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Detaljplan för del av

Harås 1:1
Henån samhälle
Orust kommun, Västra Götalands län.
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1. PLANHANDLINGAR
1.
2.
3.
4.
5.

Planbeskrivning (denna handling)
Plankarta
Illustrationskarta
Genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning

justerat dat 2014-02-05
justerat dat 2014-02-05
justerat dat 2014-02-05
dat 2014-02-05
dat 2014-02-13

2. PLANENS SYFTE
Planens syfte är att åstadkomma en ändring av gällande detaljplan, så att möjligheter till att
uppföra ett nytt enbostadshus ges. Marken är i äldre detaljplan dels reglerad som
kvartersmark med byggförbud dels som allmän platsmark – park.

3. PLANDATA
planens läge och omfattning
Planområdet är beläget i nordöstra Henån, i anslutning till väg 160 i riktning mot Uddevalla.
Planområdet omfattar ca 945 m2. Se fig. 1 planens läge i Henån.
Lövåsvägen
Planområde

Väg 160

––
fig. 1 planområdets läge i Henån
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markägoförhållande
Marken inom planområdet ägs av ägaren till fastigheten Harås 1:1 – exploatören.

4. BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Kommunen anser att projektet inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan.
En miljöbedömning är således inte aktuell. Ställningstagandet grundar sig på att ett
genomförande inte kommer att påverka något Natura 2000-område eller medföra
betydande miljöpåverkan enligt kriterier i bilaga 4 till MKB-förordning (SFS
2005:356). Det sistnämnda grundas på motiv som redovisas under rubriken
Miljökonsekvenser, sidan 13.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
översiktsplan
I kommunens översiktsplan redovisas det aktuella planområdet som tätortsområde för
bostadsändamål, och gränsar till ett större reservområde för bostäder.
gällande detaljplan
För det aktuella planområdet gäller Byggnadsplan för del av Henåns samhälle norra delen,
fastställd 1973-02-22. Norra hälften av föreslaget planområde utgörs av kvartersmark med
byggförbud och södra hälften utgörs av allmänplats –park.

Planområdets läge

fig. 2 - utdrag ur gällande detaljplan

kommunala beslut
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-11…………...beviljat planprövningstillstånd (§ 165)
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riksintressen
Detaljplanen berör inga områden av riksintresse enligt 3 kap miljöbalken.
Fastigheten ingår i kustområde som i sin helhet utgörs av riksintresse enligt
miljöbalken 4 kap 4 §. Bestämmelserna i miljöbalken 4 kap 1 och 4 §§ utgör dock inget
hinder för utveckling av befintliga tätorter.

6. FÖRUTSÄTTNINGAR
befintlig bebyggelse
Planområdet ligger inom ett äldre villaområde från i huvudsak 70-talet, med inslag av äldre
bebyggelse av varierande ålder. Över tid har kompletterande hus byggts i naturområden,
som då bedömts sakna större allmänt intresse. Den nu aktuella detaljplanen är ett liknande
exempel på kompletterande bebyggelse i området, där mark prövas att nyttjas för ytterligare
ett enbostadshus.
Husen i området visar prov på många olika stildrag, från skilda epoker – alltifrån det
bohuslänska enkelhuset till tydliga ”funkisstilar” från 2000-talet. Så i området finns inte
något enhetligt stilmönster eller byggtradition.

bild 1 exempel på befintlig bebyggelse, gränsande till planområdet
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I området finns enstaka äldre hus, företrädelsevis från förra sekelskiftet - t.ex. några
bohuslänska enkelhus. De äldsta bostadsmiljöerna har inordnats i den nyare bebyggelsen, i
äldre detaljplaner från 70-talet.
natur- och kulturmiljö
Naturen i Lövåsområdet domineras av den bergskam som löper i nord sydlig riktning utmed
väg 160. Området nås via Lövåsvägen som ansluter till väg 160 norr om planområdet.
Områdets höjdläge erbjuder vida utblickar ut över Henån och kustlandskapet kring
Nöteviken, se bild 2.

bild 2 utsikt mot nordväst från planområdet

Naturmiljön längs med Lövåsvägen präglas av angränsande berg och viss träd- och
buskvegetation. Se bild 3 och 4.

bild 3,4 tomtplatsens busk- och slyvegetation och miljön kring Lövåsvägen
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I planområdet har identifierats en fridlyst växt ( 2 ex. av Västkustros: Rosa elliptica ssp.
Indora). En särskild planbestämmelse har införts, som säkerställer att växtplatsen skyddas.
Särskilt samråd skall ske med växtsakkunnig om villkor och form för skydd samt eventuella
arrangemang.
vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp.
fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området.
geoteknik
Planområdet utgörs huvudsakligen av berg i dagen. Förutsättningar för skred och ras
saknas inom planområdet. De brant sluttande bergspartierna sluttar bort från planområdet
vilket medför att risk för blocknedfall som berör planområdet kan uteslutas.

7. BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
avgränsning av planområdet
Planområdet omfattar den del av fastigheten Harås 1:1 som ligger väster om Lövåsvägen.
planens innehåll och sammansättning
Planområdet utgör ett kuperat bergsparti, som kantas av busk- och slyvegetation, se bild
3,4 och 5.

bild 5 Planområdet sett från söder från Lövåsvägen

Byggrätt för ett nytt hus har lagts in på den tänkta tomten. Denna byggrätt är avsedd för ett
enbostadshus med tillhörande garage eller carport.
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Till Lövåsvägen finns redan idag en tomtanslutning som avser att kunna trafikförsörja den
nya fastigheten och fastigheten norr där om – Harås 1:2. Se bild 4. Därmed kommer ingen
ytterligare trafikanslutning till Lövåsvägen att krävas.
Den nya fastigheten/tomten nås alltså norrifrån, där det är lämpligt att ett garage/carport
placeras. Denna föreslås bilda en del av bostadsbyggnaden som placeras norr om
höjdpartiet längs med Lövåsvägen. Bostadsbyggnaden förläggs i sydvästlig riktning. Genom
olika höjdplan i byggnaden skulle man kunna åstadkomma en långtgående
markanpassning, i sluttande plan mot sydväst. Alternativet skulle vara ett souterränghus,
som också kompenserar för höjdskillnaderna, se fig. 3.
Området för parkering i planområdets nordvästra hörn är avsedd för Harås 1:2. Harås 1:2
har genom ett befintligt nyttjanderättsavtal rätt att nyttja området för parkering.
garagebyggnad
Källarplan med
altantak

bostadsbyggnad

Bef. berg framför
byggnaden
entrégård

Bef.
mark/berg
Fig. 3 principsektion för utformning av souterränghus, sett från sydöst

Syftet med markanpassningen är att åstadkomma följande:





Att inte onödigtvis exponera byggnaden på den utsatta tomtplatsen
Att utgå ifrån tomtplatsens förutsättningar och egenskaper
Att på ett anpassat sätt ta till vara de stora utsiktsvärden som finns mot väster
Att undvika onödig sprängning och bibehålla naturtomtens egenskaper

gestaltningsprinciper
Byggnaden ska utföras med vit eller grå täckande kulör alternativt faluröd eller järnvitriol.
Huvudbyggnaden ska utföras med en taklutning på minst 8 graders lutning, exempelvis ett
sadeltak på 12 grader eller ett pulpettak på 8 grader såsom illustrerat i fig. 4 och 5. Flacka
taklutningar tillåts för att husets höjd ska kunna begränsas till +26,5 meter över nollplanet.
Detta innebär att byggnaden maximalt kommer att sticka upp ca 2,5 meter över
planområdets befintliga terräng. Taktäckningen ska utföras i matt röd färg alternativt
grafitgrå färg eller sedum. Utöver nockhöjden får skorstenar, antenner, räcken och liknande
uppföras.
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höjdanpassning
Anpassning skall ske till terrängen, så långt det är möjligt. Det betyder att tomtens stora
höjdskillnader kräver en bostadsbyggnad i flera plan - antingen med förskjutna bostadsplan
eller som ett mera renodlat souterränghus (se fig. 3).
Höjdpartiet närmast Lövåsvägen skall bevaras. Detta säkerställs genom en
planbestämmelse som anger att sprängning ej får ske inom det område som i plankartan är
betecknat n2. Sprängning inom övriga områden skall ske med yttersta varsamhet.
Sektionerna nedan visar samverkan mellan husets höjdsättning och omgivande markhöjder
för hus med pulpettak respektive sadeltak, se fig 4 och fig 5.

Fig. 4 och 5. Tvärsektion – sett söderifrån, i husets längdriktning.
Två möjliga utformningar inom ramen för detaljplanens bestämmelser - pulpettak respektive sadeltak.
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Fig. 6, illustration till en möjlig utformning av bebyggelsen på tomten, inom ramen för detaljplanens
bestämmelser

Trafikförsörjning och trafikbuller
Tomten nås via Lövåsvägen, som i sin tur ansluter till väg 160 norr om planområdet. Ingen
ny tomtutfart till Lövåsvägen krävs, eftersom befintlig utfart för Harås 1:2 kan samutnyttjas.
I den äldre, gällande detaljplanen finns ett vägområde avsatt för Lövåsvägen som är
bredare än befintlig vägbana. Planområdesgränsen för den nya planen placeras i linje med
det bredare vägområdet i gällande plan. Detta möjliggör en breddning av Lövåsvägen längs
med planområdet, inom utrymmet mellan befintlig vägkant och kvartersmarken. Vägen
breddas med cirka 0.5 meter åt väster. Utöver detta ska en stödremsa och ett
makadamdike anläggas. I samband med breddningen kommer en mindre del av berget att
sprängas bort, vilket kommer att förbättra siktförhållandena vid utfarten.
En befintlig gångförbindelse mellan Lövåsvägen och väg 160 finns omedelbart söder om
planområdet. En serie trappor leder ned till väg 160 och därifrån är det möjligt att ta sig in till
Henåns centrum. Denna förbindelse berörs inte av planförslaget, utan kommer att bevaras
som en möjlighet för boende i Lövåsområdet att snabbt kunna nå kollektivtrafik, skola,
centrumfunktioner, hamn med mera. Påpekas bör att denna gångförbindelse inte har någon
handikappanpassning. I det fall gäller, som idag, att man följer Lövåsvägen ned till väg 160
för att därifrån ta sig vidare in till Henåns centrum.
En gång- och cykelbana kommer att anläggas längs med väg 160, mellan Lövåsvägen och
skobutiken. Trafikverket och kommunen har avsatt pengar för detta. Från skobutiken finns
redan idag trottoarer på båda sidorna om vägen, ända in till Henån centrum. Därmed
kommer det att finnas ett sammanhängande stråk för fotgängare och cyklister längs med
hela sträckan från Lövåsvägen in till Henån centrum. Anläggandet av gång- och cykelbanan
sker inte inom ramen för aktuell detaljplan, men projektet är högt prioriterat av kommunen.
Trafikbullerberäkning har gjorts med avseende på trafiksituationen på väg 160.
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Beräkningen är baserad på de riktlinjer som beslutats av riksdagen.

förutsättningar för bullerberäkning:
Trafikmängd uppskattad
Källa :Trafikverket, mätn. 2009

ca 4650 fordon/dygn ÅDT

Avstånd vägmitt till bostad
Höjdskillnad väg till området
Skyltad hastighet
Riktlinjer för trafikbuller vid oskyddad
Utomhusmiljö

ca 35 meter
ca 16 meter
50 km/tim / 70 km/tim
55 dBa

Vid beräknade fordonsmängder, och med hänsyn till topografi, skyltad hastighet,
5 % tung trafik blir bullernivån:


Ca 56 dbA / ekvivalent nivå, vid 50 km/tim vid fasad för de närmaste hushörnet
Ca 70 dbA / max nivå, vid 50 km/tim vid fasad för de närmaste hushörnet




Ca 60 dbA / ekvivalent nivå, vid 70 km/tim vid fasad för de närmaste hushörnet
Ca 73 dbA / max nivå, vid 70 km/tim vid fasad för de närmaste hushörnet

Obs att skyltad hastighet byter nedanför fastigheten på väg 160 från 50 till 70 km/tim ( när
man kommer söder ifrån).
Beräkningen är gjord av Hydrogis AB, Stenungsund, med datasimulering Trivector
(program Buller-väg)
Trafikbullerutredningen har tagit fasta på det mest utsatta hushörnet. Det finns sålunda flera
uteplatser, där man hamnar under rek. utomhusvärde på 55 dBA.
Bullerplank
Ett bullerplank ska uppföras för att minska bullerpåverkan från väg 160 för den nya
bostaden. Bullerplanket uppförs inom Harås 1:1, längs med fastighetsgränsen åt väster.
Placeringen framgår av plankartan. Det åligger exploatören att bekosta och uppföra
bullerplanket till en tillräcklig höjd och enligt standard så att gällande riktlinjer för trafikbuller
kan uppnås. Bullerplankets ljudisolerande förmåga bör motsvara klass B3 enligt SS-EN
1793 Vägutrustning-Bullerskydd, alltså minst 24 dBA ljudisolering. Otätheter mot marken,
springor och spalter ska undvikas. Bullerplanket bör vara 2-3 meter högt. Bullerplankets
övre del, från en meter över marknivån och uppåt, ska utföras med huvudsakligen
transparenta material, förslagsvis plast eller glas.
Farligt gods och riskanalys
Majoriteten av alla farligt-godstransporter på Orust rör sig om distribution till brukare inom
kommunen. Andelen farligt-godstransporter som utgör genomfartstrafik bedöms som liten,
relaterat till att huvuddelen av all genomfartstrafik går via Europaväg 6 samt vägstandarden
på länsväg 160. Huvuddelen av det farliga gods som transporteras inom kommunen utgör
leveranser av bensin, diesel och eldningsolja. Det finns inga större brukare av brandfarlig
gas inom kommunen. Konsekvenserna av en gasexplosion på väg 160 är till stor del
relaterade till trafikproblem med omledning av trafikflödet under längre tid. Största risken för
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en olycka med farligt gods utgörs av en brand i brandfarlig vara i samband med en
trafikolycka. Även här är konsekvenserna i huvudsak relaterade till begränsningar i
trafikflödet under den akuta fasen.
Orust Räddningstjänst har, i enlighet med Trafikverkets publikation 2004:80 kapitel 8
upprättat en analys avseende risk för och konsekvens av en olycka med farligt gods på väg
160, vilken skulle beröra den aktuella fastigheten.
Följande parametrar har vägts in i räddningstjänstens analys:








Inträffade trafikolyckor på väg 160 mellan Henån och Vindöbron under de senaste 15
åren (1996 – 2010),
Inträffade trafikolyckor med farligt godstransporter på väg 160 mellan Henån och
Vindöbron under de senaste 15 åren (1996 – 2010),
Antalet trafikolyckor med farligt gods som inträffat inom Orust kommun under de
senaste 15 åren
(1996 – 2010),
Beräknat antal och typ av farligt godstransporter på det aktuella vägavsnittet,
Övrig trafikintensitet på det aktuella vägavsnittet,
Avståndet mellan vägrenen och den berörda byggnaden (cirka 30 meter)
Skillnaden i höjd mellan vägen och den aktuella byggnaden (byggnaden belägen
cirka 7 meter högre).

Med utgångspunkt från ovanstående är det räddningstjänstens bedömning att
sannolikheten för att en trafikolycka med farligt gods skall inträffa på den del av väg 160
som gränsar till den aktuella fastigheten och som dessutom genom utsläpp eller utflöde
skulle ha livshotande påverkan på personer som vistas på eller i den aktuella fastigheten är
en på 1240 år.
Räddningstjänsten gör därmed bedömningen att etableringen, med hänsyn till risken för en
olycka med farligt gods, är fullt ut godtagbar.
Vatten, avlopp och el
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp och fastigheten
ska anslutas till kommunalt VA. Anslutning sker till av kommunen anvisad anslutningspunkt,
förslagsvis vid tomtgränsens sydvästra hörn. Elförsörjning är utbyggd till tomtgräns.
Geoteknik, radon
All grundläggning kommer att ske på berg eller bergfyllnad. Någon särskild geoteknisk
utredning har därför inte bedömts som nödvändig. När det gäller radon, ställs krav på
radonskyddad grundläggning, genom planbestämmelserna.
Genomförande
Planens genomförandefrågor finns redovisade i separat genomförandebeskrivning.
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8. MILJÖKONSEKVENSER
Nedan redogörs för den inverkan på miljön som ett genomförande av planen
innebär. Redovisningen är gjord utifrån kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4.
planens karaktär
Planens syfte är att åstadkomma en ändring av gällande detaljplan, så att möjligheter till att
uppföra ett nytt enbostadshus ges. Marken är i äldre detaljplan dels reglerad som
kvartersmark med byggförbud dels som allmän platsmark.
Planen reglerar tydligt vad som får och inte får göras inom området. Det råder således
ingen osäkerhet kring planens innehåll. Den miljöpåverkan, som planens genomförande
kommer att få är därför också förutsägbar i tid och rum. Planens genomförande kommer
inte att medföra någon miljöstörande verksamhet enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen
(1987:10). Föreslagen verksamhet omfattas inte heller av kriterierna för betydande
miljöpåverkan enligt MKB- förordningen.
platsen
Planområdet är inom tätbebyggelse i Henåns samhälle, på sedan tidigare
planlagd mark. Området består av tomtmark samt klipphällar, delvis bevuxet med buskar
och sly. Planområdet inrymmer inga specifikt utpekade natur- eller kulturvärden, med
undantag för två exemplar av den rödlistade den fridlysta växten västkustros. En särskild
planbestämmelse har införts för att säkerställa att växtplatsen skyddas.
Planens genomförande kommer inte att beröra något Natura 2000 område.
påverkan
Ett genomförande enligt planförslaget innebär en ändrad användning och tillägg inom
befintlig bebyggelse och utnyttjande av existerande infrastruktur. Planbestämmelser
reglerar sprängning på så sätt att det endast får ske inom tydligt avgränsade områden för
att anpassa enbostadshuset väl till terrängen. Service och kollektivtrafik finns i nära
anslutning till planområdet. Ett genomförande kommer att innebär en mycket marginell
ökning av trafiken i området.
Närboende kan påverkas visuellt genom att bebyggelsen berör utsikt och delvis förändrar
landskapsbilden. Påverkan bedöms dock bli av sådan begränsad omfattning att den inte
kan bedömas strida mot bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10) 3 kap. 2 §.
Bebyggelsen bedöms inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer kommer att
överskridas.
sammanfattande bedömning
Kommunens sammanfattande bedömning av planens inverkan på miljön är att planens
genomförande inte kommer att innebära någon risk för betydande miljöpåverkan.
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9. MEDVERKANDE
Tidigare samrådshandling har upprättats av Kustens arkitektkontor genom arkitekt Stig
Holmstrand. Denna utställningshandling har upprättats av planarkitekt Joel Berge. Från
kommunen har även planchef Rickard Karlsson medverkat.

JUSTERING

Under utställningen har synpunkter inkommit på planförslaget som ger anledning till
att justera planhandlingarna på vissa punkter. De kompletteringar och justeringar
som gjorts saknar intresse för allmänheten och är av begränsad betydelse.
Förutom redaktionella justeringar har planbeskrivningen ändrats på följande
punkter:
 Planområdesgränsen har justerats så att gränsen nu följer fastighetsgränsen
mellan Harås 1:1 och Harås 1:2. Med anledning av detta har beskrivningen
under markägoförhållandena har korrigerats.
 Texten under Planens innehåll och sammansättning har kompletterats med
information om att parkeringen i planområdets nordvästra hörn är avsedd för
Harås 1:2.
 Texten under Gestaltningsprinciper har anpassats till de ändringar av
nockhöjd och takvinkel som har gjort i planbestämmelserna.
 Under Höjdanpassning har text och figurer korrigerats för att stämma
överens med de justeringar som har gjorts i plankartan avseende nockhöjd
och takvinkel samt korrigering av byggrättens gränser.
 Texten under Trafikförsörjning och trafikbuller framgår nu att
siktförhållandena vid utfarten till Lövåsvägen kommer att förbättras i
samband med breddningen av vägen. Texten har också kompletterats med
information om den planerade gc-banan längs med väg 160 samt att
bullerplank ska uppföras inom planområdets kvartersmark.
 Under punkten Vatten, avlopp och el framgår nu att anslutningspunkt är
föreslagen att upprättas vid tomtgränsens sydvästra hörn.
 Texten under Farligt gods och riskanalys har kompletterats med en
beskrivning av typen av farligt gods som transporteras längs med väg 160.
Plankartan har ändrats på följande punkter:
 Planområdesgränsen har justerats så att gränsen nu följer fastighetsgränsen mellan
Harås 1:1 och Harås 1:2.
 Den gemensamma tomtutfarten reserveras inte för gemensamhetsanläggning.
Istället säkerställs att marken hålls tillgänglig för utfart genom planbestämmelsen y.
 Marken i planområdets nordvästra hörn betecknas med parkering. Gränsen för
området utgår från befintligt nyttjanderättsavtal som ger Harås 1:2 rätt att nyttja detta
område för parkering.
 Byggrättens gränser har justerats något för att hålla avstånd till parkeringsytan i
nordvästra hörnet.
 Planbestämmelserna som reglerar sprängning har förenklats. Sprängning får ej ske
inom område betecknat n2. En remsa på cirka 0.8 meter längs med planområdets
östra gräns har undantagits från n2-bestämmelsen, för att möjliggöra breddningen av
Lövåsvägen längs med planområdet.
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En ny planbestämmelse anger att bullerplank skall uppföras.
Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnaden har sänkts från +27 till +26,5 meter.
Minsta tillåtna takvinkel har sänkts till 8 grader. Högsta tillåtna takvinkel regleras ej.
En ny planbestämmelse som reglerar högsta tillåtna bullernivå har införts.

Förändringar gällande genomförandefrågor framgår i genomförandebeskrivningen.

ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde samhällsutveckling

Joel Berge
Planarkitekt
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