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INLEDNING
Bakgrund
Bostadstrycket längs Orust kuster är stort. I Ellös samhälle, på västra Orust,
beräknar kommunen att cirka 80 bostäder behöver byggas inom de närmaste 15 åren (Orust ÖP 2009).
Exploatören avser att exploatera marken för bostadsbyggande genom att
skapa 10 tomter med byggrätt i utkanten av Ellös samhälle. Etableringen av
nya bostadstomter innebär att Hantverkaregatan behöver breddas och
förbättras. Exploateringen ska prövas i en detaljplan.
Ett planprogram för aktuellt område upprättades 2010-12-03 av Rådhuset
Arkitekter AB. Planprogrammet har legat till grund för aktuellt planförslag.

Planförslagets syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad med 10 enbostadshus i norra delen av Ellös samhälle. Den nya bebyggelsen ska
placeras och utformas utifrån platsens unika förutsättningar. Planförslaget
innebär också att möjligheter till förbättringar på Hantverkaregatan från
Hallgrens väg fram till det nya industriområdet i Slätthult möjliggörs.

Planområdet
Läge, areal och avgränsning
Planområdet ligger i anslutning till Hantverkaregatan, väster om Slätthult, i
Ellös samhälle. Planområdet omfattar cirka 2 ha (20 000 m²) och avgränsas
av Hantverkaregatan i norr, bebyggelse i väst samt naturmark i öst och söder.
Området utgörs av kraftigt kuperad naturmark och är i dagsläget obebyggt.

Planområdets läge på Orust markerat med röd
ring.

Planbeskrivning
2013-01-09, justerad 2013-04-30

Planområdets läge i Ellös samhälle. Avgränsningen är inte exakt.
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Planområdet ligger söder om Hantverkaregatan. Avgränsningen är inte exakt.

Markägoförhållanden
Planområdet ligger till större delen inom fastigheten Morlanda-Slätthult
2:72, vilken ägs av exploatören. Delar av planområdet i öster och söder, ligger inom fastigheten Morlanda-Slätthult 1:29 som ägs av Orust kommun.
Exploatören avser att tillsammans med kommunen lösa markfrågan vid ett
genomförande av planförslaget.

Utsikt över Ellös samhälle från planområdet.

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
För Orust kommun gäller Översiktsplan 2009 (antagen 2009-11-12 § 115).
I översiktsplanen planeras för offensiva satsningar för att skapa attraktiva
bostäder med varierande upplåtelseformer i samtliga orter där det finns eller
planeras för kommunalt vatten- och avloppssystem. Särskild prioritet ska
ges för projekt som kan bidra till att stärka de tre primära serviceorterna
Henån, Svanesund och Ellös.
Kommunen har som mål att befolkningen ska öka i samtliga kustsamhällen i
den västra kommundelen så att samhällena kan vidareutvecklas som levande
helårssamhällen där åtminstone den dagligvaruhandel som finns idag ska
kunna behållas. Ett tydligt ställningstagande som kommunen gör i översiktsplanen är att planlägga mark för nya attraktiva bostäder i Ellös, Stocken,
Gullholmen/Härmanö och Hälleviksstrand. Från år 2009 fram till 2024 föreslår kommunen en utbyggnad på minst 80 bostäder i Ellös samhälle, varav
60 av dessa finns inplanerade i gällande detaljplaner.
Planområdet ligger inom Ellös samhällsområde och redovisas i översiktsplanen delvis som ett område för framtida bostadsbebyggelse, delvis som ett
värdefullt grönområde samt gränsar till ett område redovisat som småindustri och serviceverksamheter.
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Utdrag ur Orust Översiktsplan 2009. Planområdet (röd linje) är delvis redovisat som ett utbyggnadsområde för bostäder, delvis som ett värdefullt grönområde samt gränsar till ett område för småindustri och serviceverksamheter.

Detaljplan
Den västra delen av planområdet omfattas av den gällande planen ”Förslag
till ändring i och utvidgning av byggnadsplanen för del av Ellös municipalsamhälle”, lagakraftvunnen, 1978-05-25. Området är i detaljplanen redovisat
som allmän plats, bestående av vägmark samt parkmark.

Planprogram
Ett planprogram har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB 2010-12-03.
Planprogrammets utgångspunkter och mål samt den tillhörande samrådsredogörelsen (2012-05-08) ligger till grund för det aktuella planförslaget.

Behovsbedömning
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Under framtagandet av planprogrammet till detaljplanen har en så kallad behovsbedömning utförts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § MB). Om ett genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Kommunen gjorde bedömningen att förslaget inte skulle innebära någon
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen gavs tillfälle att yttra sig i frågan under programsamrådet och delade kommunens uppfattning att förslaget inte

Planbeskrivning
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skulle innebära en betydande miljöpåverkan. En särskild MKB ska därför
inte upprättas. Miljöaspekter redovisas i avsnittet ”inverkan på miljön”.

Övriga kommunala beslut
Orust kommunfullmäktige beslutade 2010-04-29 om planprövningstillstånd
för en exploatering av Morlanda-Slätthult 2:72 (KS/2010:131). Miljö- och
byggnadsnämnden beslutade 2010-12-09 § 349 att ställa sig positiva till samråd kring ett upprättat programförslag.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-05-23 § 78 att godkänna
upprättat planförslag för samråd (KS/2011:231). Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2013-01-23 § 4 att godkänna planen för utställning
(KS/2011:231).

BESTÄMMELSER ENLIGT
MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser,
3 kap MB
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön.
Det aktuella planområdet berörs inte av några riksintressen enligt 3 kap MB.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med
mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med
hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.
Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
Bohusläns kustområde söder om Lysekil är enligt 4 kap MB i sin helhet av
riksintresse, detta med hänsyn till områdets stora natur- och kulturvärden.
Området inkluderar bland annat hela Orust kust, där Ellös samhälle är lokaliserat. Det aktuella planområdet berörs således av de särskilda bestämmelserna enligt 4 kap MB.
Planförslaget föreslår en utbyggnad inne i Ellös samhälle och innebär en utveckling av det befintliga samhället och bedöms därför inte stå i konflikt
med de särskilda hushållningsbestämmelserna beskrivna i 4 kap. MB.
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika
parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
Planområdet bedöms inte överskrida miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.
Vattenförekomster (SFS 2004:660)
Planområdet ligger cirka 250 meter från Ellösefjorden som omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Den ekologiska statusen för Ellösefjorden har klassificerats till måttlig och Vattenmyndigheten har fastställt
att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås 2021. Den kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är klassificerad som god. Ellösefjorden uppfyller inte kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
Ellösefjorden är inte ett utpekat fisk- eller musselvatten och berörs därför
inte av miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten.
Omgivningsbuller (SFS 2004:675)
Planområdet berörs inte av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller.
Sammanfattning av påverkan på miljökvalitetsnormer
Planförslagets genomförande bedöms inte medföra ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer eller motverka att miljökvalitetsnormerna uppnås. Detta beror främst på att planområdet kommer att anslutas till det
kommunala va-systemet vilket innebär att inga utsläpp kommer att ske direkt till Ellösefjorden.

Områdesskydd, 7 kap, MB
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att diverse
olika miljöskyddsområden ska värnas. Exempel på områden som ingår i 7
kap MB är naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden och
Natura 2000-områden.
Planområdet omfattas inte av några skydd enligt 7 kap. MB.

Planbeskrivning
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PLANFÖRSLAGET –
FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR
OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark, terräng och vegetation
Förutsättningar
Planområdet utgörs av kuperad bergsmark med inslag av flacka berghällar
samt branta bergssidor. Markytans nivåer varierar från cirka +10 vid Hantverkaregatan i väster, upp till cirka +68 meter över havet i planområdets
östra del. I sydost avgränsas området av en brant bergvägg. I den östra delen
av området finns ett större bergöverhäng och flera stora klippblock ligger
nedanför bergväggen. De lägre partierna längs Hantverkaregatan består delvis av grus. Berget i området består till största delen av rödgrå gnejs.
Vegetationen i området utgörs av karakteristisk bohuslänsk kustnatur. Trädskiktet är till största delen avverkat vilket har ökat tillgängligheten i det tidigare svårframkomliga området. Fältskiktet domineras av gräs, mossa, blåbär
och ljung. Kvarstående trädvegetation utgörs av ek, björk, rönn och tall.
Naturcentrum AB har genomfört en naturvärdesinventering (”Naturvärdesinventering, Slätthult 2:72, Ellös, Orust kommun”), daterad 2011-07-13 inom planområdet. Inventeringen med tillhörande bilagor bifogas planhandlingarna.
Under naturvärdesinventeringen eftersöktes särskilt arter och strukturer som
kan indikera högre naturvärden. Exempel på höga naturvärden är rödlistade
arter, skyddade arter enligt artskyddsförordningen och andra sällsynta arter.
Den inventerade delen av fastigheten bedöms inte, enligt naturinventeringen, innehålla några högre naturvärden.
Miljön domineras av typiska bohuslänska lav- och mossbeklädda hällmarker
och några hyggen. Tre områden har allmänna naturvärden (naturvärdesklass
3, d.v.s. den lägsta klassen.) I den östra delen finns en mindre damm med
delvis stensatt kant. I dammen har vattensalamandrar eftersökts både dagtid
och nattetid. Det kan konstateras att det med största sannolikhet inte finns
vare sig större eller mindre vattensalamandrar i dammen. Rekommendationen är att dammen, om möjligt, bör bevaras. I områdets södra del, nedanför
den höga klippan, finns en storblockig rasbrant som kan utgöra lämpliga
boplatser eller övervintringsplatser för ryggradsdjur. Inga arter eller spår av
arter kunde dock noteras. Rekommendationen är att området, om möjligt,
bör bevaras för att bidra till den ekologiska mångfalden. Det finns också en
bård av äldre träd utmed Hantverkaregatan i form av ek, rönn, alm och oxel
som växer i vägkanten. Almen är rödlistad som sårbar, VU. Rekommendationen i naturvärdesinventeringen är att träden bör, om möjligt, bevaras.
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Övriga områden inom planområdet har, enligt naturinventeringen, lägre naturvärden.
Under plansamrådet har uppgifter inkommit från svenska naturskyddsföreningen att det inom planområdet finns ett väletablerat bestånd av Skagerackbjörnbär samt en idegransplanta inom planområdet. Skagerackbjörnbär
tillhör den lägre rödlistningskategorin VU (sårbar). Beståndet av björnbär
och idegranen växer på mark som är föreslagen som kvarters- och vägmark.
Planförslaget
En utgångspunkt i planförslaget är att ny bebyggelse i möjligaste mån ska
placeras och anpassas utifrån platsens förutsättningar. På grund av den
mycket starkt kuperade terrängen i området kommer ändå omfattande
markarbeten i form av bergsprängning och schaktning att behöva utföras
vid anläggning av vägar.
Naturmarken lokaliserad i den östra delen av planområdet, vid foten av
höjdryggen som reser sig söder om planområdet, utgörs bl.a. av mycket
stora stenblock. Bergslänten som löper längs den södra delen av planområdet ska innan utbyggnad rensas från löst berg. För att kunna bebygga respektive tomt utan att orsaka olägenheter på angränsande ytor, exempelvis
tomtytor, gatuområden med mera föreslås att en grovplanering av den
byggbara ytan utförs innan tomten överlämnas till den enskilde köparen.
Samtliga större block ska transporteras bort eller sprängas ner till fyllnadsmaterial i exempelvis vägbankarna. Tomtytorna bör därefter nivåjusteras så
att de harmonierar med i planhandlingarna redovisade nivåer för gata och
föreslagna byggnader.
Bergsidan och bergfoten bakom tomterna i sydöst bör noga avsynas så att
kvarvarande lösa block eller jordfickor i en framtid inte kan förorsaka olägenheter på de nedanför liggande husen.
Från bergsidan avleds även dagvatten vilket ska omhändertas via avskärande
dagvattendräneringar. Nivån för dessa dräneringsdiken skall nivåanpassas till
den planerade tomtytan.
En förprojektering har utförts för att studera möjlig vägsträckning inom
planområdet. Läs mer under avsnittet ”trafik”.
För tomterna på västra sidan av de två nya lokalgatorna, är kommunen angelägen om att inga ingrepp görs i den mot väster sluttande bergssidan. I
planen har därför införts en bestämmelse som anger att ”Markens nivå får
inte förändras”. Bestämmelsen gäller för den del av den prickade marken
som angränsar till allmän plats/NATUR. På vissa tomter har sprängning begränsats till att ske endast 1 meter utanför nya byggnader.

Planområdet är avverkat och starkt kuperat.

Planbeskrivning
2013-01-09, justerad 2013-04-30
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terrängvåning eller med sammansatta byggnadskroppar på olika markhöjd.
För att undvika olämpliga utfyllnader, exempelvis för att höja upp ett hus
för att förbättra utsikten, införs en bestämmelse som anger att utfyllnader
högre än 0,5 meter för att höja byggnaders nivå inte får utföras. För tomtmark i övrigt gäller att ”Nivåskillnader större än 0,5 meter inom bostadsfastighet ska tas upp i mur eller med slänt som inte är brantare än 1:2.”
De tre områdena som enligt naturvärdesinventeringen bedömdes inneha
allmänna naturvärden behandlas på olika sätt. Dammen kan på grund av
vägarnas planerade dragning och den möjliga anslutningen till det planerade
verksamhetsområdet inte bevaras. Den storblockiga rasbranten kommer att
tas bort i samband med byggnation för att säkerställa en säker boendemiljö
och möjliggöra rationella tomter. Den trädbård som återfinns i vägkanten av
Hantverkaregatan kommer dock i huvudsak att kunna bevaras då träden
återfinns på mark som i detaljplanen har användningen ”naturmark”.
De bestånd av Skagerackbjörnbär samt idegran som återfunnits inom planområdet ska, innan planen vinner laga kraft, flyttas till en lämplig växtplats
som Naturskyddsföreningen rekommenderar. Exploatören ansvarar för och
bekostar flytt av växterna. Flytten bör göras under växternas viloperiod,
d.v.s. från sen höst till tidig vår. Cirka 10 000 m² av planområdet föreslås bibehållas som naturmark.
Geotekniska förhållanden/Rasrisker
Förutsättningar
En berggeologisk/bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering inom planområdet har utförts av Bergab (”Morlanda – Slätthult 2:72, Orust; Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering”), rapport daterad 2012-11-09.
Rapporten bifogas planhandlingarna. Vid besiktningen karterades naturliga
bergsslänter och berg i dagen avseende berggrundsteknologi, tektonik och
risken för ytliga ras/blocknedfall.
Rapporten rekommenderar att man i samband med markarbeten i detaljplaneområdet rensar bergbranter och eventuella nya skärningar samt vid behov
förstärker dessa. Efter utförda arbeten ska berget besiktigas och godkännas
av bergsakkunnig.
Bohusgeo har utfört en geoteknisk undersökning och utredning (”PM Slätthult 2:72 m fl, Geoteknik; Utvärderingar, beräkningar och bedömningar”), daterad
2011-06-23. Undersökningen bifogas planhandlingarna. Undersökningen
syftar till att utgöra underlag för redovisning av släntstabiliteten inom och i
anslutning till planområdet samt att redovisa förutsättningarna för att grundlägga enbostadshus. Bohusgeo har även bedömt att sprängningsarbeten
inom planområdet inte kommer att innebära någon risk för totalstabiliteten
väster om planområdet. Innan sprängningsarbeten påbörjas kommer besiktning av befintliga byggnader och anläggningar att ske så att skaderisken kan
bedömas (PM, Inverkan av sprängning, Bohusgeo, 2011-11-29).
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De utförda sonderingarna har inom planområdet nått till 2-3 meters djup
och jordlagren bedöms under vegetationsjordlagret i huvudsak utgöras av
fast lagrad siltig friktionsjord som vilar på berg. I den övre delen finns inslag
av humus och trärester. På vissa ställen finns relativt rikligt med ytliga block.
Nordväst om planområdet finns en västlig slänt, där jordlagren i en punkt
utgörs av cirka 1,5 meter humushaltig silt som underlagras av lera med cirka
5 meters mäktighet.
Eftersom lera saknas inom planområdet finns inte förutsättningarna för att
skred ska uppkomma. Släntstabiliteten bedöms således vara tillfredställande.
Planförslaget
Förslaget medför att omfattande markarbeten i form av sprängning och utfyllnader kommer att genomföras för att jämna ut höjdskillnader vid anläggning av vägar. I samband med utbyggnad av lokalgator och säkring av bergvägg i öster kommer även de tre tomterna belägna söder om lokalvägen i det
östra området att grovplaneras.
De planerade byggnaderna bedöms kunna grundläggas med kantförstyvade
plattor direkt i mark eller på berg.
I detaljplanen har det införts en bestämmelse om att bergsbranter ska rensas, eventuellt förstärkas samt besiktigas och godkännas, enligt rekommendationerna i den berggeologiska/bergtekniska utredningen utförd av Bergab
2012-11-09.
I samband med att respektive bostadstomt tas i anspråk kan ytterligare
sprängningsarbeten komma att aktualiseras. För att säkerställa att ingen rasrisk uppstår till följd av sprängning, ska angränsande bergssida besiktigas av
bergtekniker före och efter sprängning. Detta bevakas vid bygglovgivning.
Fornlämningar
Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Väster om planområdet finns två fyndplatser kallade Morlanda 141 och Morlanda 257. Söder om området ligger en fast fornlämning i form av en stensättning, Morlanda 66. Bohusläns museum gjorde under programsamrådet bedömningen
att en särskild arkeologisk utredning inte är nödvändig.

Bebyggelse
Landskapsbild
Förutsättningar
Planområdet ligger i Orust kustzon som innehåller stora naturvärden. Området är ett obebyggt, kraftigt kuperat naturområde intill befintlig bebyggelse. Planområdet ligger på en höjd ovanför den intilliggande bebyggelsen
med utsikt över Ellösefjorden.
Det bor cirka 1200 personer i Ellös samhälle.
Intilliggande bebyggelse utgörs av friliggande
villor.
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En rad åtgärder har vidtagits i detaljplanen för att säkerställa att den nya bebyggelsen ska passa in på ett naturligt sätt i Ellös samhälle.
Ett flertal bestämmelser har införts med syfte att på ett varsamt sätt inpassa
den nya bebyggelsen i den befintliga terrängen. De områden som exponeras
mest, bergsslänterna mot Ellös samhälle, beläggs med en bestämmelse som
innebär att markens nivå inte får förändras. På de tomter som blir mest synliga, där viss sprängning kan komma att behövas för att uppnå en god placering, har sprängningen styrts hårt och tillåts endast 1 meter utanför nya
byggnader.
Övrig sprängning och schaktning får endast förekomma när det är befogat
för att på ett varsamt sätt inpassa byggnader i terrängen. Marknivåskillnader
ska tas upp i sockel, med suterrängvåning eller med sammansatta byggnadskroppar på olika markhöjd.

Perspektivbild över området från nordost.

Perspektivbild över området från nordväst

Byggrätternas storlek har anpassats med tanke på byggnadernas exponering i
landskapet. De mest exponerade byggnaderna har en mindre tillåten byggnadsarea för att inte bli för dominanta i landskapet. Placeringen av byggna-
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derna har styrts för att undvika att byggnaderna ”hänger över kanten” på
bergssluttningarna mot nordväst. Den tillåtna byggnadshöjden är lägre ju
mer exponerat byggnadsläget är. Samtidigt tillåts en högre byggnads- samt
våningshöjd på vissa tomter som har stöd i berget öster om planområdet.
Utformningen och utseendet på de planerade byggnaderna har också reglerats genom färgsättning av fasader och färgsättning och materialval på taken,
med syfte att få en sammanhållen karaktär inom området. Den föreslagna
exploateringen utgör en fortsättning på befintlig tätortsbebyggelse. Bebyggelsen har anpassats för att smälta in i landskapet. Samhällssiluetten kommer
dock att förändras på grund av utbyggnaden men påverkan bedöms inte
vara påtaglig på grund av att bergsryggen i den södra delen av planområdet
reser sig högt över den föreslagna bebyggelsen.

Fotomontage. Fotopunkt i väster, från piren i Ellös.

Bostäder och verksamheter
Förutsättningar
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Den omgivande bebyggelsen består främst av äldre trähus, företrädelsevis i ljusa färger, med traditionellt utseende. Husen är mestadels uppförda i 1-2 plan med sadeltak belagt med
takpannor i tegel.
Cirka 70-80 meter nordväst om planområdet ligger större industribyggnader
för fiskindustrin.
Planförslaget
Inom planområdet föreslås en utbyggnad av 10 småhus på friköpta tomter,
uppdelat i tre olika bebyggelsegrupper. Antalet tomter har, jämfört med
programförslaget, reducerats från 12 till 10. I den västra delen föreslås 2 hus,
i den centrala delen 3 hus och i den nordöstra delen 5 hus.
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För flertalet tomter inom planområdet tillåts en byggnadshöjd på 5-6 meter
för bostadshus. Denna byggnadshöjd medger uppförande av traditionella
1½-planshus med eller utan förhöjt väggliv alternativt enplanshus med eller
utan suterrängvåning. Utöver angiven byggnadshöjd får takkupor uppföras
till maximalt 1/3 av fasadens längd. Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter. För två tomter i nordost medges en byggnadshöjd på 6,5 meter vilket innebär att två fulla våningar medges. Husen på
dessa tomter får stöd i berget bakom vilket motiverar att en högre byggnadshöjd kan tillåtas här. För att förbättra möjligheten till utblickar för den
mittersta av dessa tomter har prickmark införts mellan de båda byggrätterna
på motsatt sidan av gatan.
Inom några av tomterna inom planområdet är det, med hänsyn till terrängens lutning och lokalgatans höjd, mest lämpligt att uppföra suterränghus alternativt hus med sammansatta byggnadskroppar på olika nivåer. En planbestämmelse har införts i planen som anger att ”Marknivåskillnader ska tas
upp med sockel, suterrängvåning eller sammansatta byggnadskroppar på
olika markhöjd.”

Möjliga lösningar för t ex tomterna i den mellersta delen av planområdet

Beroende på storlek och nivåförhållandena inom respektive tomt tillåts olika
byggnadsareor för huvudbyggnaden på fastigheten. Den största tillåtna
byggnadsarean inom respektive fastighet har satts till 100, 115 respektive
130 m². Utöver angiven största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad
inom respektive fastighet får också en mindre tillbyggnad på maximalt 20 m²
uppföras i ett plan, t ex en veranda, ett inglasat uterum etc. Komplementbyggnad (garage, förråd, gäststuga) om maximalt 30 m² får uppföras inom
respektive fastighet. Högst en huvudbyggnad och en komplementbyggnad
per fastighet får uppföras. Garage kan vara fristående, sammanbyggt med
huvudbyggnad eller integrerat i huvudbyggnaden. Om garage integreras i
huvudbyggnad (t ex suterränghus med garage i suterrängplan) ska garagets
byggnadsarea ingå i huvudbyggnadens. Detta innebär att om ett garage integreras i huvudbyggnaden är den maximala arean för denna byggnad densamma som för huvudbyggnaden. Om garage är sammanbyggt med huvudbyggnaden eller fristående får dess area uppgå till 30 m² utöver huvudbyggnadens area.
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Huvudbyggnader ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns, i de fall
där byggrätten inte begränsas av prickmark. Komplementbyggnader ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns i de fall där inte byggrätten begränsas av prickmark. För vissa tomter styrs placeringen av komplementbyggnader genom att s.k. ”plusmark” redovisas.

Föreslagen placering av byggnader inom planområdet

Taken på byggnaderna ska utformas som sadeltak eller sadeltak där nocken
förskjuts i höjdled för att ta upp nivåskillnader. Tillåten takvinkel för huvudbyggnad är 25-35°. För komplementbyggnad tillåts både sadeltak och
pulpettak. Största tillåtna takvinkel för sadeltak är 27° och för pulpettak 18°.
Byggnaderna ska utföras med vit eller grå täckande färg alternativt faluröd
färg eller järnvitriol. Den naturnära färgsättningen har valts för att harmoniera med den omgivande naturmiljön och för att kunna uppnå en god naturanpassning. Taktäckning ska vara pannor i lera eller betong i matt röd färg.
Med bestämmelser om färgsättning tillsammans med utformningsbestämmelser gällande takvinklar och takmaterial skapas en samhörighet med samhället nedanför planområdet samtidigt som variationer inom området tillåts.
Eftersom en hög bergsrygg reser sig i söder skuggas delar av planområdet,
vilket innebär ett begränsat ljusinflöde i de planerade bostäderna. Med hänsyn till detta har det i planen införts ett förbud mot att uppföra byggnader
(prickmark) för zonen allra närmast berget, detta för att undvika de mest utsatta lägena med tanke på skuggning.
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Skuggstudie. Vårdagsjämning och höstdagjämning, kl. 12.

Skuggstudie. Vårdagjämning och höstdagjämning, kl. 16.

Skuggstudie. 20 juni, kl. 12.
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Skuggstudie. 20 juni, kl. 16.

Tillgänglighet
Nivåskillnaderna inom planområdet är stora. Vägar och tillfarter kommer
dock att kunna anordnas så att lutningen inte överstiger de maximala lutningsförhållandena på 10-11 %.
För att uppnå en god tillgänglighet till tomterna har en bestämmelse införts
som anger att ”garageuppfart får ha en lutning av maximalt 8 % från angränsande gatunivå”. Entrégångar mellan garage och bostadshus kan även
anordnas med lutningar understigande 10 % beroende på hur huset placeras.
Gångstigen mellan den mellersta och östra delen av planområdet kommer
inte att kunna anläggas med acceptabla lutningar. Här måste gångstigen
iordningställas som en trappväg för att nå vändplanen i den övre östra husgruppen.

Friytor och rekreation
Planområdet utgörs av ett naturområde där rörligheten, på grund av vegetationen, tidigare har varit begränsad. Områdets topografi gör också att området är relativt svårframkomligt.
Den föreslagna bebyggelsen tar i anspråk en del av ett område redovisat
som värdefullt grönområde i Orust översiktsplan. Någon motivering till varför området är värdefullt redovisas inte i översiktsplanen. Ytan som tas i anspråk av grönområdet är dock marginell i omfattning och saknar större
värde p.g.a. sin svårframkomlighet.

Service
I Ellös samhälle finns allmän service i form av för-, låg- och mellanstadieskola. Det finns också bibliotek, apotek, vårdcentral och äldreboende.
Kommersiell service finns i form av livsmedelsbutik, restaurang och bank. I
Ellös finns förutom den allmänna och kommersiella servicen även badplats,
småbåtshamn och motionsspår.
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Trafik
Vägar, parkering och kollektivtrafik
Förutsättningar
Planområdet är beläget i direkt anslutning till Hantverkaregatan. Avståndet
till Ellös centrum, hamnen och busstationen är knappt 400 meter.
Tillfart till planområdet kan ske antingen västerifrån via Skandiavägen/Hallgrens väg eller från nordost via Slätthultsvägen som ansluter till
Hantverkaregatan i öster. I dagsläget är trafiken begränsad på Hantverkaregatan, som är belagd med asfalt men smal. Utmed fastigheten 2:84 är lutningen relativt brant. Viss genomfartstrafik förekommer dock. Inga anlagda
vägar eller parkeringsplatser finns inom planområdet.
Kollektivtrafiken angör busstationen vid hamnen där busslinjerna 371 och
375 trafikerar Uddevalla och Stenungssund via Henån respektive Varekil.
Vardagar avgår cirka 10 turer till Uddevalla respektive Stenungssund.
Planförslaget
Hantverkaregatan, från väster och öster, kommer att bli tillfart för området.
Enkelriktning av gatan har diskuterats, men vid samråd med Ellös vägförening, som är väghållare, har en annan lösning förordats. Trafiken föreslås
regleras genom skyltning ”motorfordonstrafik förbjuden” med tilläggsskylt
”Gäller ej boende”, placerad i korsningen Hallgrens väg/Hantverkaregatan.
BBK teknik- och miljökonsulter har upprättat en kombinerad väg- och vautredning (”Principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Morlanda
Slätthult 2:72 m.fl. Orust kommun”) daterad 2012-12-04, innehållande ett principförslag för vägdragning inom planområdet. Principförslaget med tillhörande bilagor bifogas planhandlingarna.
Målsättningen är att förbättra framkomligheten och säkerheten genom att
förbättra mötesmöjligheterna. Direkt öster om fastigheten 2:68 finns utrymme att bredda Hantverkaregatan för att skapa en mötesmöjlighet. Planförslaget innebär att Hantverkaregatan breddas på en kortare sträcka längs
med fastigheten 2:84, vilket innebär att mötesmöjligheterna förbättras. Den
västra sidan förses med en stödkant på 0,25 meter. Den östra sidan av vägen
kan breddas med 0,5 meter samt en stödkant på 0,25 meter. Mötemöjligheterna förbättras ytterligare genom att en ny mötesplats skapas vid krönet av
Hantverkargatan, i höjd med anslutningen av den övre lokalgatan. Vägen ska
även breddas från den norra infarten bort till Slätthults industriområde i öster. Fordon kan efter genomförandet av förbättringsåtgärder mötas på Hallgrens väg, vid den nya mötesplatsen, vid vägbreddningen samt vid den nya
mötesplatsen vid anslutningen till den övre lokalvägen.
Båda de nya mötesplatserna ligger inom fastigheten Morlanda-Slätthult 2:72
som ägs av exploatören. Eventuell genomfartstrafik till det nya industriområdet kan, genom skyltningen, undvikas.
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Illustration som redovisar planerade åtgärder på Hantverkaregatan från Hallgrens väg i väster
till Slätthults industriområde i öster.

Husen inom planområdet ska försörjas via två tillfartsvägar, en östlig och en
västlig, som ansluter till Hantverkaregatan. Den östra tillfartsvägen dras så
att den kan nyttjas för anslutning till ett planerat verksamhetsområde i öster.
De två vägarna, föreslås få den körbara bredden av 4,5 meter samt ett ränndalsveck på 0,5 meter, för omhändertagande av dagvatten. Den totala bredden inklusive stödremsor blir 5,5 meter. Vändmöjligheter i gatuslut av de två
vägarna utformas för att möjliggöra backvändning. Möjlighet finns för sopbil att vända på vändplatsen i öster och i anslutning till tryckstegringsstationen och soprummet. Gatornas utformning kommer inte att överskrida
maximala lutningsförhållanden på cirka 10-11 %. På två mindre vägavsnitt
ska vägräcken uppföras, vilket regleras med en planbestämmelse i detaljplanen.
I detaljplanen anges en föreskriven höjd på gator i relation till grundkartans
nollplan, vilket innebär att marklov inte behöver sökas vid anläggning av
vägar inom planområdet.
För en bostadsfastighet i det mellersta området införs utfartsförbud mot
Hantverkaregatan.
Anläggningen av gatorna kräver förhållandevis stora ingrepp i bergssidan,
framförallt för gatan i öster där ett längre schakt måste tas på den sydöstra
sidan. Även större utfyllnader måste utföras, främst för gatan i väster där
den går parallellt med Hantverkaregatan. Den totala volymen schakt och
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fyllning för vägarna inom området bedöms kunna ske med ett måttligt överskott av bergmassor. Bergschakten för gatorna bör utföras så att kvarvarande bergssida uppvisar en ren och naturligt slät ytstruktur. Släntsidorna på
fyllnadsbankarna bör ges ett ytlager så att de större hålrummen tätas. För att
minimera utbredningen av fyllnadsslänten ska ett vägräcke monteras längs
slänten på den västra vägen. Ett vägräcke ska även uppföras längs utfyllnadsslänterna på den östra vägen. Fyllnadsslänterna kan då utföras i en lutning på cirka 1:2. Uppförandet av vägräcken anges i planbestämmelserna.
En möjlig anslutning till det planerade verksamhetsområdet väster om planområdet finns redovisat i principförslaget. Denna anslutning för det framtida verksamhetsområdet kommer inte att byggas ut förrän detta område har
planlagts.
En utbyggnad enligt planförslaget kommer att innebära en viss ökning av
trafiken längs Hallgrens väg, Hantverkaregatan och Slätthultsvägen. Erfarenhetsmässigt uppskattas trafikökningen från en bostadsfastighet generera
cirka 7 trafikrörelser per dag då tillgång till kollektivtrafik finns inom gångavstånd. Detta skulle innebära att de planerade bostadsfastigheterna skulle
generera cirka 70 trafikrörelser per dygn. Hur stor andel av trafiken som
kommer att färdas till och från planområdet väster respektive österifrån är
svårt att bedöma. Om fördelningen förutsätts vara jämn mellan tillfarterna
innebär detta att trafikrörelserna förbi de befintliga bostadsfastigheterna på
Hantverkaregatan kommer att öka med 35 bilrörelser per dygn.
En mindre besöksparkering med 4 parkeringsplatser anordnas mellan det
västra och det centrala området. För boendeparkering anger planen krav på
att minst en biluppställningsplats ska anordnas inom varje bostadstomt.

Hälsa och säkerhet
Buller
Förutsättningar
I dagsläget sker en begränsad trafik på Hantverkaregatan inom planområdet.
Viss genomfartstrafik förekommer.
Planförslaget
En utbyggnad med 10 småhus enligt planförslaget bedöms generera en ökning av trafikrörelserna med cirka 70 rörelser per dygn till planområdet vilka
kommer att fördelas mellan Hallgrens väg/Hantverkaregatan i väster samt
Slätthultsvägen/Hantverkaregatan i öster. Även om trafiken i viss mån
kommer att öka bedöms inte trafiken ge upphov till några bullerstörningar.
Fiskindustrin – lukt och buller
Förutsättningar
Vid vissa tillfällen kan luktstörningar uppstå på grund av den närliggande
fiskindustrin. Enligt delegationsbeslut av Miljö- och byggnadsnämnden
2011-01-20 omfattas den pågående försöksverksamheten med musselmjöl,
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som ska pågå till 2013-12-31, av vissa försiktighetsförelägganden. Dessa innebär att verksamheten ska begränsas så att buller från anläggningen inklusive transporter inte ger upphov till högre ekvivalentnivå än 50 dB(A) dagtid
vardagar, 45 dB(A) kvällstid och helger samt 40 dB(A) nattetid). Den momentana ljudnivån får nattetid vid bostäder inte överstiga 55dB(A). När det
gäller luktolägenheter som uppstår till följd av verksamheten ska verksamhetsutövaren i samråd med tillsynsmyndigheten vidta lämpliga åtgärder för
att minimera olägenheterna.
I övrigt gäller andra bestämmelser för anläggningen/verksamheten. Till exempel gäller att företaget fortlöpande ska kontrollera verksamheten för att
förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö (26 kap 19§ MB) samt
iaktta vad som gäller i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll. Vid luktolägenhet som uppkommer för närboende är det
verksamhetsutövarens ansvar att utföra och bekosta sådana utredningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen (26 kap 21 och
22 §§ MB).
I Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete” finns inga skyddsavstånd för specifikt fiskeberedningsindustri. Ett skyddsavstånd på 400 meter finns angivet för slakterier. Skyddsavstånden i ”Bättre plats för arbete” är
avsedda som generella riktlinjer och i varje specifikt fall påverkar de lokala
förutsättningarna risken för olägenheter. I fiskberedningsföretagets prövning enligt miljöbalken (diarienummer 551-0032-2011, Länsstyrelsen) framgår att den enda källa som kan avge besvärande lukt är flotationsanläggningen. Anläggningen i sig avger ingen lukt, men däremot kan det uppstå lukt
när fettanken slamsugs, vilket sker cirka en gång per vecka vid hög produktion. Slamsugningen tar 20-30 minuter. Enligt miljöprövningen är således risken för luktstörningar begränsad i tid till maximalt en halvtimme per vecka.
Spridningen av besvärande lukt påverkas av bland annat topografi, vindriktning och vegetation.
Planförslaget
Tidvis kan buller uppstå från verksamheten i fiskfabriken 70 meter nordväst
om planområdet. Dessa störningar bedöms dock inte innebära någon betydande påverkan på de planerade bostäderna. Den pågående försöksverksamheten med musselmjöl beräknas pågå till slutet av 2013. Bostäderna
inom planområdet är sannolikt inte uppförda vid denna tidpunkt.
Fiskberedningsföretaget har informerats om att eventuella olägenheter för
boende på grund av fisklukt skulle kunna leda till förändringar i industrins
verksamhet. Både fiskberedningsföretaget och kommunen anser dock att
risken för olägenheter är liten inom planområdet.
Det är främst vid nordvästlig vind som den nya bebyggelsen kommer att beröras av eventuell lukt från industrin, medan den förhärskande vindriktningen i området är sydvästlig vind.
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Industrin är dessutom belägen på en lägre höjdnivå relativt den nya bebyggelsen, vilket bör minska risken för luktspridning.
Om formella klagomål över luktstörningar från de nya bostäderna inkommer till kommunen ska, enligt överenskommelse i exploateringsavtal, exploatören i samverkan med fiskindustrin och kommunen åtgärda problemet.
Tekniska lösningar finns för att minska luktproblematiken, till exempel kan
fettanken byggas om så att fettet pumpas ut vid tömning, istället för att
slamsugas.
Radon
Planområdet ligger på normalradonhaltig mark. I den geotekniska utredningen rekommenderas att man i samband med exploatering bör utföra
markradonmätningar. Detta är speciellt viktigt om grundläggning av byggnader utförs så att kontakt erhålles med berg eller grov friktionsjord närmast
berget.
En bestämmelse som innebär att byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande, om inte en kompletterande undersökning visar att enklare utförande
kan godtas, införs i planen.
Bergskanter
Vissa bostadstomter inom planområdet kommer att placeras i anslutning till
bergskanter med stark lutning. För fyra av de planerade bostadstomterna införs krav på att skyddsstaket ska uppföras vid bergskant.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Förutsättningar
Planområdet ligger i direkt anslutning till det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. En kommunal vattenledning ligger i Hantverkaregatan. Fiskindustrin samt bebyggelse utmed Hallgrens väg är anslutna till
kommunala spillvattenledningar.
Under programsamrådet framkom det att dagvattensituationen i och nedanför planområdet var problematisk. Vattenavrinningen fungerar inte på ett
tillfredställande sätt och dagvattensituationen har därför utretts.
En befintlig dagvattentrumma finns i diket längs med Hantverkaregatan och
leder till en dagvattenledning som mynnar ut i Ellösefjorden. Dagvattenledningen har begränsad kapacitet. Förbättringar av befintlig ledning försvåras
av att ledningen sträcker sig in under fiskindustrins anläggningar och att
många olika typer av ledningar är belägna inom ett begränsat område. Orust
kommun utreder alternativa lösningar för att förbättra dagvattenledningen
från Hantverkaregatan ned till Ellösefjorden. Kommunen kommer att ta ansvar för att dagvattenledningen utanför planområdet, från Hantverkaregatan
ned till Ellösefjorden, är tillfyllest.
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Planförslaget
BBK teknik- och miljökonsulter har upprättat en kombinerad väg- och vautredning (”Principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Morlanda
Slätthult 2:72 m.fl. Orust kommun”) daterad 2012-12-04, innehållande dagvattenberäkningar samt ett principförslag för ledningsdragning inom planområdet. Utredningen har sedan samrådet utökats med en tydligare beskrivning
av konsekvenserna för planområdet och närliggande områden vid extrema
nederbördsmängder. Principförslaget med tillhörande bilagor bifogas planhandlingarna.
Va-ledningarna inom planområdet ska kopplas till det kommunala vasystemet. Principförslaget innebär att vattenledningar från planområdet ansluts till den befintliga kommunala vattenledningen i Hantverkaregatan. En
lämplig anslutningspunkt för spillvattenledningar har, efter att vautredningen upprättats, föreslagits i gränsen till fastigheten MorlandaSlätthult 2:68. Spillvattnet kommer sedan, via ett antal avloppspumpstationer, att pumpas till det nyligen utbyggda Ellös avloppsreningsverk.
Ingående vattentryck vid kommunens anslutningspunkt på Hantverkaregatan är cirka 4-5 kg vilket är något för lågt för att nå husen på cirka +45 meter över havet samt framtida byggnader inom den planerade kommunala exploateringen nordöst om det aktuella planområdet. En tryckstegringsstation
föreslås därför inom den västra delen av området, på en nivå cirka +25 meter över havet och ett E-område redovisas i planen för denna. Med tryckstegringsstationen inom planområdet förmodas trycket vara tillräckligt för
att förse de högst belägna tappställen inom planområdet och kommunens
framtida exploatering med erforderligt vattentryck.
Dagvattnet från planområdet kommer tillsammans med dagvatten från bergen i söder att avledas genom området och ner till den befintliga dagvattenledningen längs Hantverkaregatan. Denna dagvattenledning har i nuläget en
begränsad kapacitet och kommunen ska utreda möjliga lösningar för att förbättra kapaciteten innan planen antas.
Dagvattnet från bergssidorna rinner ner mot planområdet på tre platser och
ska ledas in i avskärande dräneringsdiken med utlopp som kopplas till det
övriga dagvattensystemet inom planområdet. På grund av att jordmaterialet
närmast bergssidan kan vara genomsläppligt och att dagvatten kan tryckas
fram vid schakt i bergssidan måste dräneringsanordningarna för bostadshusen utföras med god kapacitet. Det är viktigt att den avskärande dräneringen
placeras så att olägenheter inte uppstår på nedanförliggande anläggningar
och byggnadskonstruktioner. Marken ska anordnas så att dagvatten kan avledas mellan husen utan att orsaka skador på byggnaders grundläggning.
Dagvattnet från planområdet kommer att avledas till vägdiket längs Hantverkaregatan. Vägdiket kommer att rensas upp och förses med erosionsskydd. Vägdiket leder vidare till den befintliga dagvattentrumman av gjutjärn
som har dimensionen Ø 370 mm och kapaciteten ca 400 l/s.
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Vid en beräkning av dagvattenflödet från det utbyggda planområdet och anslutande naturmark erhålls ett dimensionerande flöde om ca 370 l/s. Därmed har, vid ett s.k. 10-årsregn, dagvattenanläggningarna kapacitet att även
omhänderta dagvattnet från avrinningsområdet. För att kunna omhänderta
dagvattenflöden vid extrema nederbördsmängder behöver kapaciteten på de
befintliga ledningarna höjas. Kommunen utreder olika alternativ och kommer att ta ansvar för att dagvattenledningen utanför planområdet, från
Hantverkaregatan ned till Ellösefjorden, är tillfyllest.
Vid extrema vädersituationer, exempelvis 50- och 100-årsregn kommer dagvattnet att brädda över föreslagna ledningar och brunnar. Vid större nederbörd än vad ledningssystemen är dimensionerade för ska det finnas möjlighet för vattnet att rinna av längs marken. Inom planområdet och för de lägre
liggande ytorna där dagvattnet vid extremflöden kan flöda fram utgörs
ytorna huvudsakligen av de föreslagna och befintliga lokalgatorna i området
ner till kajsidan i hamnen. Med nuvarande lutningar på de befintliga lokalgatorna och den föreslagna höjdsättningen för gatorna inom planområdet
skapas inga lågpunkter eller några instängda ytor, utan vattnet kan tämligen
fritt avledas mot kajsidan i hamnen. Enligt utredningen finns det en viss risk
för att vatten längs Hantverkargatan kan pressa in mot fastigheten 2:84. Vid
50- eller 100-årsregn hade dock dagvattensituationen för fastigheter och anläggningar nedströms troligen varit densamma även om utbyggnaden inom
planområdet inte skett.
Enligt utredningen ska dagvattenanläggningarna inom området dimensioneras utefter två olika dimensioneringsgrunder. Samtliga dagvattenanläggningar ska dimensioneras för 10-årsregn med klimatfaktor 1,3 förutom dagvattenanläggningarna för de två centrala tomterna (i plankartan markerade
med egenskapsbestämmelsen n3) söder om den nya lokalgatan. På dessa
tomter förordas en dimensionering för ett 100-årsregn.
Utredningen föreslår att för dessa två tomter ska tomtytan bakom husen
och mot bergsidan hårdgöras som en plattyta av marksten i kombination
med kullersten eller liknande som placeras så att en barriäreffekt mot bergsidan uppnås. Vid schaktarbeten ska större block som påträffas mot bergsidan avlägsnas så att risken för framtida rörelser kan minimeras.
För att skydda den planerade lokalgatan direkt norr om de två utsatta bostadstomterna föreslås i utredningen ett kraftigt erosionsskydd. En planbestämmelse har införts på plankartan som anger att åtgärder ska utföras i enlighet med de rekommendationer som återfinns i utredningen, för att säkerställa markstabiliteten och uppnå ett fullgott erosionsskydd på de två utsatta
bostadstomterna.
Det är viktigt att det kommande projekteringsarbetet för mark- och dagvattenanläggningar utförs på ett noggrant och genomtänkt sätt för att undvika
en förhöjd risk till följd av höga dagvattenflöden. Med de åtgärder som föreslås kommer dagvattensituationen med största sannolikhet att förbättras för
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en del av de fastigheter som ligger i anslutning till planområdet. Det regnvatten som vid dagens förhållanden rinner rakt genom planområdet kommer,
efter att ett dagvattensystem har anlagts, att samlas upp och föras till den befintliga dagvattentrumman vid Hantverkaregatan.
Flera så kallade u-områden (”marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar”) har införts i planen för att säkerställa att ledningsdragningar inom kvartersmark är möjliga. Inom allmän plats/NATUR har egenskapsområden för dagvattendiken säkerställts.
Värme, el och tele
Skanova innehar teleledningar i planområdets västra del.
Planområdet ska anslutas till det befintliga elnätet i Ellös samhälle. Byggnaderna ska även anslutas till det lokala fjärrvärmenätet så att uppvärmning
kommer att ske med förnyelsebar energi i form av bio- och solenergi för att
minska klimatpåverkan.
Avfall
Sophämtning förutsätts kunna ske vid tomtgräns för de nya bostadsfastigheterna i det östra området. För de fem tomter som återfinns i det mellersta
och västra området ska ett gemensamt soprum anordnas inom E-området
som även ska inrymma tryckstegringsstationen.
Större återvinningsbart material lämnas idag till återvinningscentralen
Månsemyr utanför Ellös samhälle. Kravet på källsortering och återvinning
ska tillgodoses enligt de rutiner och regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen.

INVERKAN PÅ MILJÖN
Allmänt
Under framtagandet av planprogrammet för planen utfördes en s.k. behovsbedömning för att bedöma om förslaget medför en betydande miljöpåverkan (MB 6 kap. 11 §).
Kommunen bedömde att projektet inte kommer att medföra en betydande
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade kommunens uppfattning. En MKB behöver därför inte upprättas.
På följande sida redogörs kortfattat för den påverkan på miljön som ett genomförande av planen innebär.
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Påverkan
Den mark som tas i anspråk utgörs av ett mycket kuperat och i stora delar
svårframkomligt område med stora nedfallna block nedanför en brant
bergssida. Enligt naturvärdesinventeringen finns tre områden med allmänna
naturvärden (klass 3). Inga höga naturvärden har påträffats. Två av de allmänna naturvärdena kan inte bevaras vid ett genomförande av planförslaget.
Den trädbård som återfinns intill Hantverkargatan bevaras dock. Bestånd av
skagerackbjörnbär och idegran kan dock flyttas från området eller återplanteras i naturområdet inom planområdet.
En förutsättning för att bygga ut vägar inom området är att viss bergschaktning och utfyllnad görs, bland annat för att klara tillgänglighetskraven till nya
bostadshus. Viss sprängning och schaktning kommer även att vara nödvändigt för att passa in bostäderna i landskapet. För de tomter som exponeras
ut mot Ellösefjorden och ansluter till allmän plats/NATUR har för delar av
tomterna en bestämmelse införts i planen som anger att marknivån inte får
förändras. Detta innebär att den naturliga västvända sluttningen ner mot
Hantverkaregatan bibehålls. I övrigt har i planen införts en bestämmelse
som anger att sprängning och schaktning endast får förekomma när det är
befogat för att på ett varsamt sätt inpassa byggnader i terrängen, utföra ledningsdragning och anlägga bilplats med in/utfart. För de mest exponerade
tomterna tillåts endast sprängning 1 meter utanför nya byggnader.
Landskapsbilden kommer att förändras av utbyggnaden eftersom flera hus
hamnar i mer eller mindre exponerade höjdlägen. Byggrätterna inom hela
planområdet är dock placerade så att de har visuellt stöd i berget bakom
samt i vegetation och inga negativa siluetteffekter uppkommer därför.
Den föreslagna utbyggnaden tar inte i anspråk mark som idag har något
större värde för friluftslivet.
Planområdet kommer att anslutas till det kommunala verksamhetsområdet
för vatten och spillvatten vilket innebär att området inte kommer att bidra
till någon förorening av mark eller vatten.
Dagvatten från naturmarken öster och söder om planområdet samt från
tomt- och gatumark tas om hand av avskärande diken som via dräneringsledningar leds till ett vägdike där dagvattnet fördröjs innan det leds vidare till
befintliga dagvattenledningar.
Utbyggnaden nyttjar i stor utsträckning befintlig infrastruktur för väg, va
och fjärrvärme och möjliggör en utveckling av Ellös med avseende på bostäder. Lokaliseringen, i anslutning till den befintliga tätorten, medför en god
markhushållning då exploateringstrycket på andra obebyggda naturområden
minskar.
Utbyggnaden innebär ett ökat antal boende i Ellös och bidrar till att underlaget för kollektivtrafik och annan service ökar. Utbyggnaden kommer att
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bidra till en viss ökning av trafiken i det närliggande området vilket i någon
mån och på längre sikt bidrar till negativa klimateffekter. Ett större underlag
för service i Ellös verkar dock i motsatt riktning, så att bilberoendet kan hållas nere.
Området kommer att anslutas till det lokala fjärrvärmenätet vilket medverkar till att klimatpåverkan kan minskas.

Sammanfattning av miljöpåverkan
Förslaget berör inget Natura 2000-område, medför inte någon skada på riksintressen eller åsidosätter miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas nationella miljömål. Planens tänkbara effekter på kort och lång sikt bedöms inte
medföra någon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet eller olämplig
hushållning med mark, vatten och andra resurser.
Planförslaget är förenligt med bestämmelserna i miljöbalken och är i huvudsak även i överensstämmelse med kommunens översiktsplan. Inga utpekade
områden med höga natur- och kulturvärden berörs.
Den föreslagna exploateringen får inga utbredda konsekvenser utan påverkar främst miljön lokalt. Närhet till både allmän och kommersiell service,
kollektivtrafik samt uppvärmning med förnyelsebar energi bidrar till att begränsa klimatpåverkan.

MILJÖMÅL
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt.
Orust kommun har i sin översiktsplan pekat ut 7 miljömål som ska prioriteras. Nedan görs en kortfattad avstämning mot de nationella miljömål som
bedöms vara relevanta för att klargöra hur planförslaget påverkar den nuvarande miljösituationen.
Frisk luft
God kollektivtrafikförsörjning, goda gång- och cykelförbindelser, närhet till
skola, service och fritidsaktiviteter med mera kan bidra till ett minskat bilåkande.
Hav i balans, levande kust och skärgård
Planområdet ska anslutas till det kommunala va-systemet vilket motverkar
negativ påverkan på havet kommer att uppstå. En utökning av antalet bostäder i Ellös samhälle bidrar till att fler människor ges möjlighet att bo
kustnära och i anslutning till service, något som är viktigt för Ellös framtid.
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God bebyggd miljö
Den planerade bostadsbebyggelsen ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse inom Ellös samhälle. Planförslaget utnyttjar till stor del befintlig infrastruktur samtidigt som förbättrande åtgärder på Hantverkaregatan kan
genomföras. Bostäderna ska anslutas till det kommunala va-systemet samt
lokalt producerad fjärrvärme. Förslaget bedöms inte påverka riksintresseområdet enligt 4 kap MB negativt. I övrigt så påverkas inga utpekade eller
skyddade områden av exploateringen. Goda möjligheter finns att åstadkomma bostäder där människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar,
bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
Sammanfattning av påverkan på miljömål
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget vara i god överensstämmelse med
de nationella miljömålen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Fortsatt arbete
Detaljplanearbetet har drivits med ett så kallat normalt planförfarande enligt
den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10) då planarbetet påbörjades
innan 2 maj 2011, vilket innebär både ett samrådsskede och ett utställningsskede innan planen kan tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige.
Planförslaget har bearbetats med hänsyn till inkomna samråds- och utställningsyttranden. Detaljplanen kan nu antas. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft.

Medverkande i planarbetet
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Karin Bjelkenäs, landskapsarkitekt och Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, på uppdrag av exploatören.
Planförslaget har handlagts av Rickard Karlsson, planchef och Joel Berge, planarkitekt, Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun.
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Justering
Under utställningstiden har synpunkter inkommit på planförslaget som gett
anledning till att planhandlingarna justerats på ett fåtal punkter. De kompletteringar och justeringar som gjorts saknar intresse för allmänheten och är av
begränsad betydelse.
Förutom redaktionell justering har planbeskrivningen ändrats på följande
punkter:
- Texten angående ett 113 §-förordnande har utgått då det visat sig att planområdet inte omfattas av något 113 §-förordnande.
Utöver ovanstående revidering i planbeskrivningen har plankartan justerats
med följande:
- Grundkartan redovisar nu officialservituten 1421-141.1, 1421-141.2, samt
1421-141.3. Även ledningsrätten 1421-90/32.1 och beteckning för gemensamhetsanläggningen Glimsås ga:1 redovisas.
Förändringar gällande genomförandefrågor redovisas i den tillhörande genomförandebeskrivningen.
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