkräktar på det rörliga friluftslivet både för att ströva fritt på bergen
och visuellt från sjösidan. Vi tycker att en sådan här etablering motverkar sitt syfte som i första hand är
ämnad att vara pedagogisk.
Kommentar: Se svar på 2.52 .
Bebyggelse på Norra Gallebacken
Den lilla bostadsgruppen nordost om utsiksberget är en främmande fågel
i sitt sammanhang. Mollösund är ett av de kustsamhällen som är mest
oförstört och är byggt mycket stiligt i landskapet. Nyttan att medverka till
byggnation av denna kanske tidsenliga men i sammanhanget främmande
byggnation motsvarar inte på något sätt den splittrande effekt denna
grupp får på helheten.
Kommentar: Se svar på 2.18.

2.111 (ingår ej i sakägarkretsen)
Utveckling av Mollösund
Angående ombyggnationen av Mollösund tycker jag det är för jävligt att förstöra ett fiskeläger som
Mollösund på detta vis. Det behövs inte mer boende här ute, Vilka tror ni vill komma och bosätta sig
här ute året runt? Finns inga jobb, ingen barnomsorg, jag bor i Mollösund och så gjort sen jag var liten.
Har set mycket försvinna här ute me åren. Rätt säker på att det inte kommer bli bättre av att bygga upp
nya boende. Man skall vara rädd om ett så gammalt samhälle inte förstöra det.
Kommentar: Se svar 2.0

Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslås besluta:
-

att godkänna samrådsredogörelsen för samrådsskedet och låta den utgöra riktlinjer för fortsatt
detaljplanearbete;

Henån 2018-02-15
ORUST KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamheten för samhällsutveckling
Rickard Karlsson
Planchef

Christer Kjörneberg
Planarkitekt

Bilagor
Bil.1 Länsstyrelsens yttrande över planförslaget
Bil. 2Minnesnoteringar från samrådsmöte avhållet 18 december 2017, kl.18.00
BILAGA 1
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BILAGA 2
§
Datum

Diarienummer

2017-01-24
KS/2011:1912

Minnesnoteringar från
samrådsmöte avhållet
18 december 2017, kl.18.00
Detaljplan för del av fastighet Mollösund 5:398 m.fl. ”Mollösunds
hamnområde”, Orust kommun
SYNPUNKT

SVAR/ÅTGÄRD

Brandstation

Tillåten enligt planförsalget

Det finns för få brandposter i området

Ej en planfråga men undersöks i nästa skede

Erinringar mot att ett trädäck föreslås som
sammanbinder befintliga bryggor i södra delen av
området öster om Stora hamnbassängen med
syfte att bilda ett sammanhängande stråk utmed
vattnet

Planen prövar lämplig markanvändning och väger
därmed allmänna och enskilda intressen mot
varandra. De förslag, som redovisas, står inte i konflikt
med den markanvändning av bryggsystemet som idag
regleras av arrendeavtalet med kommunen.

Busshållplats vid bryggan?

Ja, finns möjlighet enl. förslaget. Buss kan vända vid
vändplanen vid bryggan

Hamnmagasinen en våning för höga, skymmer
befintlig bebyggelse

Antalet våningar är inspirerad av befintliga magasin
och vill åxå skapa en harmonisk siluett tillsammans
med den föreslagna bebyggelsen på
Galgebergskanten, och är även resultat av en
planekonomisk bedömning att möta
genomförandekostnader som blir höga i planområdet
p g a havshöjningsskyddåtgärder. Konsekvenser att
minska en våning kommer att belysas i
granskningsskedet
En balansering förutsätts kunna lösas och kan behöva
detaljstuderas inom vissa partier av planområdet

Konsekvenser av väghöjning och hur den ska
anpassa till omkringliggande tomter
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Planerad befolkningsutveckling för samhället

Inga analyser gjorda men planen innebär tillkomsten
av ett antalbostäder

Billig övernattning för turister saknas

Om idén om ett Havsmatcenter kan studentbostäder
användas som vandrarhem sommartid

Nockhöjd, medelhöjd från vattenytan?

Förklarades på mötet men bör redovisas tydligare i
planbeskrivningen

Fortsätter gångstråket utmed vattnet mot öster?

Det är en övergripande målsättnings som kommer att
återkommas till i revideringen av kommunens
översiktsplan

Planen saknar bestämmelser för hur stora
glaspartier som är acceptabla för att inte
hamnmagasinen ska tappa sin karaktär

Kommer att analyseras i granskningsskedet med
lämpliga bestämmelser som resultat (även för
dubbelhusmodellen

Boende kontra verksamheter på Hamnplan

Kommer att förtydligas i granskningsförslaget med
syftet att ange en mer ’flexibel’ användning

Det behövs hyreslägenheter i Mollösund

Detaljplanen styr inte den föreslagna bebyggelsens
upplåtelseform(er). Om kommunen äger marken där
marken avses bebyggas med bostäder kan
upplåtelseformen bestämmas i ett
markanvisningsavtal.
Är möjligt enligt plan men inte som paneler på ett tak
utan integrerat i själva takkonstruktion
Har inte förekommit

Solceller på tak?
Märkägarbyten under planarbetet?
’Storbåtshamnen’ får inte inkräkta på sjöfartstrafik
Lägg stora gästande båtar med fören mot bryggan
Badande vid badplatsen väster om Hamnplan är
riskabelt då det förekommer att förare på
fritidsbåtar inte är tillräckligt uppmärksamma

Tillräckligt utrymme för tilläggsmöjligheter för linje- och
turisttrafik med passagerarbåtarpassagerartrafik
kommer att tillgodoses
Utläggningen av bryggsystemet i
illustrationsmaterialet är en…illustration och kommer
att detaljstuderas
Ej en planfråga men en notering om bojmarkering
utmed farleden kommer att infogas i
planbeskrivningen

5 knopsskylt och hastighetsreglering bör finnas
tidigare

En fråga för sjöfartsverket som kommer att förmedlas

Infart/entré till fastigheten väster om Emmas Café
har inte beaktas i planförslaget

Plats för biostation i planförslaget f n. Undersöks i
granskningsskedet så att tillfart till fastigheten tryggas
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