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Kommunförvaltningen
Klara Sjögren Holtz
telefon 0304-334362
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Godkännande av planprogram för Ängås
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna planprogram för Ängås
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 § 76 ta fram en ny detaljplan för Ängås, och
arbetet har inletts genom att ta fram ett planprogram. Programmet var ute på samråd 18
augusti 2020 – 25 september 2020 enligt beslut i KSUS 2020-08-05 § 84. I samrådet
inkom 18 yttranden. Förvaltningen även har fått i uppdrag att jobba vidare med ett eförslag iordningställa en generationspark på gamla skoltomten.
Inom programområdet ryms idag förskola och skola, förenings- och idrottsverksamhet
samt lättare industri och handel. Syftet med planprogrammet för Ängåsområdet är att
komplettera den bostads- och centrumplanering som sker i andra delar av Svanesund,
med fokus på utveckling av skola, fritid och verksamheter.
Förslaget omfattar utvecklingsmöjligheter för verksamhetsområdet, ytor för framtida
expansion av skola och förskola samt förslag på utveckling av den gamla skoltomten.
Utöver detta tas ett helhetsgrepp på trafiksituationen både kring skolan och i
verksamhetsområdet, och nya lösningar föreslås för ökad trafiksäkerhet och
framkomlighet.
Planprogrammet bedöms av förvaltningen vara klart för godkännande.
Utredning
Beslutshistorik
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 § 76 att pröva förutsättningarna för ny
detaljplan för del av Svanesund 2:2 och Svanesund 7:13, nedan benämnt som Ängås.
Efter dialog med utskottet för samhällsutveckling har ett program tagits fram inom
ramen för detta uppdrag.
Innan planarbetet inleddes 2018 undersöktes att, genom tillägg till befintlig detaljplan
från 1977, utöka byggrätten från 33 % till 50 % inom befintligt industriområde. För
detta krävde statens geotekniska institut (SGI) och länsstyrelsen utökade geotekniska
undersökningar. Då nåddes ingen överenskommelse om fördelning av plankostnader
och arbetet har pausats i väntan på planprogrammets färdigställande.
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Programmet var ute på samråd 18 augusti 2020 – 25 september 2020 enligt beslut i
KSUS 2020-08-05 § 84. I samrådet inkom 18 yttranden.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-30 § 194 att gå vidare med ett e-förslag som
innehöll anläggande av en generationspark på gamla skoltomten, och förvaltningen gavs
i uppdrag att utreda detta vidare. Projektet drivs av mark- och exploateringsenheten i
samverkan med övriga berörda enheter.
Nuläge
Programområdet för Ängås omfattar cirka 30 ha mark strax väster om Svanesund
centrum. Det avgränsas av Varekilsvägen i nordväst, Färjevägen i nordöst samt
Rödsvägen i öst. Svanesund är utpekat i Översiktsplan 2009 som huvudsaklig serviceort
i södra kommundelen. Pågående planprojekt i form av Svanesund centrum och
programmet för Västra Änghagen syftar till att få en planberedskap på cirka 450
bostäder inom Svanesund.
Inom programområdet ryms idag förskola och skola samt förenings- och
idrottsverksamhet. Även ett industriområde med lättare industri och handel finns inom
programområdet. Ett mindre antal bostäder i form av villor förekommer också. Ängås
gamla skoltomt står i nuläget oanvänd.
Befolkningstillväxten i Svanesund bedöms påverkas kraftigt vid föreslagen byggnation
av en bro till fastlandet strax norr om Svanesund. En av de utredda vägsträckningarna
passerar programområdets norra del då den ansluts till Varekilsvägen i korsningen med
Färjevägen, vilket drastiskt skulle förändra Ängåsområdets förutsättningar. Utfallet i
brofrågan får alltså stor påverkan på utvecklingen i området och förslaget har arbetats
fram för att kunna hantera olika scenarion.
Programförslag
Syftet med planprogrammet för Ängåsområdet är att komplettera den bostads- och
centrumplanering som sker i andra delar av Svanesund, med fokus på utveckling av
skola, fritid och industri. Det innebär att tillgodose nuvarande och framtida
expansionsbehov på ett sätt som inte innebär ökad konflikt mellan de verksamheter av
olika karaktär som idag samexisterar inom planområdet.
Förslaget innefattar att säkra strategiskt placerade framtida expansionsytor för skola och
förskola. Idrottsområdet föreslås utökas och utvecklas. Som ett första steg genom
anläggandet av en generationspark på gamla skoltomten. Rekreationsområden föreslås
bevaras och ytterligare funktioner kan adderas. Industrifastigheternas byggrätter föreslås
ökas, och mark för nya industrifastigheter föreslås i områdets norra del. Handel föreslås
utvecklas, dock av en sådan karaktär att den inte konkurrerar med centrumhandeln.
Utvecklad trafikstruktur med ställplats och vändzoner föreslås i industriområdet för att
möjliggöra effektivare markanvändning på den enskilda fastigheten. Ny trafiklösning
kring skolan föreslås, med ny bussvändslinga, breddad GC-väg samt säkerhetshöjande
åtgärder kring skolan. I korsningen Färjevägen/Varekilsvägen pekas ett reservområde
för cirkulationsplats vid framtida brokoppling ut.
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Inom ramen för planprogrammet har ett trafikförslag tagits fram. Riskutredning och
bullerutredning framtagna för Svanesund centrum samt ett geotekniskt PM för en del av
området har använts som underlag. Även åtgärdsvalsstudien för Färjevägen har legat till
grund för planarbetet. I kommande planarbete kommer geoteknik, gata/VA samt
naturvärden att behöva utredas. Även utredning av arkeologi, risk och buller kan
komma att krävas.
Jämfört med tidigare beslut i kommunfullmäktige att ta fram en detaljplan för området,
är bedömningen i programmet istället att det är lämpligare att ta fram flera detaljplaner
med stöd från planprogrammet. Detaljplanerna behöver påbörjas vid olika tidpunkter
och föreslås ha olika finansieringsmodeller.
Kommande planarbete föreslås innefatta en planändring av befintligt industriområde för
utökade byggrätter och förbättrad infrastruktur som finansieras via planavgift vid
bygglov. Om det finns intresse från privata markägare kan framtagande av detaljplan för
nya industrifastigheter påbörjas. Ett annat alternativ är att kommunen genom markköp
planlägger marken och utvecklar industrifastigheter.
Ny detaljplan krävs vid utbyggnad av skola och förskola, vilken föreslås avvaktas tills
behov uppstår till följd av ökad inflyttning. Ny trafiklösning kan genomföras utan
planändring.
Genomförande av generationsparken har stöd i gällande plan. Genom att inte bebygga
den gamla skoltomten bevaras möjlighet att förlägga eventuella nya byggnader för idrott,
kultur eller fritid där. Nybyggnation kräver sannolikt en ny detaljplan. Detta är främst en
möjlighet för framtiden, för att inte skapa låsningar om Svanesund växer.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att planprogrammet innehåller det som krävs för att det ska vara
ett fullgott underlag för vidare detaljplanearbete. Planprogrammet bedöms därför vara
klart för godkännande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19
Planprogram för Ängås daterat 2022-04-28
Programsamrådsredogörelse daterad 2022-04-28
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
Bygg och miljö
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Rickard Karlsson
Planchef

PLANPROGRAM FÖR ÄNGÅS

SAMRÅDSHANDLING

UPPRÄTTAT 28 APRIL 2022
SEKTOR SAMHÄLLSUTVECKLING, ORUST KOMMUN

PLANPROGRAM FÖR ÄNGÅS

UTREDNINGAR

Planprogrammet har tagits fram av Orust kommun med
stöd av AL studio och ÅF samhällsplanering.

FRAMTAGNA FÖR ÄNGÅS PLANPROGRAM

MEDVERKANDE FRÅN ORUST KOMMUN
Rickard Karlsson - planchef
Klara Sjögren Holtz - planarkitekt, handläggande tjänsteman
Oskar Simann Ax - planarkitekt

MEDVERKANDE FRÅN AL STUDIO
Isabella Bergh
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2018.09.07 Sweco Environment
2017 Trivector
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.1

UPPDRAGET				6

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
OCH PÅGÅENDE PLANERING

1.2

SYFTE					6

3.1

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

26

1.3

MÅL					6

3.1.6

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE: FÄRJEVÄGEN

29

1.4

PROGRAMOMRÅDET			7

3.2

PÅGÅENDE PLANERING			31

1.5

PLANPROCESS				8

1.6

KOMMUNALA VISIONER OCH MÅL

BAKGRUND, MÅL OCH VISION

10

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
12

MEDBORGARDIALOG
4.1

AKTÖRSMÖTE				34

4.2

SAMMANFATTNING AV DIALOG		

36

DELOMRÅDEN				50

6.4

GESTALTNINGSPRINCIPER
OCH REFERENSER			56

GENOMFÖRANDE
7.1

ANSVAR OCH KOSTNADER		

60

7.2

FORTSATT PLANARBETE			61

KONSEKVENSER
8.1

MILJÖKONSEKVENSER			64

MÅL OCH STRATEGIER

8.2

EKONOMISKA KONSEKVENSER		

65

5.1

SWOT-ANALYS				38

8.3

SOCIALA KONSEKVENSER		

66

5.2

MÅLBILD OCH PRIORITERINGAR 39

8.4

HÄLSA OCH SÄKERHET			

67

5.3

UTBYGGNADSSCENARION		

8.5

TRAFIKKONSEKVENSER			68

8.6

RIKSINTRESSEN OCH STRANDSKYDD

8.7

NOLLALTERNATIV			70

2.1

GEOGRAFISKT LÄGE OCH SAMMANHANG

2.2

HISTORIA, KULTURHISTORISKA
VÄRDEN OCH FORNMINNEN 		

13

2.3

BEBYGGELSESTRUKTUR OCH SERVICE

14

2.4

DEMOGRAFI: SOCIALA OCH
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR		16

2.6

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATION

2.5

GRÖNSTRUKTUR				20

6.1

INTRODUKTION				46

2.6

RIKSINTRESSEN				21

6.2

STRÅK, TRAFIK OCH PARKERING		

2.7

HÄLSA OCH SÄKERHET			

17

6.3

44

PROGRAMFÖRSLAG

69

48

23

3

4

1

BAKGRUND, MÅL OCH VISION
1.1UPPDRAGET
1.2 SYFTE
1.3 MÅL
1.4 PROGRAMOMRÅDET
1.5 PLANPROCESS
1.6 KOMMUNALA VISIONER OCH MÅL

6
6
6
7
8
10

5

1. BAKGRUND, MÅL OCH VISION
1.1 UPPDRAGET

1.2 SYFTE

1.3 MÅL

Den 14 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att pröva
förutsättningarna för detaljplanläggning i Ängåsområdet
i Svanesund. Detta görs i form av ett planprogram. Planprogrammet tas fram av kommunens planenhet.

Orust kommun verkar för att växa befolkningsmässigt
för att få en mer balanserad demografi och för att öka
underlaget för välfärdstjänster i kommunen. Syftet med
planprogrammet för Ängåsområdet är att komplettera
den bostads- och centrumplanering som sker i andra
delar av Svanesund, med fokus på utveckling av skola,
fritid och industri.

Ängås erbjuder med sitt innehåll och centrala läge i
Svanesund en unik möjlighet att utvecklas som ett viktigt
område för idrott, utbildning, evenemang och verksamheter.

Planprogrammet är det första steget i planprocessen och
syftar till att utreda förutsättningar och sätta upp mål för
kommande detaljplaner. Det ger möjlighet att hantera
strategiska och övergripande frågor för att underlätta
hanteringen av mer specifika frågor i detaljplanearbetet.

Det innebär att tillgodose nuvarande och framtida
expansionsbehov på ett sätt som inte innebär ökad konflikt mellan de verksamheter av olika karaktär som idag
samexisterar inom planområdet.
Avsikten är att programförslaget ska erbjuda en flexibilitet som gör det möjligt för Ängås att utvecklas i samklang
med övrig samhällsutveckling.
Detta sker inom ramen för planprogrammet genom
kartläggning av områdets förutsättningar och av de behov
som de olika aktörerna inom Ängåsområdet har samt
utveckling av strategier för att möta dessa i den byggda
miljön.
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Den föreslagna bebyggelsestrukturen innebär att de gröna
kvaliteterna och sambanden utvecklas och stärks. Området görs mer tillgängligt för Svanesundsborna med trygga
rörelsestråk och nya mötesplatser.

1.4 PROGRAMOMRÅDET
Programområdet ligger 500 meter nordväst om Svanesunds centrum och avgränsas av Färjevägen i norr,
Rödsvägen i öster, söderut av ett naturområde och
sträcker sig något nordväst om Varekilsvägen.
Inom planområdet finns i nordväst en bilverkstad,
bensinstation samt en mindre servicebutik. Söder om
Färjevägen ligger ett idrottsområde med flera fotbollsplaner samt en grusplan som används som parkering vid
större evenemang.

Idrottsområde

Inom området finns även föreningsverksamhet, som
idrottsföreningar och Kyrkans hus. I nordöstra programområdet finns en yta där den nu rivna gamla
skolbyggnaden stod.

Lätt industri/
handel

I planområdet ligger Ängås nuvarande skola (F-9). Inom
skolområdet finns idrottshall, aula, fritidsgård och bibliotek som används både på dagen och kvällen. Intill skolan
ligger Ängås förskola.
Sydväst om skolan finns ett naturområde med motionsspår. Söder om Varekilsvägen ligger ett mindre
verksamhetsområde med bland annat småindustri, sällanköpshandel och räddningstjänst.

Skola

Rekreation

Förskola

Programgräns

Befntlig Gång- och cykelbana
0

Programgräns

100
200
300
Befntlig Gångbana
Skala 1:10 000
Befntlig Lokalgata

Kommunalt ägd mark

Befntlig Landsväg/Genomfartsled

Privatägd mark

Befntlig Busshållplats

Figur 1. planområde för program för Ängås

400

Befntlig Skolbusshållplats
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1.5 PLANPROCESS
1.5.1 ÖVERSIKTSPLAN

1.5.2 PLANPROGRAM

1.5.3 DETALJPLAN

Alla kommuner har en översiktsplan som anger hur mark
och vatten inom kommunen bör användas. Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande detaljplanering.
Orust kommuns nuvarande översiktsplan är antagen
2009, men det pågår arbete med en ny översiktsplan med
målår 2040.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 10 § ska ett program tas fram ”om kommunen bedömer att det behövs
för att underlätta detaljplanearbetet”. Syftet med att ta
fram ett planprogram är att underlätta detaljplanearbetet
genom att fastställa utgångspunkter och mål för utvecklingen av ett visst område.

Detaljplanen är juridiskt bindande och säkerställer hur
mark och vatten inom ett specifikt område ska användas.
Under detaljplaneprocessen har myndigheter och sakägare
möjlighet att lämna synpunkter vid två tillfällen, under
samrådet och granskningen.

Kommunen tar fram ett programförslag som skickas ut
på samråd där myndigheter, organisationer, företag och
medborgare har möjlighet att inkomma med yttranden
om förslaget. Efter samrådet bearbetas programförslaget utefter inkomna synpunkter innan det kan antas av
kommunfullmäktige. Programmet ligger till grund för
efterföljande detaljplan.

Planprogram

Bearbetning
Beslut om
programsamråd
KSUS

Figur 2, planpogram

8

Godkännande av
Planprogram i KF

Bearbetning

1.6 KOMMUNALA VISIONER OCH MÅL
1.6.1 VISION ORUST 2040

1.6.2 KOMMUNALA MÅL

Orust kommuns vision lyder ”Orust- den gröna och
trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv” Visionen
berättar vad vi vill uppnå, den önskade och ideala målbilden för vår gemensamma strävan för att skapa framtidens
Orust kommun. I visionen har tre övergripande målområden formulerats:

I Budget 2020 med plan för 2021 och 2022 har de
övergripande målområdena utvecklats med tre mål inom
respektive målområde. Några av målen berör samhällsplanering och ska änvändas i vid framtagande av nya planer.
De mål som berör programmet för Ängås är:

• Attraktiv kommun

• En trygg och omtyckt kommun att besöka bo, leva och
verka i

• Hållbarhet och hushållning

• Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden

• Attraktiv arbetsgivare

• Minskad klimatpåverkan
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2. PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 GEOGRAFISKT LÄGE OCH SAMMANHANG
Orust har cirka 15 000 invånare totalt och är den fjärde
största ön i Sverige. De större orterna kring Orust är
Stenungsund i sydost, Uddevalla i nordost och Lysekil i
nordväst. Avståndet mellan Göteborg och Orust är cirka
7 mil.
Det finns två broförbindelser längs väg 160, norrut mot
Uddevalla/Lysekil och söderut mot Tjörn/Stenungsund.
Det finns även färjeförbindelse mellan Svanesund och
Kolhättan, mellan Lyresten och Lyr, samt mellan Fröjdendal och Malö.
Orust är ett populärt besöksmål och kommunen har
nästan lika många fritidshus som åretruntbostäder och
därtill ett flertal gästhamnar, hotell och campingplatser.
Kommunens befolkning mer än fördubblas under sommarmånaderna. Den största andelen fritidshus finns i den
västra kommundelen.










 






 

Svanesund är den södra kommundelens centralort, belägen vid havet. Färjeförbindelsen över det smala sundet
ger ett strategiskt läge nära Stenungsund, och goda pendlingsmöjligheter.



Figur 3. Orienteringskarta över Orust

12

2.2 HISTORIA, KULTURHISTORISKA VÄRDEN OCH FORNMINNEN
2.2.1 HISTORIA
Den äldsta boplatsen på Orust är 11 000 år gammal, och
ön hade som störst befolkning under sent 1800-tal med
omkring 19 000 personer. Svanesund har haft en etablerad färjetrafik sedan 1500-talet. Samhället har således
varit en knutpunkt för transporter av olika slag i mer än
500 år, vilket innebär att flera servicefunktioner tidigt
lokaliserades till samhället.
På 1600-talet uppfördes bland annat ett gästgiveri och
Orusts och Tjörns gemensamma tingshus. På 1800-talet
var Svanesund centrum för Orusts havreexport, och på
slutet av 1800-talet kom ångbåtstrafiken till Svanesund
vilket inledde en period av badgäster och fritidshusbyggnation. I början av 1900-talet var gamla Svanesund ett
utvecklat samhälle med kärnverksamheter för offentlig
såväl som kommersiell service samt kommunikationer.

1960-talets byggnation av de fasta broförbindelserna
längs väg 160 och industrietableringar i Stenungsund
utgjorde en vändpunkt för Orust kommuns negativa
befolkningsutveckling. Svanesund växte under åren
1965-1995 från 350 till 1 900 invånare. Ängåsområdet
har utvecklats från 1950-talet och framåt, i takt med att
samhället expanderat.
Samhället återhämtade sig dock aldrig efter branden i
hänseende till den centrala position Svanesund tidigare
haft med handel, service, kommunikationer och tingshus.
Istället utvecklades Henån som centralort på Orust med
offentlig service och kommunal förvaltning.

Figur 4. Ängås skola och ett antal villor byggdes under 1950-talet

Storbranden 1911 i gamla Svanesund innebar slutet för
samhällets storhetsdagar, då flera av verksamheterna förflyttades norrut till Gömme och nuvarande Svanesunds
centrum. Hela Orust, som länge hade fiske, jord- och
skogsbruk som främsta sysselsättning, gick in i en negativ
befolkningsspiral när Sverige industrialiserades och hade
vid 1960-talet bara 8 500 invånare.
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2.2.2 FORNMINNEN

3.

Inom området finns tre övriga kulturhistoriska lämningar
samt en fornlämning registrerade. Det rör sig om tre byoch gårdstomter samt en fyndplats.

Den tredje by- och gårdstomten L1968:723 (Långelanda
209:1) är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning.
Den är inlagd efter skifteskarta från 1839. I samband med
utbyggnad av skola genomfördes en arkeologisk förundersökning av by- och gårdstomten. Den är idag delvis
bebyggd. I samband med undersökningen framkom ett
par fajans- och flintgodsskärvor som daterats till tiden
efter 1800-talets mitt samt enstaka fynd från 1900-talet.
Därutöver påträffades stensamlingar som kan ha utgjort
rester av husgrunder. Inga kulturlager framkom. I vissa
schakt var jordmassorna omrörda. Resultaten visade att
vidare undersökningar inom by- och gårdstomten inte är
motiverade (UV rapport 2012:170).

1.

L1968:329 (LÅNGELANDA 178:1)

Inom den västra delen av planområdet ligger L1968:329
(Långelanda 178:1) som är markerad efter karta från
1778. Platsen är idag bebygg och lämningen är registrerad
som en övrig kulturhistorisk lämning.

2.

L1968:436 (LÅNGELANDA 179:1)

By- och gårdstomten L1968:436 (Långelanda 179:1) är
registrerad som en fornlämning markerad efter karta från
1827. En väg löper genom lämningen och på platsen har
tre byggnader stått. Idag är endast grund efter källare
synlig. I det fall en utveckling/exploatering av platsen
kommer att beröra L1968:436 med tillhörande fornlämningsområde krävs tillstånd från Länsstyrelsen vilket bör
beaktas inför fortsatt planarbete.
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4.

L1968:723 (LÅNGELANDA 209:1)

L1960:7054 (LÅNGELANDA 268), 		
L1968:1035 (LÅNGELANDA 256:1)

Ytterligare en övrig kulturhistorisk lämning finns registrerad vilken är L1960:7054 (Långelanda 268:1). L1960:7054
är en fyndplats för en tångepilspets. Därutöver finns
en fyndplats registrerad vid den östra plangränsen
L1968:1035 (Långelanda 256:1). Detta är fyndplats för en
kniv av flinta.

4.

1.

2.

3.
4.

Figur 9. Fornlämingar och kulturhistoriska lämningar

2.3 BEBYGGELSESTRUKTUR OCH SERVICE

2.3.1 KARAKTÄR
Svanesund karaktäriseras av den starka tillväxtfasen under
1960- och 70-talens modernism där planerna anpassats
efter bilen som transportmedel. Bostäderna i Svanesund
består huvudsakligen av villabebyggelse och infrastrukturen är huvudsakligen anpassad efter resor med bil, även
om fler gång- och cykelbanor byggts ut under senare år.
I linje med Svanesunds modernistiska bebyggelsemönster
har många byggnader en praktisk och rationell prägel i
hänseende till bebyggelseform och materialval. Till skillnad från mer fritidshusbetonade västkustorter har många
valt plåt som fasadmaterial och byggnaderna har generellt
enkla former.

Figur 5. Drönarfoto över området från nordväst

Figur 7. Gräns mellan idrottsområdet och industriområdet

Figur 6. Rödsvägen – från skolans parkering upp mot Färjevägen

Figur 8. Karaktär – öppna ytor, oklara gränser, bitvis oordnat

Ängåsområdet präglas av stora öppna ytor som främst
utgörs av gräs men också asfalt och grus. Området är på
sina platser stökigt och dåligt underhållet vilket påverkar upplevelsen av platsen. Ängås karaktäriseras även av
de skogsområden som ligger inom och angränsande till
planområdet som tillför kvaliteter i form av grönska och
rekreationsmöjligheter.
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2.3.2 MARKANVÄNDNING & BEBYGGELSE
Orust är en landsbygdskommun där 60 % av befolkningen bor utanför tätorterna. Största delen av marken
utgörs av skogsmark, improduktiv och produktiv. Bebyggelse och tillhörande mark utgör 8 % av kommunens
landyta.
Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av friliggande småhus
upplåtna som äganderätt (81 %), samt en viss del flerbostadshus upplåtna som hyresrätt (7 %). En försvinnande
liten del, motsvarande 0,6 %, utgörs av bostad i flerbostadshus upplåtna som bostadsrätt.
Färjevägen utgör en tydlig rumslig struktur i Svanesund
då den likt en pulsåder genomkorsar samhället. Norr om
Färjevägen återfinns huvudsakligen bostäder och söder
om den ligger både bostäder, verksamheter, idrott och
andra målpunkter.
Bebyggelsen i Svanesund består huvudsakligen av friliggande villor utmed från Färjevägen tvärgående säckgator.

Exploateringsgraden i samhället är låg och det finns stora
tomma ytor i centrala lägen.
Ängåsområdet började byggas ut på 50-talet, med skolbyggnaden längs Färjevägen och ett antal villor längs
Rödsvägen. Därefter har skola och förskola byggts ut i
etapper, och den gamla skolbyggnaden revs 2018 efter att
eleverna flyttats till de nyare byggnaderna. Sedan dess har
tomten stått oanvänd.

2.3.3 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Stora delar av programområdet består av kommunalt ägd
mark. Där ingår marken där Ängås den nu rivna skolbyggnaden låg, naturområdet söder om Ängås skola och
idrottsområdet. Idrottsområdet arrenderas av Myckleby
IK. Industriområdet, marken längs med Varekilsvägen,
bensinstationen och Kyrkans hus är privatägd mark.

Planområdets norra del pekades i en detaljplan från
1970-talet ut för idrottsändamål. Även industriområdet i
planområdets västra del planerades och började byggas ut
under 70-talet.
Åkermarken inom området används idag huvudsakligen
för vallproduktion. Skogsområdena används med sina
elljusspår som ytor för motion och rekreation.

Programgräns

Programgräns
Kommunalt ägd mark
mark
Figur 9.Privatägd
Kommunalt
markägande inom programområdet

Skogsmark - Högre rekreationsvärden
Skogsmark - Lägre rekreationsvärden
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Åkermark
Öppna grönytor - Högre rekreationsvärden

2.4 DEMOGRAFI: SOCIALA OCH EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
2.4.1 OFFENTLIG & KOMMERSIELL
SERVICE
Inom programområdet finns Ängås skola (F-9) med 500
elever och Ängås förskola med cirka 100 barn 0-5 år.
Inom skolområdet finns idrottshall, aula, fritidsgård och
bibliotek som används både på dagen och kvällen.
Industriområdet inrymmer i dagsläget räddningstjänsten
i Svanesund, som kan komma att omlokaliseras i framtiden.
I Svanesunds centrum finns LSS-boende och äldreboende.
Cirka 500 meter öster om programområdet vid Svanesunds centrum finns en dagligvarubutik. I Svanesunds
centrum finns också service i form av en pizzeria och en
bank.
Inom programområdet finns en bilverkstad och
bensinstation samt en servicebutik vid korsningen Varekilsvägen/ Färjevägen.

2.4.2 ARBETSPLATSER & NÄRINGSLIV
Inom planområdet finns i nordväst en bilverkstad, bensinstation samt en mindre servicebutik.
Industriområdet innehåller 14 fastigheter där majoriteten
av företagen har inriktning mot bygg/snickeri/vvs. Flera
av aktörerna har uttryckt behov av att expandera.

2.4.3 FÖRENINGSLIV OCH FRITID
Söder om Färjevägen ligger ett idrottsområde med flera
fotbollsplaner samt en grusplan som inom snar framtid
skall bli en konstgräsplan

Figur 10. Entré till Ängås skola

Inom området finns även två tennisbanor som är i behov
av upprustning.
Aktiva föreningar inom Ängåsområdet är Myckleby IK,
Svanesunds GIF och Scouterna i Svanesund. Svenska
kyrkan bedriver även verksamhet i Kyrkans hus vid Fridängsvägen.
Sydväst om skolan finns ett naturområde med motionsspår. Skolområdet inrymmer ett utegym.
Figur 11. Bensinstation, verkstad och servicebutik längs Färjevägen
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2.6 INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATION
Väg 770 övergår till Färjevägen från korsningen Varekilsvägen och fortsätter till färjeläget. Kommunikationen mot
färjetrafiken innebär att trafikbelastningen punktvis är
stor i samband med färjans ankomst och avgång, samt att
fordon kör fort för att hinna med färjan. Flera av korsningarna till Färjevägen har identifierats som trafikfarliga
i den åtgärdsvalsstudie som gjorts för Färjevägen.

2.6.1 GÅNG & CYKEL
Tätorterna har i jämförelse med övriga ön väl utbyggd
cykelinfrastruktur, men även i Svanesund finns det stora
luckor i cykelvägnätet. Färjevägen har gång- och cykelbana väster om Svanesund centrum, liksom delar av
Sesterviksvägen, med anslutning till badplatsen, delar av
Gömmerbergsvägen och delar av Rödsvägen/Kaprifolvägen samt anslutning till Ängås skola.
Befintliga gång- och cykelvägar är dock av varierande
kvalité, där underhåll och vägbredd ofta är otillräckligt.
Kring skolan resulterar otydliga trafiklösningar i konflikter med bilar och därmed otrygga gaturum för oskyddade
trafikanter.

Figur 12. Gångbana längs Rödsvägen

2.6.2 BILTRAFIK
Färjevägen som sträcker sig utmed norra programområdesgränsen har i dagsläget en hastighetsbegränsning på
50 km/h och Varekilsvägen som går i nordvästra delen av
planområdet har en hastighetsbegränsning på 70 km/h.
Dessa två vägar är en del av det statliga vägnätet. Övriga
vägnätet inom området upplåts som enskilda vägar, då
Orust kommun är inte huvudman för vägarna i kommunen.
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Kring Ängås skola uppstår många trafikosäkra situationer
i rusningstid, exempelvis bilar på gångbanan och backande fordon i anslutning till parkering. Även trängsel och
köbildning uppstår ofta kring utfarter och till följd av
hämtning/lämning av skolbarn på olämpliga platser.
Rödsvägen som leder från Färjevägen ner mot Ängås
skola är enkelriktad och utfart på Färjevägen är ej tillåtet
på grund av dålig sikt. Till följd av bred väg och delvis
otydlig skyltning väljer dock många förare att köra mot
tillåten körriktning.

Väg 770
↑ Henån 16 km

Programgräns

Befntlig Gång- och cykelbana
Befntlig Gångbana

Programgräns

Befntlig Lokalgata

Kommunalt ägd mark

Befntlig Landsväg/Genomfartsled

Privatägd mark

Befntlig Busshållplats
Varekilsvägen
← Varekil 8 km

Befntlig Skolbusshållplats

Idrottsområde

Skogsmark - Högre rekreationsvärden
Skogsmark - Lägre rekreationsvärden
Åkermark
Öppna grönytor - Högre rekreationsvärden

Ny Gång- och cykelbana

Lätt industri/Ny Gångbana
handel Ny Lokalgata

Ny Landsväg/Genomfartsled

Öppna grönytor - Lägre rekreationsvärden

Ny Skolbusshållplats

Bostadsområden - Hybrid med i huvudsak gröna inslag

Parkering

Gång- och cykelbana

Industri/Handel

Gångbana

Idrott/Föreningsliv

Lokalgata

Skola/Förskola

Landsväg/Genomfartsled

Kultur/Idrott/Fritid

Busshållplats

Natur/Rekreation

Skolbusshållplats

Ny trafik

Kommunalt verksamhetsområde

Ny gångbana

Industri/Handel

Ny gång- och cykelbana

Figur 14. Trafiksituationen i nuläget

Rekreation

Idrott/Föreningsliv
Skola/Förskola

Hållplats
Ängås

Ianspråktagen mark

Skola

Hållplats
Ängås Högstadie

Förskola

0

50

100

150

200

Skala 1:5000
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Figur 13. Avlämning med skolbuss och gångfålla mot Ängås skola

2.6.3 KOLLEKTIVTRAFIK
Utmed Färjevägen, finns det i dagsläget fem hållplatslägen varav en ligger inom programområdet. Hållplatsen
trafikeras av busslinjerna 376, 377, 379, 359, 983 och
986. Det finns inga direktbussar till närliggande orter på
fastlandet.
Skolbuss till och från Svanesund angör utanför Ängås
skola längs Rödsvägen. Detta innebär ett stort trafikflöde
kring skoldagens start och slut och flödet av hämtande
och lämnande föräldrar hamnar i konflikt med kollektivtrafiken.
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2.6.4 VATTEN OCH AVLOPP

2.6.5 DAGVATTEN

Större delen av programområdet ligger inom kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp, som föreslås
utökas vid nybyggnation inom programområdet. I nuläget
omfattas all bebyggelse inom programområdet av det
kommunala verksamhetsområdet.

I nuläget sker avvattning av dagvatten via dagvattenledningar och diken som i huvudsak leder till den mindre
bäck som löper parallellt med Varekilsvägen. Efter cirka
1,3 km löper bäcken ut i en bäck från Kollungerödvattnet
och därefter ut i havet.

Kapaciteten i VA-nätet bedöms vara tillräcklig för den
nya bebyggelse som föreslås inom planprogrammet.
Orust kommun har två vattentäkter en grundvattentäkt
och en ytvattentäkt. Den samlade vattendomen uppgår
till 1,3 miljoner kubik. Årligt uttag ligger på ca 800-900
000 kubik per år. Alltså finns idagsläget en marginal på ca
400 000 kubik per år. Orust kommun har sedan några år
tillbaka ett nödvattenavtal/reservvatten-avtal med Uddevalla kommun.Det är ett två parts avtal så vi kan leverera
vatten till dem och de kan leverera till oss. Avtalet är på
20 l per sekund.

Recipienten för dagvatten från planområdet är Halsefjorden som har höga naturvärden. Det är utpekat som
Natura 2000-område där art- och habitatdirektivet samt
fågeldirektivet gäller.

Idagsläget har kommunen sju reningsverk. År 2025 ska
Ellös reningsverk vara ombyggt och utbyggt med kvävereduktion.Då kommer reningsverket klara en belastning
på 20 000 personer. Fram till 2035 kommer de övriga
reningsverken läggas ner, och anslutas till Ellös reningsverk.

Då majoriteten av planområdet består av ej hårdgjorda
ytor är möjligheten till infiltration och fördröjning stora.
Att integrera detta ytterligare i dagvattenhanteringen bör
undersökas i detaljplaneskedet.

I nuläget finns inga kända problem med hanteringen av
dagvatten men om andelen hårdgjorda ytor i området
ökar kan nya lösningar komma att krävas för att inte
påverka miljökvalitetsnormerna för recipienten negativt.
Eventuella risker för läckage från industrier kommer att
behöva hanteras.

2.5 GRÖNSTRUKTUR
2.5.1 NATUR

exempelvis genom fördröjning av dagvatten utredas.

I söder finns ett naturområde med ekdungar som används
som rekreationsområde med bland annat motionsspår.
Det ansluter till ett större område av tätortsnära natur
som är utpekat i översiktsplan från 2009 som ett lokalt
värdefullt naturområde.

2.5.2 NATURA 2000

Området söder om skolan är drabbat av den invasiva
arten parkslide. Markarbeten bör ske med försiktighet för
att inte förvärra problemet genom ökad spridning.

I och i anslutning till programområdet finns flera rekreationsstråk. Ett anlagt hälsostråk passerar genom centrum
och fortsätter längs Kaprifolvägen och Rödsvägen och
sedan längs Färjevägen tillbaka till Svanesunds centrum
igen.

Ovanför Ängås skola finns en skogsbeklädd kulle som
delvis används som lekyta för skolbarnen. Området har
en grön och lummig karaktär där gräsmattor och skogsdungar dominerar utrymmena mellan husen.
Längs med Varekilsvägen finns åkermark som används
för vallproduktion. Parallellt med vägen finns en mindre
bäck. Bäcken omfattas inte av strandskydd. Småvatten
och våtmark i jordbruksmark omfattas av ett generellt
biotopskydd och åtgärder som kan påverka dessa negativt
kräver dispens.
Bäckpartiet bidrar med fördröjning av dagvatten och
förhindrar uttorkning nedströms. Om dessa funktioner
påverkas av exploatering bör kompensatoriska åtgärder

Området berörs inte av något Natura 2000 område.

2.5.3 REKREATION

Sydväst om planområdet ligger ett, enligt dialogarbetet
sommaren 2017, uppskattat naturområde och elljusspår,
vilket enklast angörs från Rödsvägen. Norr om Änghagen, nordöst om planområdet, ligger ännu ett elljusspår.

Programgräns

Programgräns
Kommunalt ägd mark
Privatägd mark

Figur 15. Grönstruktur
Skogsmark - Högre rekreationsvärden
Skogsmark - Lägre rekreationsvärden
Åkermark
Öppna grönytor - Högre rekreationsvärden
Öppna grönytor - Lägre rekreationsvärden
Bostadsområden - Hybrid med i huvudsak gröna inslag

Gång- och cykelbana
Gångbana
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2.6 RIKSINTRESSEN
2.6.1 HÖGEXPLOATERAD KUST
Orust kustzon, inklusive Ängås, ligger inom riksintresse
för högexploaterad kust. Det syftar till att skydda värden
som:
•

Tillgång till attraktiva naturmiljöer för rekreation,
rörligt friluftsliv och fritidsaktiviteter.

•

Bevarande och ursprunglighet gällande natur- och
kulturvärden såsom äldre bebyggelsemiljöer, fornlämningar och landskap

•

Närhet till områden med många människor

Enligt Miljöbalken 4:1 får därför inte exploateringsföretag
som påtagligt skadar dessa komma till stånd. Befintliga
tätorter och det lokala näringslivet är däremot undantaget. Programförslaget bedöms därför inte komma påverka
riksintresset för kustzonen.

2.6.2 STRANDSKYDD
Programområdet omfattas inte av strandskydd.
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Figur 16. Åkermark inom programområdet

2.6.2 EXPLOATERING AV ÅKERMARK
För att expandera industriområdet i norr föreslås omkring
3 ha åkermark bebyggas. Området anges i Översiktsplan
från 2009 som utvecklingsområde för verksamheter.
Komplettering av verksamheter i Svanesund pekas ut som
en prioriterad åtgärd i kommunens bostadsförsörjningsprogram 2016.
Enligt 3 kap 4 § (MB 3:4) gäller att:
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Då företag som är etablerade i industriområdet behöver
expansionsutrymme för att kunna utveckla sina verksamheter är risken att de flyttar sin verksamhet om detta inte
möjliggörs. Möjlighet för expansion och nyetablering av
företag är viktigt för såväl Svanesunds som hela kommunens livskraftighet. Därför anser kommunen att det utgör
ett väsentligt samhällsintresse att expandera industriområdet.
Lokalisering utanför Svanesund är inte rimlig då näringslivsutveckling ses som en del av att stärka Svanesund
som tätort, utpekad i ÖP och BFP. På följande sida visas
varför andra placeringar inom Svanesund bedöms som
orimliga.

Kommunalt ägd mark

Befntlig Landsväg/Genomfartsled

Privatägd mark

Befntlig Busshållplats
Befntlig Skolbusshållplats

Skogsmark - Högre rekreationsvärden

Ny Gång- och cykelbana

Skogsmark - Lägre rekreationsvärden

Ny Gångbana

Åkermark

Ny Lokalgata

Öppna grönytor - Högre rekreationsvärden

Ny Landsväg/Genomfartsled

Öppna grönytor - Lägre rekreationsvärden

Ny Skolbusshållplats

Bostadsområden - Hybrid med i huvudsak gröna inslag

Parkering

Gång- och cykelbana
Gångbana
Lokalgata
Landsväg/Genomfartsled

Planerad bostadsutbyggnad i Svanesund centrum och
Västra Änghagen
är markerade i rött. NärrekreationsIndustri/Handel
området i blått är utpekat som värdefullt naturområde i
Idrott/Föreningsliv
översiktsplan
2009. Broreservatet avviker från det utpekade i översiktsplanen och överensstämmer istället med
alternativSkola/Förskola
1 i den samhällsekonomiska analys som utförts
på uppdrag
av VGR 2017.
Kultur/Idrott/Fritid

Busshållplats

Natur/Rekreation

Skolbusshållplats

Ny trafik

Kommunalt verksamhetsområde

Ny gångbana

Industri/Handel

Ny gång- och cykelbana

Idrott/Föreningsliv

Figur 17. Åkermark inom programområdet

Skola/Förskola

Ianspråktagen mark

Trafik

Planerad utbyggnad av bostäder

Kultur/Idrott/Fritid

Brant terräng

Natur/Rekreation

Jordbruksmark

Utbyggnad

Närrekreation/Värdefull natur
Broreservat
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Dygnsekvivalent ljudnivå

Detaljplan Svanesund
trafikbullerutredning
Beräkning nr: 100
Filnamn:Nuläge utan utbyggnad

2.7 HÄLSA OCH SÄKERHET
2.7.1 BULLER
En trafikbullerutredning genomfördes som underlag för
planprogrammet för Svanesund centrum våren 2018.
Analysen kan antas gälla även för programområdet.
Kompletterande bullerutredningar kan komma att krävas
i detaljplan.
Utredningen visar att den tänkta bostadsbebyggelsen och
utvecklingen av Svanesunds centrum enligt Planprogram
för Svanesunds centrum kommer bidra till ökade trafikVån Ekv
mängder på Färjevägen/väg 770.
1 55
2

56

Inom ramen för utredningen har bullerberäkningar
utförts för fyra scenarier: Nuläge, nuläge med utbyggnad
som ger en ökning på ca 1 dB, framtid med utbyggnad
ger en ökning på ca 2 dB, samt framtid med utbyggnad
och avvecklad färjeförbindelse som ger en minskning på
ca 1 dB jämfört med nuläget.

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
(färgfält)
Olika trafikscenarier ger olika utfall i avseende trafikbuller. De prövade förslagen innebär att byggnader för
bostadsändamål kan uppföras utmed Färjevägen. I vissa
fall uppstår behov av genomgående lägenheter och en
tyst/ljuddämpad sida. Bullersituationen är också beroende av om Färjevägen fortsatt skyltas med 50 km/h eller
om en ändring till 40 km/h genomförs. Lägre hastighet
på vägen skulle ge en förbättrad bullersituation.

2.7.2 STÖRNINGAR
I gällande detaljplaner för industriområdet från 1976 och
1991 anges användningen småindustri respektive småindustri och hantverk. Det finns inga restriktioner kring
ljud och störning i den äldre planen. I den nyare anges att
ändamål där ”närboende ej vållas olägenhet med hänsyn
till störningar” endast tillåts.

Förklaringar

Befintlig byggnad
Förklaringar
Ny byggnad

Byggnad

Planområde

Planområde

Beräkningspunkt
3 59 52
2 58 51
1 57 50

Komplementbyggnad
Ljudnivå
per våning

Vån Ekv
1 58
2 58

Vån Ekv
1 57
2 58

Dygnsekvivalent ljudnivå i dB(A)
70
65
60
55
50
45
40

I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges att för bostadsbebyggelse med fasadnivåer
överskridande 60 dBA ska bostäder anordnas så att de har
tillgång till en tyst/ljuddämpad sida. Vid fasadnivåer upp
till 65 dBA godkänns enkelsidiga smålägenheter på upp
till maximalt 35 kvadratmeter.
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Fasadnivåer visar högsta beräknade
ljudnivå på något våningsplan
(frifältsvärde)

>
<=

75
75
70
65
60
55
50
45
40

Figur 18. Dygnsekvivalent ljudnivå dB(A) utan utbyggnad

Riskutredningen belyser effekter av en framtida broförbindelse mellan Orust och E6 på fastlandet, samt
påverkan av den bensinstation som ligger längs väg 770
(Färjevägen).
Vid kostnadsutredning för framtida broförbindelse var
alternativ 1 av 2 en dragning där en ny väg ansluter till
Varekilsvägen med en cirkulationsplats i korsningen med
Färjevägen. Detta alternativ bedömdes i utredningen som
det mest samhällsekonomiskt lönsamma och var även det
alternativ med lägst investeringskostnader.
En broförbindelse skulle innebära stora förändringar för
Ängåsområdet i och med att bilfärjan skulle försvinna
och därmed all genomfartstrafik på Färjevägen som går
till färjeläget. Sannolikheten för en farligt gods-olycka i
dagsläget utmed Färjevägen med efterföljande pölbrand
bedöms vara mycket liten då farligt gods transporterna är
få och tillfälliga samt att de dessutom måste föranmälas
innan.

Bensinstationen som ligger vid Färjevägen, i nordvästra
hörnet av programområdet påverkar också utvecklingen
av närområdet med avseende på riskhänsyn.Vid bensinstationen utgörs den största risken av spill av bränsle
med efterföljande brand. Bensin, etanol och gasol är mer
lättantändligt än diesel. Området närmast bensinstationen
är relativt flackt med öppna ytor. Vid framtida detaljplanering av området bör skyddsavstånd från tankstationen
uppfylla rekommendationerna i RIKTSAM samt MSB’s
riktlinjer vilket innebär att byggnader där människor vanligtvis vistas bör planeras på ett avstånd bortom 25 meter.
Om svårutrymda lokaler såsom skola, hotell eller sjukhus
önskas placeras inom 50 meter från bensinstation ska
förekomst av förvaring av brandfarlig vätska i skåp eller
container undersökas.
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En riskanalys avseende transport av farligt gods, bensinstation och verksamheter togs 2018 fram i anslutning till
arbetet med programmet för Svanesunds centrum. Förutsättningarna gäller även för Ängåsområdet.

Om den planerade vägsträckningen (alternativ 1) genomförs till ny broförbindelse norr om Svanesund och detta
kommer innebära en ökning av antalet transporter med
farligt gods kommer riskbilden med avseende farligt gods
förändras. Om den nya vägen blir utpekad som farligt
gods-led kommer detta i sin tur kräva skyddsavstånd från
väg till bebyggelse. Skyddsavstånd behöver då upprätthållas enligt rekommendationerna i RIKTSAM kapitel 2.5,
alternativt behöver en fördjupad riskutredning göras för
att utreda möjliga åtgärder för att korta skyddsavstånden.

Väg

2.7.3 RISK

• Bensinstation

Va

ils
re k

väg

en

•
Färj
e

väg

en

Figur 19. Bensinstation och eventuell framtida farligt godsled

2.7.4 FÖRORENAD MARK
Inom programområdet har fyra potentiellt förorerande
områden identifierats i Länsstyrelsens EBH-karta. Inom
verksamhetsområdet finns två som utgörs av kemisk
industri och en tredje som utgörs av en bilverkstad. Det
fjärde är bensinstationen vid Färjevägen.
Öster om programområdet vid Bergsvägen finns ytterligare ett potentiellt förorenat område utpekat, som inte
är riskklassat. Sannorlikt är detta en rest från en tidigare
markanvändning.
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2.7.5 GEOTEKNIK
SGU:s kartvisare har använts i samband med framtagandet av planprogrammet för att ge en översiktlig bild av
områdets geologiska och geotekniska förutsättningar.
Mer detaljerade undersökningar avses genomföras inom
ramen för den framtida detaljplaneprocessen. Enligt
SGU:s kartvisare består området i huvudsak av glacial
lera och postglacial finsand. Delar av området består även
av urberg och sandig morän. Marken vid/i anslutning till
industriområdet utgörs av glacial lera med fyllning. Vad
gäller förutsättningar för skred i finkornig jordart (främst
silt och lera) finns i huvudsak två aktsamhetsområden
inom programområdet. Det ena är lokaliserat mellan Varekilsvägen och det vattendrag som sträcker sig norr om
industriområdet och det andra sträcker sig längs kullen
vid Fridängsvägen vidare längs skolan. Dessa områden
bör beaktas och fångas upp i kommande utredningar. Vad
gäller jordskred och raviner i lösa jordlager finns inga
utpekade spår av detta inom programområdet.
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Figur 19. Jordarter

Figur 19. Förutsättningar för skred i finkornig jordart

Gul - Glacial lera
Orange/vit - Postglacial finsand
Röd - Urberg
Ljusblå/vit - Sandig morän
Grå/gul - Glacial lera med fyllning

Orange - Aktsamhetsområden
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3.1 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
3.1.1 ÖVERSIKTSPLAN 2009

3.1.2 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

Orust kommuns översiktsplan från 2009 pekar ut Ängås
gamla skoltomt som centrumområde. Området nordost
om industriområdet längs med Varekilsvägen som utvecklingsområde för verksamheter och marken söder om
skolan som värdefull natur.

Orust kommuns program för bostadsförsörjning, KF
2016-06-09 § 66, har utgått från målsättningen att skapa
ändamålsenliga bostäder åt hela befolkningen samt
att arbeta fram en prioriteringsordning av bostadsutvecklingen i linje med kommunens översiktsplan och
genomförande av pågående VA-plan. Programmet
definierar tillgång till attraktiva bostäder i olika prisklasser och upplåtelseformer som en viktig förutsättning för
Orust att fortsätta växa. Kommunens markreserv i Henån
och Svanesund anses vara god. Planberedskapen på dessa
tätorter behöver däremot stärkas, vilket även är ett syfte
med detta program.

I ÖP09 finns vidare en vision för kommunens utveckling,
vilken tar utgångspunkt i kommunens havs- och naturnära läge:
Orustborna lever, verkar och utvecklas i harmoni med naturens
förutsättningar. Det småskaliga boendet i mindre kustsamhällen
och i en levande landsbygd nära hav och natur värnas och vidareutvecklas. Rika natur- och kulturupplevelser hör till vardagen.
Orust erbjuder en trygg och stimulerande uppväxtmiljö för barn
och ungdomar och goda utbildningsförutsättningar.
Samhället ska vidare utformas på ett sätt som uppmuntrar fler
att på sikt resa kollektivt. Cykelvägnätet behöver utvecklas inom
och mellan tätorterna. Färjevägen identifieras som en barriär och
konfliktkälla där bättre gång- och cykelvägar och överfarter samt
förbättringsåtgärder i korsningar lyfts fram som förslag.
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Industri- och verksamhetsetableringar, samt vissa handelsetableringar bör koncentreras ytterligare. Idag har
kommunen ambitionen att ta fram verksamhetsytor över
hela ön. Industrietableringar eller annan verksamhet
ska därför koncentreras till Henån där detaljplaneringen
bedöms tillfredsställd. I Svanesund föreslås mindre kompletteringar.

3.1.3 KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI

3.1.4 NÄRINGSLIVSSTRATEGI

Orust har som mål att vara energi- och klimatneutralt, där
klimatbelastningen per boende ska vara på en nivå som
inte äventyrar jordens klimat.

Näringslivet är en viktig del i samhället och skapar tillväxt. Orust har många företag, varav flera är mindre, och
målet är att det ska vara attraktivt och enkelt att etablera,
starta, utveckla och driva företag i kommunen.

För den fysiska planeringen är utveckling av gång- och
cykelvägnätet, förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik samt tillgängliggörande av handel och service nära
människors boende och arbete exempel på strategier som
verkar för planens syften och mål.
Även utveckling som ökar antalet arbetsplatser med
närhet till bostäder är en strategi för minskat transportbehov och därigenom minskad klimatpåverkan.

Det finns en lång tradition av båtverksamheter och
havsnäringar med välkända företag, samtidigt som
näringslivet står för småskalighet och förnyelse. Dialog
och samverkan med näringslivet prioriteras, samtidigt
som kommunen ska ha en planreserv för näringslivets
behov och verka för nyetablering av företag i kommunen.
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3.1.5 GÄLLANDE DETALJPLANER
Det finns sex stycken gällande detaljplaner inom programområdet. Detaljplan för förskola från 1990 består av en
byggrätt för förskola resterande mark är skolområde som
inte får bebyggas.

Bensinstation/verkstad
DP 1996

Detaljplan för utvidgning av byggnadsplan från 1978
består till största del av ett område för allmänt ändamål.
Planen innehåller även mark för idrottsändamål, bostäder
och parkmark. Detaljplan för Svanesund 7:17, från 1996,
består av byggrätt för bilservice och idrott och närmast
Varekilsvägen bostad, kontor och handel.
Industriområde
DP 1991

Detaljplan för industri från 1979 ger byggrätt för småindustri som inte vara störande för närboende. Längst
i öster finns parkmark och tvärs igenom denna går ett
vägområde.

Ängås skola
DP 2011

Detaljplan för Mulltorp från 1991 ger byggrätt för småindustri som inte innebär störningar.

Svanesund förskola
DP 1990

Figur 20. Gällande detaljplaner
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Industriområde
BP 1979

Skol och idrottsområde
BP 1978

3.1.6 ÅTGÄRDSVALSSTUDIE:
FÄRJEVÄGEN
Under 2017 utfördes en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för
Färjevägen, väg 770, genom Svanesund. ÅVS:ens syfte var
att utifrån förslag om förtätning i pågående planarbeten i
Svanesund analysera konsekvenser samt föreslå åtgärder
för att uppnå en säker trafikmiljö för alla trafikslag och
alla trafikanter längs Färjevägen och anslutande vägar.
Ytterst prioriteras trafiksäkerheten, men ÅVS:en tar även
hänsyn till framkomlighet och påverkan på stadsbilden.
Färjevägen går genom Svanesund i öst-västlig riktning
och leder fram till färjeförbindelsen mellan Svanesund och Kolhättan. Arbetspendlingen mellan Orust
och fastlandet är stor och trafikflödet på Färjevägen är
oregelbundet utifrån färjans tidtabell, och innan färjans
avgång är det flera bilister som kör över hastighetsgräns
på sträckan. Färjevägen delar den bostadsbetonade norra
delen av samhället från den södra delen där merparten av
service och handel finns.
Enligt analysen kommer planerad byggnation i Svanesund
få störst påverkan på korsningen Färjevägen- Skansvägen
och korsningen Färjevägen - Varekilsvägen, samtidigt som
Lyckhemsvägen beräknas få en betydande biltrafikökning.

Föreslagna åtgärder handlar huvudsakligen om att skapa
säkrare överfarter över Färjevägen för gående, sänkt
hastighetsbegränsning och fartkameror, tillskapande av
nya gång- och cykelvägar, förbättrade korsningar med
svängkörfält samt förenklad kollektivtrafik med färre och
bättre lokaliserade hållplatslägen.
Under ÅVS-arbetet hade många medborgare synpunkter på trafiksäkerheten kring Ängås skola. Otydlighet
kring enkelriktning, dålig sikt och behov av att prioritera
oskyddade trafikanter som gående och cyklande skolbarn
påtalades.

ÅTGÄRDER INOM PROGRAMOMRÅDET
Åtgärderna som föreslås i ÅVS Färjevägen är uppdelade
i etapper 1-4, där 1 är de mest angelägna. För etapp 1-2
gäller att de ska utföras inom 2 respektive 2-5 år. För etapp
3-4 gäller att de ska genomföras inom 5-10 respektive
10-15 år eller när ett visst antal nya bostäder etablerats.
Följande är ett urval av åtgärder som föreslås för programområdet:
•

Hastighetsgräns 40 km/h på Färjevägen (etapp 1)

•

Främja beteendeförändringar såsom ökat kollektivtrafikanvändande, samåkande samt gång- och
cykeltrafik (etapp 1)

•

Åtgärder kring skolan såsom breddad gång- och
cykelväg längs Rödsvägen, ny bussvändslinga och
bättre skyltning (etapp 2)

•

Cirkulationsplats Varekilsvägen-Lyckehemsvägen-Färjevägen (etapp 3)

•

Möjlighet att använda reservområde för cirkulationsplats vid Varekilsvägen som tillfällig pendelparkering
(vid eventuell utökning av pendlingsbussar)

Figur 21. Åtgärder från workshop 2 markerade på karta
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3.1.7 CYKELSTRATEGI FÖR ORUST
KOMMUN 2017 – 2027

trafikfarliga avsnitt ska förbättrats. Drift och underhåll
ska hålla hög standard.

Cykelvägarna på Orust är främst koncentrerat till tätorterna. Trots det finns det stora luckor i cykelvägnätet
i Svanesund. Längs Färjevägen finns gång- och cykelbana väster om Svanesund centrum, liksom delar av
Sesterviksvägen, med anslutning till badplatsen, delar av
Gömmebergsvägen och delar av Rödsvägen/Kaprifolvägen samt anslutning till Ängås skola. Befintliga gång- och
cykelvägar är dock av varierande kvalité, där underhåll
och vägbredd ofta är undermålig.

I ett längre perspektiv ska det finnas gång- och cykelvägar
mellan tätorterna.

Cykling är ett färdsätt med många positiva attribut: hälsosam motion, miljövänligt och tyst samt ger ökad frihet
och tillgänglighet för personer utan körkort eller tillgång
till bil. Cykelstrategin för Orust har utgått från cykelvägnätet i hänseende till vardagsbehov för resor till skola
och arbete, respektive fritidscykling och motionscykling.
Målet med cykelplanen är att verka för ett sammanhängande cykelvägnät i tätorterna som når merparten
av målpunkterna och att nya exploateringsområden
redan från början ansluts till cykelvägnätet. Övergången
mellan resor med cykel och kollektivtrafik ska underlättas. Lågtrafikerade bilvägar pekas ut som cykelleder och
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Sträckan från färjeläget till Svanesunds centrum är en
prioriterad sträcka att åtgärda. Tillsammans med nyligen
färdigställd gång- och cykelväg mellan Kolhättan och
Stenungsund kan en säker gång- och cykelväg erbjudas
hela vägen från Svanesund till Stenungsund. Planen är att
dessa åtgärder ska inkluderas i regional plan med utbyggnad 2023.
I samband med detaljplanläggning och byggnation av
Västra Änghagen ska cykelväg anslutas söderut mot
Färjevägen.

Figur 22. Cykelstrategi för Svanesund

3.2PÅGÅENDE PLANERING
3.2.1 BROFÖRBINDELSE
En ny bro mellan Orust och fastlandet har diskuterats
sedan 1950-talet. Trafiksituationen mellan Stenungsund
och Tjörn är sedan länge ansträngd. STO-kommunernas
samverkan för bättre infrastruktur föreslår en fast broförbindelse norr om Stenungsund och Svanesund, vilken
skulle ersätta befintlig bilfärjetrafik från Svanesund.
På uppdrag av Västra Götalandsregionen genomfördes sommaren 2017 en översiktlig kostnadsanalys och
samhällsekonomisk analys av den föreslagna broförbindelsen. Slutsatsen är att det samhällsekonomiska värdet
av att bygga förbindelsen är ca 3-4 gånger större än
kostnaderna för bygget, med positiva effekter även på
icke-kvantifierbara värden. Alternativ 1 bedöms som det
mer lönsamma, med mindre investeringskostnad och
större nytta, men båda alternativen bedöms som mycket
lönsamma.

• Alternativ 2
• Alternativ 1

• Ängås programområde

Figur 23, utredda vägsträckningar för bro till fastlandet

Val av åtgärder i tidigare beskriven ÅVS för Färjevägen
påverkas markant av planerna på byggnation av ny bro
för biltrafik mellan Svanesund och fastlandet. Minskad
trafik skulle innebära möjligheter för en ändrad karaktär
på Färjevägen till lokalgata eller tätortsgata, vilket ger förutsättningar för samhället att bli mer sammanhängande.
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3.2.2 SVANESUND CENTRUM
Arbetet med ett planprogram för Svanesunds centrum
antogs 2021. Programområdet sträcker sig från Svanesunds centrum till och med området runt den gamla
travbanan norr om Färjevägen. Målsättningen med
programmet är att genom förtätning med bostäder skapa
ett aktivt centrum med utökat utbud av handel och service. Programmet omfattar kring cirka 250 nya bostäder,
en förskola samt 4700 m² yta för handel och service.
Detaljplanering i två etapper, norra och södra, pågår.

VÄSTRA ÄNGHAGEN

3.2.3 VÄSTRA ÄNGHAGEN
Programområdet för Planprogrammet Västra Änghagen
är beläget direkt norr om Svanesunds centrum och består
av områden för möjlig bostadsutbyggnad blandat med
värdefulla rekreationsområden. Här föreslås ca 180 nya
bostäder. Även en gång- och cykelväg till centrum föreslås. Programmet antogs av Kommunfullmäktige i maj
2017 detaljplanen avvaktar beslut i brofrågan.

ÄNGÅS
SVANESUND CENTRUM

Figur 24. Pågående planering inom Svanesund
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4.1 AKTÖRSMÖTE
4.1.1 MEDBORGARDIALOG:
SVANESUND CENTRUM

4.1.2 BAKGRUND
I februari 2019 hölls en workshop som underlag för
planprogrammet för Ängås. Syftet var att komplettera
den medborgardialog som hållits inom planprogrammet för Svanesund centrum. Fokus låg därför på de
frågeställningar och funktioner som är specifika för
Ängåsområdet. Därför bjöds ett urval av aktörer med
olika perspektiv från området in för att diskutera Ängås
utveckling.

Inom ramen för programarbetet i Svanesunds centrum
skedde 2017 ett mer omfattande dialogarbete. Enkätundersökning i första etappen och kompletterande
möten i en andra etapp utgjorde grunden för de mål
som sattes upp för centrumprogrammet. Resultatet från
dialogarbetet för Svanesund centrum finns att ta del av på
kommunens hemsida.
Då dessa synpunkter gäller Svanesund som helhet har
dessa även bäring på planprogrammet för Ängås. Synpunkterna från dialogen kopplas till Ängåsprogrammets
prioriteringar.

Figur 25. Workshop i februari 2019

Den workshop som hölls i februari 2019 handlade om
områdets nuläge och de olika intressenternas behov och
önskemål. Utgångspunkten var de gemensamma stadsrummen och de kvaliteter som de olika delarna inom
programområdet ska bidra till att skapa. Målet var att
identifiera och dokumentera de värden som finns i området samt att skapa en diskussion mellan mötesdeltagarna
om ett antal skisser till programförslag. Förhoppningen
var att knäckfrågor gällande förslaget och genomförandet
förs upp på bordet i denna typ av samtal. De olika aktörernas behov och önskemål samt eventuella konflikter och
synergier synliggörs.
Figur 26. Resultat från workshop
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4.1.3 UPPLÄGG

Synpunkter från olika grupper redovisas i punktform på

s. 36, där kompletterande mailkonversationer eller möten
har också inkluderats. De medverkande från privata
företag eller föreningar representerade sin verksamhet
och inte ”industriområdet” eller ”föreningslivet”. Detta
innebär att samtliga aktörer inom området inte har varit
representerade i dessa möten. Under samrådet kommer
alla sakägare få ta del av förslaget och ges möjlighet att
lämna sina synpunkter.

• Svanesunds Bilservice
• ST1
• Frendo

• Kyrkans hus

4.1.4 SLUTSATSER
Det finns behov hos de olika verksamheterna som kan
hamna i konflikt, men genom att undvika att de hamnar
för tätt inpå varandra vid framtida utbyggnad och
genom tydliga och genomtänkta gränser kan konflikterna
minimeras. Det finns också potential i samordning och
samutnyttjande och en slutsats från dialogen är att det
krävs engagemang och kommunikation från flera aktörer
för att realisera Ängåsområdets möjligheter. Planprogrammets roll är att reda ut förutsättningarna för dessa
och på så vis öppna upp för framtida utveckling.

• Derome

• Svanesunds GIF
• Myckleby IK

• Svensk Kraftbetong
• Solaster

• Bopec

• Svanesunds rör
• Rutgersson & Söner
• Svanesunds båt och traktorservice
• Orust räddningstjänst
• Ängås skola

• Ängås förskola

Figur 27. Befintliga verksamheter och hyresgäster inom programområdet
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4.2 SAMMANFATTNING AV DIALOG
4.2.1 SKOLA & FRITID

4.2.3 IDROTT & FÖRENINGAR

4.2.5 TRAFIK & KOMMUNIKATIONER

•

Utrymme för framtida expansion behöver säkras,
inklusive ytor för utemiljöer trafik etc.

•

Önskemål om konstgräsplan, ser potentiell möjlighet
att samutnyttja med skolan

•

Otydliga kopplingar mellan målpunkter behöver
stärkas

•

Industriverksamheten bör inte utvecklas för nära
skolan

•

Grusplanen eller motsvarande behövs som evenemangsparkering

•

Angöring vid skolan behöver bli effektivare, tydligare
och tryggare

•

Förskola bör ligga nära befintlig förskola

•

•

Brister i gång- och cykelnätet finns i dagsläget

•

Förskola bör ej ligga för nära Färjevägen

Profilera Ängås med aktiviteter för gemenskap och
rörelse såsom cykling, skate, lek och klättring

Gamla skoltomten kan användas för sociala funktioner, mötesplats för ungdomar. Central placering med
social kontroll skapar trygghet, men behovs mötesplats utanför skolan.

Positivt med idrott och skola närliggande

•

•

•

Hög hastighet och få säkra passager över Färjevägen
gör gång och cykling otryggt

•

Fritid har en viktig roll i samhällets utveckling

•

Vägtypologin för Färjevägen återspeglar inte den
tillåtna hastigheten

•

Färjan resulterar i höga hastigheter och mycket trafik,
en bro skulle skapa nya möjligheter för Färjevägen

•

Naturområdet viktigt för skolans verksamhet

4.2.2 NÄRINGSLIV
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•

Brist på avställningsplats och stora parkeringar finns
i nuläget

•

Allmän vändyta för lastbil behövs i området

•

Utvecklingen av industriområdet (bygglov etc.)behöver kunna fortsätta under planarbetet

•

Kommunal utveckling av industritomter behövs för
utvecklingen

4.2.4 GENERELLA SYNPUNKTER
•

Olika funktioner i området har hög aktivitet under
olika tider på dygnet

•

Samutnyttjande/samordning skapar nya möjligheter

•

Naturvärden etc. bör bevaras och vara tillgängliga för
de boende i Svanesund

•

Gränser och kopplingar mellan områden eller
funktioner och dess omgivningar behöver gestaltas
omsorgsfullt

•

Risk för konkurrens med centrum om handel byggs
ut i området

5
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Inom ramen för programarbetet i Svanesunds centrum
har en SWOT-analys för Svanesund tagits fram. SWOT
står för strenghts, weaknesses, opportunities and threats. Den redogör för samhällets interna förutsättningar
(styrkor och svagheter) och externa förutsättningar
(möjligheter och hot). Då denna analys har stor giltighet
för samhället som helhet och inte bara centrumområdet,
utgör den en del av det underlag som programförslaget är
baserat på.

SVAGHETER

STYRKOR

5.1 SWOT-ANALYS

nära till
fastlandet

natur och
rekreation

nära till havet

trafiken på
Färjevägen

dåligt utbud
&service

låg
exploateringsgrad
HOT

MÖJLIGHETER

potentiell
broförbindelse

utökat utbud
&service

koppling till
natur & hav

fler bostäder

Figur 28. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Svanesunds centrum
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brist på
mötesplatser

ingen ny förbindelse
avstannande
befolkningsutveckling

5.2 MÅLBILD OCH PRIORITERINGAR
5.2.1 MÅLBILD
Resultat från dialogprocessen och kommunens mål för
Ängåsområdet har använts för att formulera en målbild
för planprogrammet:
Ängåsområdet erbjuder med sitt innehåll och centrala läge i
Svanesund en unik möjlighet att utvecklas som ett viktigt område
för idrott, kultur, utbildning, evenemang och verksamheter. Ängås
bidrar till ett aktivt vardagsliv för unga och gamla och stärker
Svanesund som boendeort.
Strukturen innebär att de gröna kvaliteterna och sambanden
utvecklas och stärks. Området görs mer tillgängligt för Svanesundsborna med trygga rörelsestråk och nya mötesplatser.
Målbilden för Ängåsområdet har brutits ner i fyra prioriteringar: Människa, rörelse, aktivitet och närvarande
natur.

DIALOG MED
LOKALA AKTÖRER
• Öka trygghet
• Förbättra orienterbarhet
• Skapa fler mötesplatser
• Stärk Ängås identitet

• Stärk kopplingar
• Förbättra gång och cykel
• Öka trafiksäkerhet
• Ny trafiklösning för skolan

• Främja aktivitet spridd över dygnet
• Möjligheter skapas vid samverkan
• Fritidens vikt i samhällsutvecklingen
• Process som ej bromsar utveckling
• Satsa på infrastruktur

• Behåll tillgång till natur
• Naturens vikt i skolans verksamhet
• Skapa utomhusmiljöer för aktivitet
• Bevara naturmiljöer

PRIORITERINGAR

MEDBORGARDIALOG FÖR
SVANESUND CENTRUM

MÄNNISKA
RÖRELSE
AKTIVITET

VACKER ARKITEKTUR
TRYGGHET OCH LUGN
BELYSNING
TRAFIKSÄKERHET
HASTIGHETSREGLERING
SATSNINGAR PÅ KULTUR
FLER LEKPLATSER
STÖDJA VERKSAMHETSUTVECKLING
NATURVÄRDEN
PLANTERINGAR

NÄRVARANDE
NATUR

Figur 29. Kopplingar mellan dialogresultat och planprogrammets mål
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5.2.2 PRIORITERING:

MÄNNISKA

MÅLBILD

STRATEGIER

Området gestaltas med människan i fokus, med olika
gruppers behov i åtanke. Barns upplevelse av skola och
fritid prioriteras.

•

Skapa trygghet och orienterbarhet genom effektiv
belysning på väl valda objekt

•

Arbeta strategiskt med skyltning och markerade
stråk för att tillgängliggöra såväl idrottsområdet som
naturområdena

•

Förse byggnader med aktiva kanter, exempelvis fönster och entréer mot stråk och platser för att stärka
samspelet mellan ute och inne

Aktiva fasader, belysning och överblickbarhet bidrar till
områdets upplevda trygghet. Händelserika stråk och läsbara aktiviteter bidra till stärkt identitet och stolthet hos
de boende.
Omsorgsfull gestaltning skapar byggda miljöer där
människor mår bra av att vistas.
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•

Kombinera aktiviteter som är spridda över året,
veckan och dygnet för att skapa ökad trygghet i
området

•

Skapa en bebyggelsestruktur i mänsklig skala

•

Främja utomhusaktivitet genom hänsyn till sol, väder
och vind i tillskapandet av nya mötesplatser

•

Genom gestaltningsprinciper för nybyggnation
HANDELSuppnå omsorg om detaljer och miljöer som TRÄDGÅRD
är förenlig med industriell rationalitet

BYGG
RÖR

Figur 30. Visuell kontakt mellan ute och innemiljöer, belysning och
orienterbarhet

5.2.3 PRIORITERING:

RÖRELSE

MÅLBILD

STRATEGIER

Gång, cykel och kollektivtrafik ges bättre förutsättningar. Trafiksäkerheten förbättras, främst för oskyddade
trafikanter. Ökad orienterbarhet och läsbara trafiksituationer skapar större trygghet för dem som rör sig genom
området.

•

Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik som främjar befolkade gaturum

•

Inkludera ett barnperspektiv i trafikplaneringen

•

Öka tydlighet och effektivitet i trafikflöden

•

Minska konflikter mellan trafikslag

•

Minska mängden trafik som dras ner mot skolområdet via Rödsvägen

•

Möjliggöra samytnyttjande av parkering

•

Främja cykling genom åtgärder såsom trygga cykelstråk, fritidsaktiviteter kopplade till cykling och
väderskyddad cykelparkering

•

Effektivisera markanvändningen på industritomterna
genom att förbättra den delade infrastrukturen

•

Skapa ökade möjligheter till laddning av elbilar

Effektiva trafiklösningar minskar upplevelsen av trängsel
och osäkerhet under trafikintensiva delar av dygnet.

Figur 31. Trygga skolvägar, tydliga gaturum och sammanhängande
cykelstråk

HANDELSTRÄDGÅRD
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5.2.4 PRIORITERING:

AKTIVITET

MÅLBILD

STRATEGIER

Utvecklingen stärker och skapar mötesplatser, och bidrar
med sitt utbud av aktiviteter till Svanesunds attraktivitet
som boendeort. Aktiviteterna som erbjuds har en bredd
som spänner mellan spontant och arrangerat och tilltalar
olika grupper.

•

Skapa möjlighet till spontant aktivitet som
kompletterad den organiserade fritids- och föreningsaktiviteten i området

•

Prioritera multifunktionella lösningar för att stärka
Ängås roll som mötesplats för alla åldrar

•

Stärka stråk genom naturmiljö och idrottsområde
med plats för aktiviteter längs vägen, exempelvis
utegym, uteklassrum eller rastplats

•

Skapa industri och handelsmiljöer som synliggör och
kommunicerar verksamheten som inryms för förbipasserande och därmed stärker verksamhetsområdets
attraktivitet

•

Förbättra industriaktörernas möjlighet till effektiv
markanvändning inom fastigheterna

Områdets utformning stimulerar kommersiell aktivitet
och skapar möjligheter för utveckling och nyetablering
inom industriområdet. Aktiviteterna inom området synliggörs och bidrar till att berika gaturummet för att stärka
samhällets entré och huvudstråk.
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B

HANDELSTRÄDGÅRD

Figur 32. Plats för spontan aktivitet, multifunktionella lösningar
och levande fasader på husen

5.2.5 PRIORITERING:

BYGG

NÄRVARANDE NATUR

RÖR

MÅLBILD

STRATEGIER

Naturen som kvalitet i Svanesund tas till vara genom
att bevara naturområden och stärka dess kopplingar till
vardagliga stråk.

•

Utveckla befintliga stråk och koppla dem till närmiljön

•

Sammanhållen bebyggelsen vid expansion av förskolan där naturområdet söderut kan nyttjas som
gårdsmiljö
HANDELS-

•

Utveckla skola och förskola med kontakt med och
tillgänglighet till naturområdena

•

Integrera gröna lösningar såsom öppen dagvattenhantering och gröna tak

•

Tillskapa solceller på nya och befintliga byggnader
och parkeringar

•

Befintliga grönytor iordningställs för att skapa mer
inbjudande ingångar till naturområdena

•

Sträva efter att bevara knallar, dungar och träd som
är insprängda i bebyggelsen och bidrar till områdets
lummiga karaktär

Naturens närvaro integreras även i den byggda miljön och
bidrar både med miljömässiga fördelar och till kvalitativa
miljöer.

TRÄDGÅRD

Figur 33. Tillgång till omgivande natur, bevarad grön karaktär och
kretsloppslösningar i byggnationen
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5.3 UTBYGGNADSSCENARION

En ny bro till fastlandet kommer starkt påverka hur
Svanesund utvecklas, inte minst sett till hur många
bostäder som kan byggas. I och med att brofrågan inte
kommer vara löst innan detta planprogram och följande
detaljplaner ska börja genomföras så krävs det, för att
kunna påbörja utvecklingen, att en överenskommelse
sluts mellan Orust kommun, Trafikverket, Västtrafik och
Länsstyrelsen.

Utbyggnadsscenarion

2

Denna överenskommelse syftar till att säkra så att den
infrastruktur och kollektivtrafik som krävs för att
utveckla samhället finns på plats. Detta kan innebära att
färjekapaciteten ökas fram till dess att en bro är färdig
och att Orust kommun ser till att utveckla cykelnätverket
så att det (1) på ett enkelt sett går att cykla till Stenungsund och (2) att det enkelt går att cykla till bussen. Orust
kommun samverkar med Västtrafik för att utveckla en attraktiv pendlingsbusstrafik till Stenungsund och Göteborg.
Pendelparkering vid färjeläget planeras byggas ut 2021.

1

Diagrammet till höger visar att i scenario 1, där ingen
överenskommelse sluts, så kan samhället knappt utvecklas
alls. Med överenskommelse kan samhället utvecklas till
dess att brofrågan är utredd och därefter fortsätta utvecklas (scenario 3) om det blir en bro eller avstanna ifall det
inte blir det (scenario 2).
Figur 34. Illustration av osäkerhet i befolkningsutveckling i Svanesund
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6.1 INTRODUKTION

6.1.1 SAMMANFATTNING
Trafikförsörjningen av skolan omdisponeras för ökad
effektivitet, trafiksäkerhet samt gång- och cykelvänlighet.
Utrymme reserveras inom planprogrammet för expansion
av skolan norrut samt av förskola väster om nuvarande
förskola.
På Ängås gamla skoltomt föreslås en generationspark
etableras, en mötesplats för olika åldrar med möjlighet
till spontanidrott. Att inte föreslå byggnader på platsen
bibehåller en möjlighet att i framtiden vidareutveckla
Ängås med mer permanenta byggnader med inriktning på
idrott/kultur/fritid för att möta de behov som uppstår
när samhället vuxit ytterligare.
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Område för föreningsliv och idrott bevaras med möjlighet till viss utökning och omdisponering i den södra
delen. Byggrätter för nya föreningslokaler föreslås söder
om dagens idrottsområde.
Naturmarken föreslås att i huvudsak bevaras och delvis
användas som förskolegård. Utbyggnad av förskola och
nya föreningslokaler kommer ta en mindre del av naturmarken i anspråk.
Industriområdet föreslås expanderas norrut mot Varekilsvägen tillsammans med ökade byggrätter inom befintliga
industrifastigheter. Handel som kompletterar centrumhandeln kan tillåtas inom området.

Befntlig Gångbana
Programgräns

Befntlig Lokalgata

Kommunalt ägd mark

Befntlig Landsväg/Genomfartsled

Privatägd mark

Befntlig Busshållplats

BROANSLUTNING

ALTERNATIV 1
Befntlig Skolbusshållplats

Skogsmark - Högre rekreationsvärden

Ny Gång- och cykelbana

Skogsmark - Lägre rekreationsvärden

Ny Gångbana

Åkermark

Ny Lokalgata

Öppna grönytor - Högre rekreationsvärden

Ny Landsväg/Genomfartsled

Öppna grönytor - Lägre rekreationsvärden

Ny Skolbusshållplats

Bostadsområden - Hybrid med i huvudsak gröna inslag

Parkering

Gång- och cykelbana

Industri/Handel

Gångbana

Idrott/Föreningsliv

Lokalgata

Skola/Förskola

Landsväg/Genomfartsled

Kultur/Idrott/Fritid

Busshållplats

Natur/Rekreation

Skolbusshållplats

Ny trafik

Kommunalt verksamhetsområde

Ny gångbana

Industri/Handel

Ny gång- och cykelbana

Idrott/Föreningsliv
Skola/Förskola
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Figur 35. Planförslag
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6.2 STRÅK, TRAFIK OCH PARKERING
6.2.1 SKOL- OCH IDROTTSOMRÅDET
Skolbussangöringen föreslås flyttas till en ny busslinga
som nås via Fridängsvägen. Föreslagen busslinga sträcker
sig söder om Färjevägen och utformas med en vändplan i
höjd med infarten vid Rödsvägen. Avståndet från Färjevägen, och den gång- och cykelbana som löper utmed södra
sidan, behöver vara tillräckligt stort för att inrymma en
slänt och eventuellt ett dike.
Vägen utformas 6,5 meter bred på raksträckan, men
breddas upp i kurvan, så att två bussar kan mötas.
Vändslingan dimensioneras så att bussarna kan vända
runt i ena riktningen (vänstervarv). Förslaget medger en
uppställningsyta med plats för 5 skolbussar. Utmed bussuppställningsplatserna föreslås en gångbana som knyts an
till gång- och cykelbanor söderut ner mot skolan samt till
ny GC-väg utmed Rödsvägen.
Upplockning av elever boende i Svanesund som går i
skola på övriga Orust lokaliseras även den till busslingan
och på så sätt undviks att skolbusstrafiken leds in på
Rödsvägen och Kaprifolvägen. Beroende på framtida
användningsområde för den gamla skoltomten finns goda
möjligheter att samutnyttja busslingan.
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UTN 1
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Då plats frigörs vid den gamla bussangöringen kan detta
användas för hämtning och lämning med personbil. Då
detta innebär ett mindre flöde av elever kan den befintliga
gångfållan tas bort och ersättas med en upphöjd passage.
Det ger i sin tur möjlighet att enkelrikta parkeringsytan
vilket minskar antalet backrörelser och tydliggör utfarterna på den enkelriktade Rödsvägen.
Längs Rödsvägen från Färjevägen ner till skolans entré
föreslås en bredare gång- och cykelväg som ökar framkomligheten för cykel- och gångtrafikanter, knyter ihop
idag osammanhängande cykelvägar samt bidrar till att
Rödsvägen smalnas av vilket gör det tydligare att den är
enkelriktad.
För att öka tryggheten för cyklande och gående till
förskolan föreslås en ny gång- och cykelväg som kopplas
samman med GC-väg längs Rödsvägen, söderut samt
norrut genom ett nytt övergångsställe.

Figur 36. Trafikförslag skolan
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6.2.2 PARKERING

6.2.3 INDUSTRIOMRÅDET

Parkering föreslås byggas ut främst i samband med
expansion av verksamheterna. För att avlasta parkeringarna vid förskolan (1) kan ett antal platser användas
som korttidsparkering för hämtning och lämning och
parkeringarna vid Fridängsvägen (2) kan i högre grad
nyttjas som parkering för kommunens anställda. Då
denna parkering främst nyttjas under kvällar och helger
för idrottsändamål finns en möjlighet till visst samutnyttjande.

Infart till industriområdet föreslås fortsatt ske via industrivägen. Breddning och förstärkning av Mulltorpsvägen
samt anläggande av nya lokalgator krävs för att koppla
samman nya fastigheter med industrivägen. Utöver detta
föreslås utvidgning av vändplatsen i Industrivägens södra
del samt ställplats för släp längs Industrivägen.

↑

Figur 37. Trafikförslag för skol- och förskoleentré

Figur 36. Trafikförslag industriområdet
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BROANSLUTNING
ALTERNATIV 1

HANDEL

UTBYGGNAD
INDUSTRI/ HANDEL

IDROTT/
KULTUR/
FRITID

IDROTT/
FÖRENINGSLIV

Befntlig Gång- och cykelbana
NATUR/
REAKTREATION

Befntlig Gångbana
Befntlig Lokalgata
Befntlig Landsväg/Genomfartsled

TRAFIKANGÖRING
SKOLA

UTBYGGNAD
SKOLA

INDUSTRI

Befntlig Busshållplats
Befntlig Skolbusshållplats
Ny Gång- och cykelbana

SKOLA

Ny Gångbana
Ny Lokalgata
Ny Landsväg/Genomfartsled
Ny Skolbusshållplats

UTBYGGNAD
FÖRSKOLA FÖRSKOLA

Parkering

Industri/Handel
Idrott/Föreningsliv

Figur 38. Trafikförslag
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6.3 DELOMRÅDEN
6.3.1 INDUSTRI & HANDEL
1.
2.

Byggrätterna för befintliga industrifastigheter inom
byggnadsplan från 1979 (se s. 28) utökas
Vändplatsen söder om industriområdet byggs ut för
att hantera större fordon så vändplats inte behöver
ordnas på varje tomt

3.

Ställplatser för släp tillskapas, förslagsvis längs norra
delen av industrivägen

4.

Industriområdet expanderas norrut med nya tomter
för lätt industri och handel. Fokus bör ligga på sällanköpshandel för att inte konkurrera med centrum, varför
livsmedelshandel begränsas

GENERELLA ÅTGÄRDER

•

Ny industribyggnation bör utformas enligt gestaltningsprinciper med fokus på kommunikativa fasader
och god helhetsmiljö

Programgräns

Befntlig Lokalgata

Kommunalt ägd mark

Befntlig Landsväg/Genomfartsled

Privatägd mark

Befntlig Busshållplats

Programgräns

Skolbusshållplats
Befntlig Gångoch cykelbana

Skogsmark - Högre rekreationsvärden

BROANSLUTNING
Ny
Gång-Gångbana
och cykelbana
Befntlig

Skogsmark - Lägre rekreationsvärden
Programgräns

Ny Gångbana
Befntlig
Lokalgata

Åkermark ägd mark
Kommunalt

Ny Lokalgata
Befntlig
Landsväg/Genomfartsled

Öppna
grönytor
Privatägd
mark - Högre rekreationsvärden

Ny
Landsväg/Genomfartsled
Befntlig
Busshållplats

Öppna grönytor - Lägre rekreationsvärden

Ny
Skolbusshållplats
Befntlig
Skolbusshållplats

Bostadsområden
med i huvudsak gröna inslag
- Högre- Hybrid
rekreationsvärden
Skogsmark

Parkering
Ny
Gång- och cykelbana

Skogsmark - Lägre rekreationsvärden

Ny Gångbana

Gång- och cykelbana
Åkermark
Gångbana
Öppna
grönytor - Högre rekreationsvärden

ALTERNATIV 1

Industri/Handel
Ny
Lokalgata

3

Idrott/Föreningsliv
Ny
Landsväg/Genomfartsled

Lokalgata
Öppna grönytor - Lägre rekreationsvärden

Skola/Förskola
Ny Skolbusshållplats

Landsväg/Genomfartsled
Bostadsområden - Hybrid med i huvudsak gröna inslag

Kultur/Idrott/Fritid
Parkering

4

Busshållplats

1

Natur/Rekreation

Skolbusshållplats
Gångoch cykelbana

Ny trafik
Industri/Handel

Kommunalt verksamhetsområde
Gångbana

Ny gångbana
Idrott/Föreningsliv

Industri/Handel
Lokalgata

Ny gång- och cykelbana
Skola/Förskola

Idrott/Föreningsliv
Landsväg/Genomfartsled

Kultur/Idrott/Fritid

Skola/Förskola
Busshållplats

Ianspråktagen
mark
Natur/Rekreation

Trafik
Skolbusshållplats

Planerad
Ny
trafik utbyggnad av bostäder

2

•

Bäcken i norr föreslås kulverteras

Kultur/Idrott/Fritid
Kommunalt
verksamhetsområde

Brant
terräng
Ny
gångbana

•

Detaljplan, exploateringsavtal och eventuella markanvisningar bör eftersträva öppna dagvattenlösningar,
gröna tak och integrerad energiproduktion

Natur/Rekreation
Industri/Handel

Jordbruksmark
Ny
gång- och cykelbana

Utbyggnad
Idrott/Föreningsliv

Närrekreation/Värdefull natur

Skola/Förskola

Broreservat mark
Ianspråktagen

Trafik
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Figur 39. Planförslag- Industriområde
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6.3.2 SKOLA & FÖRSKOLA
1.

Yta för framtida expansion av Ängås skola reserveras
norr om skolan

2.

Yta för byggnation av ytterligare en förskola med 5
avdelningar reserveras väster om Ängås förskola

GENERELLA ÅTGÄRDER
• Trafiken till skolan omorganiseras (se s. 48)
•

•

Utbyggnad av skolfunktioner sker sammanhållet med
befintliga skolbyggnader för minimera naturmarken
som tas i anspråk
Skolfunktioner lokaliseras på ett sådant sätt att
samutnyttjande av trafik- och logistikfunktioner
underlättas

•

Skolbyggnader placeras så att naturområden är
lättillgängliga att använda i förskolans och skolans
verksamhet

•

I kommande detaljplaner kan samutnyttjande mellan
föreningslivet och skolan undersökas.
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Figur 40. Planförslag- Skolområde
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6.3.3 IDROTT & FÖRENINGSLIV
1.

Idrottsområdet bibehålls med nuvarande användning

2.

Områdets entrépunkter i nordöst vid korsningen
Fridängsvägen och i syd vid Ängås skola, tydliggörs
med skyltning och belysning

3.

Ett område sydväst om idrottsområdet inkluderas till
idrottsområdet i detaljplan för att underlätta framtida
utveckling av idag oanvända eller eftersatta ytor

4.

Föreningslokaler kring Fridängsvägen bevaras med
nuvarande funktion

5.

Gränsen mot industriområdet tydliggörs med plank
och/eller gröna barriärer alternativt läktare eller
annan sportutrustning

6.

Ytan söder om skolan kan användas som för idrotts
eller föreningsändamål med koppling till omgivande
natur såsom vindskydd, cykelbana eller föreningslokaler.

2
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Figur 41. Planförslag- Idrotts- och föreningsområde
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Programgräns
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Befntlig Landsväg/Genomfartsled

Privatägd mark

6.3.4 NATUR & REKREATION
1.

2.

Planerad expansion av förskola förväntas ta viss
naturmark i anspråk men merparten av denna mark
kan bevaras som grönyta i form av förskolegård
Tillägg inom programområdets södra del gäller
mindre byggnadsvolymer eller idrottsanläggningar
som anpassas till terräng och vegetation och inte
begränsar tillgängligheten eller bruksvärdet av skogsområdet söder om programområdet

Befntlig Busshållplats

BROANSLUTNING
ALTERNATIV 1

Befntlig Skolbusshållplats

Skogsmark - Högre rekreationsvärden
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GENERELLA ÅTGÄRDER
• Största delen av naturområdena föreslås bevaras, i
enlighet med önskemål från lokala aktörer och medborgare

Industri/Handel

Ny gång- och cykelbana

•

Trafik

3.

Kullen i programområdets mitt skall vara fortsatt tillgänglig för allmänheten

Bebyggelsen föreslås placeras med hänsyn till befintliga stråk och målpunkter och föreslås utformas på
ett sådant sätt att det länkar samman Ängåsområdets
aktiviteter med den omgivande naturen
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Figur 42, Planförslag- Natur och rekreation
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Kvarvarande yta kommer att iordningställas som en
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En eventuell framtida bebyggelse bör utvecklas i
samklang med Ängåsområdets identitet som Svanesunds centrum för idrott, kultur, fritid och utbildning
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6.3.5 GAMLA ÄNGÅS SKOLTOMT
1.

•

•

•

Ny trafikangöringspunkt (vändslinga) kommer att
anläggas vid korsningen Färjevägen-Rödsvägen. Den
innefattar hållplats för skolbussar, en gångbana som
knyts an till gång- och cykelbanor söderut ner mot
skolan samt ett bevarande av befintlig ÅVS-station.

Figur 43. Planförslag- Ängås gamla skoltomt
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100
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6.3.6 UTBYGGNADSPROCESS
Utbyggnadsscenarion

Diagrammet till höger visar ett exempel på hur utbyggnaden av Ängås kan se ut i relation till befolkningsökningen
i Svanesund. Olika aktörer är drivande i utvecklingen av
olika delar. En mängd faktorer påverkar utvecklingstakten, exempelvis övrig samhällsutveckling, ekonomiska
förutsättningar hos de olika aktörerna och politisk prioritering.
•

•

•

2

Utbyggnad av generationsparken och av ny trafiklösning på gamla skoltomten har stöd i gällande
detaljplaner.
Utvecklingen av både industriområdet och idrottsområdet kan ske stegvis och styrs av de lokala
aktörernas behov och möjligheter. För utveckling i
befintligt industriområde och av nya industrifastigheter krävs planändring respektive ny detaljplan.
Expansion av skola och förskola samt vidareutveckling av gamla Ängås skoltomt föreslås ske längre
fram i tiden, när övrig utbyggnad av Svanesund
kommit längre

Skola/
Förskola

Utbyggnadsintensitet
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1
Gamla
skoltomten

Trafiklösning
Industri
Idrott &
Fritid

Figur 44. Illustration av föreslagen utbyggnadsprocess
Utbyggnadsperiod

3

6.4 GESTALTNINGSPRINCIPER OCH REFERENSER

Figur 45. Pumptrackbana främjar cykling bland barn och unga

Figur 46. Stärkta kopplingar till omgivande naturområden

Figur 47. Pedagogiska utemiljöer såsom uteklassrum etc.

Figur 48. Möjlighet till spontanidrott

Figur 49. Utformning av idrottsytor bidrar till områdets identitet
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Figur 50. Multifunktionella ytor och fasader

Figur 52. Mötesplatser för barn och unga

Figur 54. Inbjudande och kommunikativa industribyggnader

Figur 51. Kreativa lösningar som uppmuntrar till aktivitet

Figur 53. Inomhusmiljöer med kontakt med omgivande natur

Figur 55. Kretsloppsfunktioner integrerade i bebyggelsen
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7.1 ANSVAR OCH KOSTNADER
7.2 FORTSATT PLANARBETE
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7.1 ANSVAR OCH KOSTNADER
7.1.1 HUVUDMANNASKAP & ANSVARSFÖRDELNING

Ansvar och kostnader för kommande fastighetsbildningar
kommer att regleras via genomförandeavtal.

Av tradition är Orust kommun inte huvudman för
allmänna platser, vilket innebär att det är enskilt huvudmannaskap i hela kommunen. Det betyder att det är olika
samfällighetsföreningar som förvaltar allmänna platser i
alla kommunens tätorter.

Då Färjevägen är en statlig väg kan Trafikverket bidra till
finansiering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder gällande
Färjevägen. Den åtgärdsvalsstudie för Färjevägen som
använts som utgångspunkt för planprogrammet redogör
för möjliga kostnadsfördelningar för åtgärder. I detaljplaneskedet kommer den fortsatt utgöra underlag för
genomförandefrågor.

Orust kommun står för merkostnader för allmän plats
inom programområdet samt övergripande infrastrukturåtgärder. Kommunen står även för kostnader inom
kommunalt ägd kvartersmark.
Åtgärder på privata fastigheter finansieras av exploatörerna/fastighetsägarna. Exploatörer kommer att ha
kostnader för sina delar av åtgärderna på allmän plats
samt för eventuellt flyttande av ledningar. Eventuell kostnadsandel kommer att regleras i genomförandeavtal.
Samtliga byggherrar inom programområdet kommer
att ha kostnader för utbyggnaden av byggnader och
anläggningar inom kvartersmarken samt erforderliga
anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme, m.m.
enligt gällande taxor.
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Utvecklingen av området behöver drivas av samtliga
inblandade aktörer. Idrotts- och fritidsfaciliteter kan
finansieras antingen av kommunen eller genom föreningar och deras eventuella sponsorer. Inom ramen för
planprogrammet är uppdraget att identifiera lämpliga ytor
inom kommunal mark för denna utveckling. När detta är
fastslaget kan detaljer kring användning och kostnadsfördelning utredas.

7.1.2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Marken inom programområdet ägs till största del av
kommunen. Markköp, markbyten och fastighetsreglering
kommer att bli aktuella för att genomföra exploatering
och utbyggnad av infrastruktur.
Det kommer att krävas en omprövning av befintlig
gemensamhetsanläggning inom området. Gemensamhetsanläggningen kan komma att utökas med nya allmänna
platser och mark som blir kvartersmark lyfts ur. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av samfällighetsförening.

7.2 FORTSATT PLANARBETE
7.2.1. DETALJPLANER
Programområdet föreslås detaljplaneras i delar beroende
på intresse hos privata aktörer och politisk vilja.




Figur 56. Etappindelning av detaljplaner



1.

Åtgärder inom befintligt industriområde kräver ändring av detaljplan.

2.

Utveckling av nya industritomter i anslutning till
Ängås industriområde kräver ny detaljplan kan
påbörjas om intresse finns hos markägaren. Kommunalt markköp och utveckling av industritomter i
kommunal regi är också ett tänkbart tillvägagångssätt.

3.

Detaljplan för skola och förskola anpassas till
skolverksamhetens expansionsbehov utifrån befolkningstillväxten, och ligger troligtvis längre fram i
tiden.

4.

Om framtida behov uppstår av nya byggnader för
idrott, kultur eller fritid på gamla skoltomten krävs
en ny detaljplan.



Generationsparken på gamla skolområde kan genomföras
inom gällande detaljplan. Det gamla skolområdet har till
största del bestämmelsen A (allmänt ändamål) i gällande
plan.
Då skol- och idrottsområdet är kommunal mark täcker
kommunen kostnader för planering av dessa ytor.
Kostnader för planering av privat mark kan bäras av
fastighetsägarna genom planavgift vid bygglov eller
plankostnadsavtal. Om arbetet ska finansieras via plankostnadsavtal krävs att samtliga berörda fastighetsägare
beredda att ta kostnader under planprocessen och är
överrens om en kostnadsfördelning.
Kostnader för eventuell ny industrimark för privata markägare regleras via plankostnadsavtal.

Gränsdragningen mellan område 3 och 4 kan komma
revideras utifrån kommande planering. Ny trafiklösning
för skolan kan genomföras inom ramen för gällande
detaljplan. Detsamma gäller de flesta tänkbara åtgärder
inom idrottsområdet.
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7.2.2. UTREDNINGAR

•

Nedan redovisas de utredningar som det kan att finnas
behov av att ta fram i samband med kommande detaljplanering:
•

•

•

•

64

Risk
Utförd riskutredning för Svanesund kan behöva
kompletteras utifrån specifika förutsättningar för
Ängås, med avseende på brofrågan och farligt godstrafik

•

Arkeologi
Möjliga fornlämningar kan behöva utredas i detaljplaneskedet.

7.2.3. UTBYGGNADSETAPPER

Geoteknik
I samband med detaljplanering kommer en geoteknisk utredning behöva tas fram

•

Buller
Vid planläggning av bullerkänsliga funktioner vid
Färjevägen kommer en bullerutredning att behöva tas
fram. Nyetablering av industri och verksamheter nära
bullerkänsliga funktioner kan också komma att kräva
bullerutredning.

•

Gata, VA- och dagvatten
Detaljstudier av trafiklösningar som föreslagits i programmet samt Gatu- och VA-dragningar. Dagvatten
och skyfallshantering behöver också säkerställas.

Naturvärdesinventering
I den mån naturområdet söder om industriområdet
tas i anspråk behöver en naturinventering tas fram.
Behovet kan också uppstå vid exploatering längs med
Varekilsvägen, intill bäcken.

•

Iordningsställande av Ängås gamla skoltomt
Sker efter politiskt uppdrag, möjligt innan planprogrammet antas
Trafiklösning för Ängås skola och förskola
Kan genomföras utan planändring och genomförs
utifrån kommunens fastighetsenhets investeringsplan.
Cykelväg längs Rödsvägen
Kan genomföras utan planändring och genomförs
enligt kommunens mark- och exploateringsenhets
investeringsplan 2022

•

Utbyggnad inom befintliga industrifastigheter
Sker stegvis beroende på expansionsbehov och möjlighet hos befintliga aktörer

•

Utbyggnad av nya industrifastigheter
Sker på fastighetsägares initiativ

•

Utveckling av idrottsområdet
Sker stegvis beroende på intresse och ekonomiska
möjligheter för föreningarna

•

Expansion av skola och förskola
Kommer att byggas ut först när befolkningsökningen
i Svanesundsområdet kräver det.

•

Permanent bebyggelse av Ängås gamla skoltomt
Beslut om användning avvaktar övrig utveckling i
Svanesund och på Orust som helhet.

Tidplaner och utbyggnadsordning kan behöva revideras
allt eftersom förutsättningar ändras och fastställs.
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8. KONSEKVENSER
8.1 MILJÖKONSEKVENSER
8.1.1 STADSBILD OCH KULTURMILJÖ

8.1.2 NATURMILJÖ OCH REKREATION

Miljöerna inom Ängås bedöms som tåliga för förändring
och inga känsliga kulturvärden har identifierats. Rivningen av Ängås skola som genomfördes 2018 innebar
att Ängåsområdet mest karaktäristiska byggnad togs
bort. Upplevelsen Ängås från Färjevägen, samhällets
huvudstråk blev därmed kraftigt förändrat. I och med
Färjevägens roll i Svanesund och Ängås placering i samhällets ”entré” från fastlandet har användningen av Ängås
gamla skoltomt relativt stor påverkan på stadsbilden.
Oavsett om det används som en grönyta med rekreationsmöjligheter eller en större anläggning av något slag är det
viktigt att gaturummet längs Färjevägen gestaltas med
omsorg och att aktiva och attraktiva utemiljöer prioriteras.

Ängås skogs- och strövområden, elljusspår och naturstigar med sina rekreationsvärden kommer att bevaras. Med
förbättrade gång och cykelmöjligheter och viss upprustning kommer tillgängligheten och användbarheten öka.
Övrig förtätning i Svanesund ställer krav på att de grönområden som bevaras är tillgängliga och kvalitativa.

Industriområdet föreslås expandera vilket gör att det
öppna landskapet söder om Varekilsvägen kommer att
försvinna. I industriområdet bedöms den nya planen få
en positiv inverkan på gatumiljön då gränssnittet mellan
industriområdet och omgivningen kan utformas på ett
mer enhetligt och genomtänkt sätt. Generellt bedöms
stadsbilden bli mindre diffus och mer överskådlig och
orienterbar i det nya förslaget.
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Med utveckling av idrottsområdet och iordningställande
av skoltomten bedöms möjligheterna till utomhusaktiviteter såsom lek, idrott och motion öka. Genom att utveckla
skolan inom det befintliga skolområdet kommer även den
utökade skolverksamheten ha tillgång till naturområdet
söder om skolan. Tillägg i form av spontanidrott ökar
mångfalden i idrottsutbudet och därmed tillgängligheten
till rekreation för fler människor.
Utformningen av utomhusmiljöer och stråk inom programområdet kommer att studeras vidare i det fortsatta
planarbetet. Grönytorna kan fungera som sociala mötesplatser samtidigt som de är viktiga för den biologiska
mångfalden. Programområdet berörs inte av riksintresset
för naturvård och betecknas inte som särskilt värdefullt
ur naturvårdssynpunkt.

8.1.3 UNDERSÖKNING OM BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN
Förvaltningens bedömning är att planen inte kommer
att utgöra betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte kommer behöva tas
fram. Denna bedömning baseras på programförslagets
omfattning och kommer att ses över utifrån hur förslaget
förändras i detaljplanen. Bedömningen sker enligt 5 § miljöbedömningsförordningen. Huvudsakliga faktorer som
påverkar bedömningen är:
•

Mindre gränsöverskridande effekter som även kan
avhjälpas och hanteras, främst i form av dagvatten
och trafik

•

Mindre omfattning av påverkan på grund av att
utbyggnadsområdet är relativt litet

•

Industriernas påverkan i form av buller etc. kommer
att regleras i kommande detaljplan

•

Den initiala bedömningen utifrån GIS-underlag och
avstämning med kommunens miljöenhet är att området som tas i anspråk saknar högre naturvärden, med
undantag av bäcken i norra delen av planområdet.
Där råder ett generellt biotopskydd, och förutsättningarna för kulvertering kommer behöva utredas
vidare i detaljplanen.

8.2 EKONOMISKA KONSEKVENSER
De ekonomiska konsekvenserna för förslaget för Ängås
behöver förstås som en helhet tillsammans med utvecklingen av Svanesunds centrum och Västra Änghagen.
Inflyttning till kommunen ger positiva ekonomiska konsekvenser i form av en mer balanserad försörjningskvot
och ökade skatteintäkter. Ökad befolkning ger också
ökat underlag för service och kollektivtrafik vilket också
bedöms ge positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Bostadsplanering inom tätort är den mest ekonomiskt
fördelaktiga då kostnader för utbyggnad av infrastruktur
och tillhandahållande av offentlig service blir större med
en mera spridd bebyggelse.
Satsningar på skola och fritidsaktiviteter ökar Svanesunds attraktivitet som boendeort och förbättrar därför
förutsättningarna för bostadsutveckling och befolkningstillväxt i samhället. Även om dessa investeringar inte ger
omedelbara intäkter bedöms de som nödvändiga för en
långsiktig positiv ekonomisk utveckling i kommunen. De
investeringar som görs i samhället blir därigenom till en
lönsam investering.

inom befintliga fastigheter bedöms ge positiva effekter på antalet arbetstillfällen och den lokala ekonomin
i kommunen. Att expandera i anslutning till befintligt
industriområde är ekonomiskt fördelaktigt i form av
mindre behov av infrastrukturutbyggnad samt effektiv
markanvändning.
Ny trafiklösning för skolan är en relativt stor investering
som krävs för att lösa dagslägets bristande trafiksäkerhet. Ökade möjligheter till gång och cykling leder även
till färre resor med bil och därmed mindre belastning på
infrastruktur för bil. Om det i framtiden beslutas om en
större anläggning på Ängås gamla skoltomt finns goda
möjligheter till samutnyttjande av trafikanläggningar.
De ekonomiska konsekvenserna kommer utredas mer i
detalj under kommande detaljplanearbete.

Nya verksamhetstomter och ökade utvecklingsmöjligheter
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8.3 SOCIALA KONSEKVENSER
8.3.1 VARDAGSLIV
För att locka fler året-runt-boende och att kunna erbjuda
Orustbor ett större utbud krävs fler bostäder. För att
locka boende till den planerade bostadsbebyggelse krävs
attraktivitet i form av närhet till skola, fritidsaktiviteter
och natur samt enkla och bekväma vardagstransporter,
vilket förslaget för Ängås bidrar till i Svanesund. Detta
bildar tillsammans med bostads- och centrumutveckling i
Svanesund centrum och Västra Änghagen en helhet som
skapar förutsättningar för ett gott vardagsliv.
Närhet mellan skola, förskola och fritidsaktiviteter underlättar för barnen själva att ta sig mellan målpunkterna
samt föräldrars hämtning och lämning. Närhet till dagligvaruhandel och övrig service i centrum i kombination
med utbyggnad av gång och cykelnät underlättar resor
med gång och cykel i vardagen. Detta möjliggör både
hälsofördelar och en mer hållbar livsstil.

8.3.2 IDENTITET
Programmet föreslår en utveckling av sport, lek och
rekreationsmöjligheter, aktivering och synliggörande av
områdets entréer samt förstärkning stråk kring och inom
området. På så vis stärks Ängåsområdets identitet som
mötesplats för Svanesundsborna och plats för idrott,
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kultur, fritid och rekreation. Medborgardialogen visar att
naturen och skolan var två av de saker som Svanesundsborna tycker bäst om med sin ort, så utveckling av dessa
stärker även identiteten för Svanesund som helhet.

8.3.3 BARNPERSPEKTIV
Föreslagen bebyggelsestruktur inom området främjar
möjligheten till en aktiv fritid i en stimulerande miljö.
Gång- och cykeltrafik kommer att prioriteras inom området vilket ger goda förutsättningar för en trafiksäker miljö
för barn att vistas och färdas i.
För barn och unga är centrum viktigt med en god skolmiljö
med tillhörande utelekytor, fritidsgård, bibliotek och ytor för
idrott. En inkluderande offentlig miljö för barn och ungdomar
innebär bland annat trafiksäkra gång- och cykelbanor, målpunkter för olika åldrar och kollektivtrafik som är trygg och effektiv.
Utelek är positivt för barns hälsa och genom att utveckla
pedagogiska uteytor, lekvänliga miljöer och plats för
spontanidrott bedöms förutsättningarna för utelek förbättras. Genom att tillskapa fler trygga mötesplatser inom
Ängås bedöms planen ha en positiv inverkan på barn och
ungas vardagsliv.

8.3.4 KULTUR
Under perioden där Ängås gamla skoltomt står obebyggd
kan den användas som evenemangsyta. Den utgör också
en möjlighet att addera en större anläggning med fokus
på idrott och eller kulturverksamhet i framtiden, vilket
möjliggör långsiktig utveckling av Svanesunds kultur- och
idrottsutbud.
Genom nya byggrätter för föreningslokaler och fortsatt
arrende för föreningar bevaras föreningskulturen i området
och ges möjlighet till utveckling. Dialogen under planprocessen innebär också ett tillfälle för olika aktörer att mötas och
föreningslivets behov synliggörs. Denna inventering av behov
och resurser bedöms kunna stärka utvecklingen av idrottsområdet.

8.4 HÄLSA OCH SÄKERHET
8.4.1 STÖRNINGAR

8.4.2 RISKER

Då detaljplanen från 1976 som är gällande i huvuddelen
av industriområdet inte anger några restriktioner kring
störning, kommer en ny detaljplan med begränsningar
av ljudvolym innebära en tydligare reglering och därmed
mindre risk för störningar i närområdet. Begränsning
av tillåtna verksamheter och åtgärder för att minska
störningar kommer att regleras i detaljplan och genomförandeavtal.

Det finns ingen utpekad transportled för farligt gods i
Svanesund idag, men då det finns en tankstation samt en
verksamhet som hanterar farligt gods inom programområdet förekommer det farligt godstransporter i anslutning
till den planerade bebyggelsen.

Utbyggnad av skola och bedöms resultera i ett ökat antal
trafikrörelser, men i och med busstrafikens omlokalisering leds busstrafiken inte längre ner i bostadsområdet
längs Röds- och Kaprifolvägen vilket gör att kommunen
bedömer att det sammantaget kommer innebära minskad
störning för de boende.

Om anslutningen till eventuell bro sker via den södra
föreslagna sträckningen ansluts bron till Varekilsvägen
i korsningen vid Färjevägen. Det är därmed troligt att
Varekilsvägen skulle kan bli rekommenderad led för farligt godstrafik i framtiden och bebyggelsen bör planeras
därefter.

Den rekommenderade zonindelningen bör inte ses som
en fast gräns utan den aktuella riskbilden bör styra markanvändningen. Detta kan komma att kräva ytterligare
utredning i detaljplaneskedet.
Utbyggnad av industriområdet kan komma påverka
riskbilden då nya verksamheter etableras eller befintliga
expanderar. Detta utreds närmare vid bygglov.
Programförslaget innebär inga övriga förändringar av
risker, men konsekvenserna av eventuell trafikled för
farligt gods till följd av bro behöver hanteras i förslaget
för Ängåsområdet.

I programmet föreslås verksamheter i form av industri,
lager och sällanköpshandel i anslutning till Varekilsvägen. Detta innebär att industrifastigheterna generellt bör
disponeras med endast trafik, parkering och tekniska
anläggningar inom lämpligt skyddsavstånd från Varekilsvägen. Även tankstationens skyddsavstånd behöver
beaktas vid placering av funktioner inom industriområdet.
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8.5 TRAFIKKONSEKVENSER
8.5.1 FRAMKOMLIGHET & TILLGÄNGLIGHET
Utgångspunkten för områdets trafikplanering är ökad
trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag kring
skolan i rusningstid. Att skapa bättre möjligheten för
gående och cyklister att röra sig inom och genom området är ytterligare en prioriterad fråga.

8.5.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Inom programområdet planeras för prioriterade gångoch cykelstråk genom området och att öka attraktiviteten
för fotgängare och cyklister. Programförslaget bedöms
bidra till ökad tillgänglighet och därmed ett ökat resande
med gång och cykel. Trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter bedöms öka i och med omstrukturering av
trafiksituationen kring skolan vilket bidrar till en tryggare
upplevelse av gaturummet inte minst för barn påväg till
och från skola och fritidsaktiviteter.
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8.5.3 BILTRAFIK
I och med ny trafiklösning för skolområdet väntas trafiksäkerheten öka, då antalet backrörelser, konflikter mellan
fordon och otydliga trafiksituationer minskar. Med en
avsmalnad väg och borttagen utfart vid skolparkeringens
norra ände bedöms fordon som kör mot enkelriktning
på Rödsvägen minska. Då Rödsvägen inte är lämplig som
utfart på Färjevägen ökas trafiksäkerheten även där om
enkelriktningen respekteras i högre grad.
Inom industriområdet bedöms framkomligheten för stora
fordon öka då möjlighet att vända och ställa av släp förbättras. Trafikflödet till och från industriområdet bedöms
öka något.

8.5.4 BRO TILL FASTLANDET
Precis som mycket annat i det här programmet så är trafikkonsekvenserna beroende på om det blir en ny bro till
fastlandet, lokaliserad norr om Svanesund. När bron är
på plats så kommer mycket av de trafikproblem som idag
finns på Färjevägen minska. Eftersom en bro kommer
ersätta dagens bilfärja kommer det trafiktryck som skapas
strax innan färjans avgång försvinna.
En sträckning av broförbindelsen i enlighet med alternativ 1 (se s.

8.6 RIKSINTRESSEN OCH STRANDSKYDD
8.6.1 RIKSINTRESSE FÖR KUSTZONEN
Svanesund omfattas av riksintresse för kustzonen enligt 4
kap miljöbalken. En förändrad markanvändning i enlighet
med planprogrammet bedöms inte skada riksintresset då
det rör sig om utveckling av befintlig tätort.

8.6.2 STRANDSKYDD
Då programområdet inte omfattas av strandskydd innebär
inte utbyggnaden några konsekvenser för strandskyddet.

8.6.3 FORTSATT MILJÖBEDÖMNING

Bedömningen att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan baseras på programförslagets omfattning och
kommer att omprövas utifrån hur förslaget förändras i
detaljplanen och utifrån resultat av kommande utredningar.
Undersökningen samråds med Länsstyrelsen. Om förslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan, beskrivs
konsekvenserna i en Strategisk miljöbedömning. Om
förslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan
kommer dessa frågor att utredas i kommande detaljplan
och ingå i planbeskrivningar under rubriken ”Miljökonsekvenser” eller liknande.
Beroende på vilka verksamheter som etableras inom
industriområdet kan så kallas liten miljökonsekvensbeskrivning behöva tas fram för de enskilda verksamheterna
och åtgärderna. Detta sker inte inom ramen för detaljplanearbetet.
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8.7 NOLLALTERNATIV
Nollalternativet ger en beskrivning av vilken utveckling
som kan ske om området inte byggs ut i enlighet med
planprogrammet. Nollalternativet innebär att huvuddelen av området fortsatt kommer att vara planlagt enligt
gällande planer, vilket omöjliggör expansion av skola,
förskola, industriområde och många användningar av
Ängås gamla skoltomt.

8.7.1 TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET
Nollalternativet innebär att trafikförsörjning av Ängås
skola och förskola förblir ett problem för buss och
biltrafik, men främst för de många oskyddade trafikanter i form av barn och föräldrar som vistas i området i
rusningstid. Gång- och cykelinfrastruktur förblir underutvecklad och bilberoendet minskas därmed inte.

8.7.2 HÅLLBAR UTVECKLING
Välfungerande skola och meningsfulla fritidsaktiviteter
för barn och unga samt mötesplatser för medborgare
i alla åldrar är en nyckelfråga för att skapa socialt hållbara samhällen. Förutsättningarna för denna utveckling
begränsas av nuvarande plan. Ekonomisk hållbarhet i ett
samhälle som Svanesund innebär ett livskraftigt näringslivsklimat där lokala aktörer har möjlighet till utveckling
och nyetablering. Begränsade ytor för att utveckla verk-
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samhetsområdet i nuvarande plan hämmar detta. Om
området inte byggs ut enligt programförslaget kan åkermark och dess produktions-, natur- och kretsloppsvärden
bevaras.

8.7.3 BEBYGGELSE OCH
KULTURMILJÖ
Till följd av högt bebyggelsetryck industriområdet börjat
expandera utanför gällande plangräns samt med högre
exploateringsgrad än planen medger inom området. Om
nuvarande plan kvarstår finns risken att okoordinerade
bygglov, tillfälliga lösningar och rena planstridigheter
kommer att leda till en ineffektiv och icke-ändamålsenlig
markanvändning. Då verksamheter med delvis motstående behov samsas på liten yta skulle en mindre planerad
expansion av respektive verksamhet leda till ökade
intressekonflikter mellan exempelvis skola och industriverksamhet.

8.7.4 NATURMILJÖ
Befintlig flora och fauna kan fortsatt vara opåverkade
utifrån de förhållanden som gäller idag.

8.7.5 VERKSAMHETER
Befintliga verksamheter inom och i anslutning till
området kan fortsätta i enlighet med gällande planer.
Ett flertal näringslivsaktörer inom verksamhetsområdet
uttryckt behov av att expandera. Därmed kan behållande
av befintlig plan resultera i att företag väljer att lämna
Ängåsområdet för att etablera sig någon annanstans.
De begränsade möjligheterna till expansion leder till ett
mindre gynnsamt företagsklimat i Svanesund.
Ängås skola har inom nuvarande plan begränsade möjligheter att expandera. Gällande detaljplan tillåter heller
inte utbyggnad av förskola inom programområdet. Vid
befolkningsökning i Svanesund skulle förskola behöva
lokaliseras på annan plats i samhället och samordningsvinster med nuvarande Ängås förskola går förlorade.
Idrottsverksamheterna kan fortsätta utvecklas inom sitt
nuvarande område, men expansion av området är ej
möjlig inom ramen för gällande plan.
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Samrådsredogörelse

PLANPROGRAM FÖR ÄNGÅS
Antagandehandling

Orust kommun
Västra Götalands län
Upprättad den 28 april 2022 av
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun
Diarienummer KS/2017:1704

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS
Planhandlingarna har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen
under tiden 18 augusti 2020 – 25 september 2020.
Ett samrådsmöte avhölls i Svanesund den 9 september 2020 vid Ängås skola.
Under samrådet har det inkommit 18 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och
kommenteras i denna samrådsredogörelse. Länsstyrelsens yttrande biläggs även som
separat bilaga.

LÄSINSTRUKTIONER
Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under
samrådsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med
anledning av synpunkterna.
Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text.
En del synpunkter har återkommit i många yttranden och har sammanfattats och
besvarats nedan, se ”Ofta förekommande synpunkter”, sida 3.
Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv.
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SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden har i huvudsak få synpunkter. Myndigheter och organisationer har i
stort tillstrykt förslaget men pekar på ett antal mindre förändringar, främst av redaktionell
form.
Framförda synpunkter har kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingarna
och det bedöms inte finnas några kvarstående erinringar. En del av de synpunkter som
inkommit efter samrådet ligger utom ramen för vad som bör studeras inom
planprogrammet och hänvisas istället till framtida planarbeten.
Statens Geotekniska Institut (SGI) hänvisar till att förslaget saknar en övergripande
beskrivning av områdets geologiska och geotekniska förutsättningar vilket handlingen har
kompletterats med sedan samrådet.
Det har från boende i närområdet inkommit synpunkter på det trafikförslag som
presenterades i samrådshandlingen med ny busslinga till/från området och skolan vilket
resulterat i ett reviderat förslag, se ”Ofta förekommande synpunkter”, sida 3.
Det har i flera fall inkommit förslag på hur områdets rekreativa miljöer skulle kunna
utvecklas i form av en generationspark. Kommunen ställer sig positiv till föreslagna
åtgärder/aktiviteter som över lag överensstämmer med hur kommunen ser att området
skulle kunna utvecklas på ett positivt sätt. De förslag som inkommit efter samråd utgör
underlag inför planeringen av den kommande generationsparken.

OFTA FÖREKOMMANDE SYNPUNKTER
En del synpunkter är ofta förekommande och står sammanfattade nedan med kommunens
svar. Yttranden innehållandes dessa synpunkter har hänvisats hit för att undvika
upprepningar i redogörelsen.
A. Nytt trafikförslag
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Trafikförslaget har reviderats sedan samrådet. Det nya förslaget innebär att busslingan
fortsatt nås via Fridängsvägen men förläggs längre norrut, parallellt med Färjevägen.
Busslingan utformas som en vändslinga där vändplatsen placeras i höjd med infarten vid
Rödsvägen. Genom att busslingan förskjuts norrut kan ytan för idrott/kultur/fritid och
natur/rekreation nyttjas sammanhängande med berget söder om skoltomten. Söder om
busslingan/bussuppställningsplatserna föreslås en gångbana som knyts an till gång- och
cykelbanor söderut ner mot skolan samt till ny GC-väg utmed Rödsvägen.
B. Trafiksäkerhet
Färjevägen tillhör det statliga vägnätet som ägs och förvaltas av Trafikverket och
kommunen har på så sätt begränsade möjligheter i vilka åtgärder som går att tillämpa på
vägen. Några delar av Färjevägen som berörs i synpunkter är lokaliserad utanför
programområdet och ligger på så sätt utom ramen för vad som är möjligt att behandla
inom planprogrammet för Ängås.
Utöver planprogrammet för Ängås har kommunen arbetat fram ett planprogram för
Svanesunds centrum som bland annat innefattar stora delar av Färjevägen. Inför
planprogrammet för Svanesunds centrum har Trafikverket, i nära samarbete med
kommunen, tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som utifrån förslag om förtätning i
pågående planarbeten beskriver och analyserar konsekvenser och föreslår åtgärder för att
uppnå en säker trafikmiljö för alla trafikslag och alla trafikanter längs Färjevägen och
anslutande vägar.
Föreslagna åtgärder handlar huvudsakligen om att skapa säkrare övergångar över
Färjevägen för gående, sänkt hastighetsbegränsning och fartkameror, tillskapande av nya
gång- och cykelvägar, förbättrade korsningar med svängkörfält samt förenklad
kollektivtrafik med färre och bättre lokaliserade hållplatslägen.
Dialog

med

trafikverket

om

åtgärder

kring

Färjevägen

förs

löpande

med

åtgärdsvalsstudien samt planprogrammen för Ängås och Svanesunds centrum som
utgångspunkt.
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INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, organisationer och föreningar, kända
sakägare och sist andra än sakägare. Yttranden har sammanfattats och organiserats med
ämnesrubriker. Varje ämne besvaras av kommunen för att förbättra läsbarheten.
Länsstyrelsens yttrande bifogas handlingen i sin helhet.
Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av
fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även
fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i
fysisk form.
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MYNDIGHETER
LÄNSSTYRELSEN
Yttrande nummer 1.13
A. Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen utreder förutsättningar och sätter upp mål för
kommande detaljplaner för Ängåsområdet.
Länsstyrelsen anser att planprogrammet på ett bra sätt har beskrivit förutsättningarna för
att utveckla Ängås. För att planprogrammet ska ligga till grund för kommande
detaljplanering ser länsstyrelsen dock att det finns ett behov av kompletteringar inom
några områden.
Länsstyrelsen förordar att en dagvattenutredning tas fram för hela området. De
geologiska eller geotekniska förutsättningarna behöver beskrivas mer ingående för hela
området, först då kan man fånga upp saker som den tänkbara risken för kvicklera och
stabilitetsproblem, som PM Geoteknik redovisar och inarbeta det i texten. En
naturvärdesinventering bör göras för de södra delarna. Innan jordbruksmark bebyggs
måste en utredning enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken utföras. Detta kan med fördel göras
inom planprogrammet.
Prövningsgrunder som kan bli aktuella vid detaljplaneskede är Miljökvalitetsnormer för
vatten, Hälsa och säkerhet avseende buller, farligt gods, markförorening samt risken för
översvämning eller erosion. Vid sidan av prövningsgrunderna behöver kommunen också
troligtvis söka tillstånd att få ta bort fornlämningar, söka biotopskyddsdispens.
B. Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om
anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.
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C. Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan
eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem nedanstående
prövningsgrunderna.


Riksintresse (både MB kap 3 och 4)



Mellankommunala frågor och regionala förhållanden



Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten)



Strandskydd (MB 7kap)



Hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller,
strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion)

Länsstyrelsen anser att nedanstående prövningsgrunder kan komma att bli aktuella för
föreslagen exploatering vid kommande planskede.

D. Miljökvalitetsnormer för vatten
Kommunen föreslår att det, i det fortsatta planarbetet, kan finnas behov av att genomföra
”Detaljstudier av trafiklösningar som föreslagits i programmet samt Gatu- och VAdragningar. Utredningen bör även inkludera dagvattenlösningar för handels- och
verksamhetsområdet.”.
Länsstyrelsen anser dock att en separat dagvattenutredning för området behöver tas fram.
Utredningen behöver beskriva hur nuvarande dagvattenhantering går till, klargöra
behovet av både rening och fördröjning i och med den förändrade markanvändningen
samt beskriva vad den förändrade markanvändningen som planen medger innebär för
mottagande vattenförekomsters status och möjlighet att nå miljökvalitetsnormerna
(MKN) för vatten. Behovet accentueras av att mottagande vattenförekomst är Natura
2000-område och det faktum att det inom planområdet finns potentiellt förorenad mark.
E. Hälsa och säkerhet

Buller
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Färjevägen är relativt hårt trafikerad eftersom det är en genomfartsled. Markanvändning
för kultur/idrott/fritid kan vara bullerkänsligt och behov av att bullernivåerna håller sig
inom ramen för skolgårdar. Det kan finnas behov av att utreda hur bullerskyddsåtgärder
kan utföras för att bullernivåer vid en yta som utnyttjas av barn och ungdomar inte är
onödigt höga. Vid planering av industrimark behöver det göras en bedömning av
störningar som kan uppkomma för närliggande bostäder och de skyddsåtgärder som kan
behövas. Det kan exempelvis finnas behov av att sätta planbestämmelser med
bullervärden vid fastighetsgräns, bestämmelser om byggnaders placering etc.

Förorenad mark
Befintlig industri och bensinstation är områden där det kan förekomma förorenad mark.
Det finns några verksamheter som kan medföra förorenad mark i det s.k. EBH-registret.
Om det vid detaljplanearbetet föreslås ändrad användning av markområdet från
industrimark till mer blandade verksamheter behöver det i detaljplanearbetet utföras
översiktliga undersökningar och en riskklassning. Om det finns risker behöver ytterligare
undersökningar göras för att säkerställa att det går att ta bort föroreningarna innan planen
antas.
Om marken fortsätter utnyttjas för samma ändamål är det lämpligt att vid
detaljplaneläggningen upplysa om att vid alla schaktningsarbeten ska kommunens
miljökontor kontaktas för att kontrollera eventuell förekomst av förorenad mark när dessa
områden detaljplaneläggs.

Farligt gods
I planprogrammet refererar man till skyddsavstånd enligt rekommendationerna i
RIKTSAM. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en egen riskpolicy för
markanvändning intill transportleder för farligt gods, som kommunen med fördel kan
referera

till.

www.lansstyrelsen.se/download/18.2887c5dd16488fe880d5f842/1538048849910/2006
-104.pdf
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Riskpolicyn innebär att riskhanteringsprocessen beaktas i framtagande av detaljplaner
inom 150 meters avstånd från en farligt gods led. Aktuellt planområde tangerar endast
gränsen 150 m, vilket är bra.

Risk för ras, skred och blocknedfall
Planprogrammet ger en översiktlig bild av området, men ingen egentlig beskrivning av de
geologiska eller geotekniska förutsättningarna och det vore bra om handlingen
kompletterades med en beskrivning av detta för hela området. Då kan man fånga upp
saker som den tänkbara risken för kvicklera och stabilitetsproblem, som PM Geoteknik
redovisar och inarbeta det i texten. Även SGU:s lutningsanalys redovisar förutsättningar
for skred inom området.
SGU:s jordartskarta redovisar vidare områden med kombinationen morän/inslag av berg
och branta lutningar, vilket innebär att eventuell risk för ytliga ras och blocknedfall inte
kan uteslutas. SGI och Länsstyrelsen anser att dessa förhållanden närmare behöver
klarläggas och redovisas i det fortsatta planarbetet. Risk för ras, skred och blocknedfall
tillhör säkerhetsfrågorna och en samlad redovisning av dessa frågor bör hittas igen under
kapitlet 2.7 Hälsa och säkerhet [Planprogrammet]. Man bör redovisa en bedömning av
de geotekniska säkerhetsfrågorna för området oavsett om man tror det föreligger några
risker eller inte. Då har man klarlagt förutsättningarna för det fortsatta arbetet.

Risk för översvämning
Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och som förväntas
bli vanligare och intensivare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100årsregn, behöver utredas och beskrivas i planen där också planens eventuella påverkan på
området utanför planområdet behöver ingå.
Länsstyrelsen förordar generellt att skyfallsfrågan hanteras på en övergripande nivå och
inte inom varje enskild detaljplan.
F. Råd enligt PBL och MB

Allmänna intressen
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Översiktsplan
Programmet stämmer väl överens med kommunens översiktsplan från 2009.
Framtagande av ny översiktsplan pågår.

Naturmiljö
En naturvärdesinventering bör göras för de södra delarna.

Trafikfrågor
Genomförd
genomförbara

Åtgärdsvalsstudie
i

den

föreslår

statliga

olika

åtgärdsförslag.

infrastrukturen

ska

Åtgärder

genomföras

som

genom

är
att

medfinansieringsavtal träffas mellan Orust kommun och Trafikverket.
För att inte förhindra framtagandet av eventuella Vägplaner, ska de statliga vägarna med
vägområde inte detaljplaneläggas. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2020-09-20.
G. Synpunkter enligt annan lagstiftning

Ianspråktagande av Jordbruksmark
Innan jordbruksmark bebyggs måste en utredning enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken utföras.
Utredningen består av följande tre frågor:
1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?
2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?
3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?
Det lilla skiftet jordbruksmark som ska användas till cirkulationsplats är ett litet skifte som
kan exploateras eftersom det ligger avskilt från annan jordbruksmark och därför inte är
brukningsvärd mark.
För övrig jordbruksmark i planförslaget kan det behövas att kommunen gör en tydligare
lokaliseringsutredning som visar varför det inte går att bygga på annan mark.

Biotopskydd
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Biotopskyddade objekt verkar finnas, såsom diken. Ska åtgärder vidtas som påverkar dessa
ska dispensansökan ske till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen vill påminna om att dispens bör
sökas och erhållas innan antagande.

Kulturmiljölagen
Inom planområdet finns tre lämningar i Kulturmiljöregistret. Dessa är:


L1968:436,

by/gårdstomt

med

tidigare

antikvarisk

bedömning

övrig

kulturhistorisk lämning. Bedömningen har uppdaterats till fornlämning eftersom
den uppfyller rekvisiten för detta. Länsstyrelsen anser att lämningen har en
tillräcklig

känd

avgränsning.

Till

en

fornlämning

hör

även

ett

fornlämningsområde, som har samma lagskydd som fornlämningen i sig.


L1968:723,

by/gårdstomt

med

tidigare

antikvarisk

bedömning

övrig

kulturhistorisk lämning. Byråmässig granskning visar nu att ytan för lämningen är
helt bebyggd av skola och anslutande lekplats. Länsstyrelsen har därför tagit bort
lämningen, och den har nu antikvarisk bedömning ingen antikvarisk bedömning.
Planarbetet behöver i det fortsatta alltså inte visa någon hänsyn till L1968:723.


L1960:7054, fyndplats för pilspets (förhistoriskt fynd), med antikvarisk
bedömning övrig kulturhistorisk lämning. Länsstyrelsen anser inte att lämningen
föranleder någon arkeologisk åtgärd i samband med planarbetet.

I planhandlingarna uppges att det inom planområdet finns fyra lämningar. Med den fjärde
menas möjligen L1968:1035, som ligger i planområdets östra gräns. Länsstyrelsen
uppfattar att denna ligger utanför planområdet (öster om lokalvägen). Lämningen är en
fyndplats för en kniv (förhistoriskt fynd) med antikvarisk bedömning övrig kulturhistorisk
lämning. Länsstyrelsen anser inte att lämningen föranleder någon arkeologisk åtgärd i
samband med planarbetet.
Sammantaget vad gäller kulturmiljöhänsyn inom planområdet anser Länsstyrelsen att
fortsatt hänsyn måste visas fornlämning L1968:436, som är lokaliserad inom den östra
delen av planområdet. I det fall man planerar att exploatera ytan för fornlämningen, eller
dess fornlämningsområde, krävs Länsstyrelsen tillstånd om ingrepp i fornlämning.
Länsstyrelsen bedömer att det inte finns behov av arkeologisk utredning av den del av
planområdet som idag ännu ej är exploaterat.
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H. Behovsbedömning
Förvaltningens bedömning är att planen inte kommer att utgöra betydande miljöpåverkan
och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte kommer behöva tas fram.
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning.
Detta yttrande har planhandläggare Johanna Severinsson beslutat. I den slutliga
handläggningen har även företrädare från Naturavdelningen, Vattenavdelningen,
Miljöskyddsavdelningen, Landsbygdsavdelningen, Kulturmiljöenheten samt Enheten för
samhällsskydd och beredskap medverkat.

Kommentar:

Kommunen

noterar

Länsstyrelsens

synpunkter

inför

kommande planarbete. Kommunen har gjort förtydliganden avseende
kulturhistoriska lämningar, geotekniska förutsättningar samt förorenad
mark. Framhållna prövningsgrunder kopplade till miljökvalitetsnormer för
vatten samt hälsa och säkerhet ämnas utredas närmare i respektive
detaljplan och på en mer övergripande där det kan anses behövas.
Kommunen kommer ha en dialog med länsstyrelsen om detta när det blir
aktuellt.

Vad

kommunen

att

gäller
svara

ianspråktagande
på

av

länsstyrelsens

jordbruksmark
frågor

i

så

form

ämnar
av

en

lokaliseringsprövning som bifogas framtida detaljplan/er. Kommunen
noterar länsstyrelsens synpunkter vad gäller kulturhistoriska lämningar
vilket avses studeras närmare i den framtida planprocessen.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI
Yttrande nummer 1.6 och 1.15
Planprogrammet ger en översiktlig bild av området, men ingen egentlig beskrivning av de
geologiska eller geotekniska förutsättningarna och det vore bra om handlingen
kompletterades med en beskrivning av detta för hela området. Då kan man fånga upp
saker som den tänkbara risken för kvicklera och stabilitetsproblem, som PM Geoteknik
[2] redovisar och inarbeta det i texten. Även SGU:s lutningsanalys redovisar
förutsättningar för skred inom området.
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SGU:s jordartskarta redovisar vidare områden med kombinationen morän/inslag av berg
och branta lutningar, vilket innebär att eventuell risk för ytliga ras- och blocknedfall inte
kan uteslutas. SGI rekommenderar därför att dessa förhållanden närmare klarläggs och
redovisas i det fortsatta planarbetet. Risk för ras, skred och blocknedfall tillhör
säkerhetsfrågorna och en samlad redovisning av dessa frågor bör hittas igen under kapitlet
2.7 Hälsa och säkerhet [1]. Man bör redovisa en bedömning av de geotekniska
säkerhetsfrågorna för området oavsett om man tror det föreligger några risker eller inte.
Då har man klarlagt förutsättningarna för det fortsatta arbetet.
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk synpunkt inga hinder för fortsatt
planläggning, förutsatt att ovanstående synpunkter beaktas.

Kommentar: Planprogrammet har kompletterats med en översiktlig
beskrivning av områdets geologiska och geotekniska förutsättningar
utifrån SGU:s kartvisare. Detaljerade undersökningar ämnas utföras i
samband med kommande detaljplan/er.

LANTMÄTERIET
Yttrande nummer 1.22
Lantmäteriet påtalar att planprogrammet är tydligt utformat och föredömligt tydligt
utformat vad gäller genomförandefrågorna i detta tidiga planskede och har i övrigt ingen
erinran.

Kommentar: -.

TRAFIKVERKET
Yttrande nummer 1.7 och 1.14
A. Buller
Trafikverket noterar att en trafikbullerutredning genomfördes som underlag för
planprogrammet för Svanesund centrum våren 2018. Analysen kan antas gälla även för
programområdet. Kompletterande bullerutredningar kan komma att krävas i detaljplan.
B. Synpunkter
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Genomförd

Åtgärdsvalsstudie

genomförbara

i

den

föreslår

statliga

olika

åtgärdsförslag.

infrastrukturen

ska

Åtgärder

genomföras

som

genom

är
att

medfinansieringsavtal träffas mellan Orust kommun och Trafikverket.
För att inte förhindra framtagandet av eventuella Vägplaner ska de statliga vägarna med
vägområde inte detaljplaneläggas.
Trafikverket ser fram mot vidare dialog kring planläggningen av Svanesund och har i
övrigt ingen erinran.

Kommentar:

Kommunen

noterar

Trafikverkets

synpunkter

inför

kommande planläggning. I programmet föreslås inte någon förändring vad
gäller statliga vägar/vägområden. Behovet att genomföra kompletterande
bullerutredningar studeras inom ramen för kommande detaljplan/er.

VATTENFALL
Yttrande nummer 1.17
Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet men påpekar att ledningar finns i
närheten (hänvisar till bifogad karta). Om det blir aktuellt att bygga/exploatera i närheten
av elanläggningarna ska Vattenfall kontaktas. Vid arbete i närheten av ledning ska
bevakning beställas via Vattenfall (hänvisar till bifogad URL). Eventuell flytt/förändring
av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. I övrigt
ingen erinran.

Kommentar: Kommunen noterar Vattenfalls synpunkter inför kommande
planläggning.
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FÖRETAG OCH FÖRENINGAR
ELLEVIO ELDISTRIBUTION AB
Yttrande nummer 1.3
Ellevio hänvisar till bifogad karta med utpekade ledningar och transformatorstationer.
Ellevio uttrycker önskemål om att ledningarna regleras med u-områden inom kommande
detaljplaner samt att områdena för transformatorstationer regleras med markanvändning
för tekniska anläggningar (E-områden). Beroende på utformningen av kommande
detaljplan/er framhåller Ellevio att det kan behövas ytterligare transformatorstationer och
ledningar. Ellevio har i övrigt inga synpunkter.

Kommentar: Kommunen noterar Ellevios synpunkter inför kommande
planläggning. Eventuella användningsområden för tekniska anläggningar,
markreservat för underjordiska ledningar m.m. studeras närmare i det
fortsatta planarbetet.

SKANOVA
Yttrande nummer 1.1
Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom programområdet och hänvisar till
bifogad karta. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar
i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband
med flytt. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även
bekostar den. Skanova har i övrigt inga synpunkter.

Kommentar: Kommunen noterar Skanovas synpunkter inför kommande
planläggning.

SVENSKA KYRKAN PÅ ORUST
Yttrande nummer 1.2 och 1.16
Undertecknad har inkommit med synpunkter vid två tillfällen som båda sammanfattas
nedan.

Svenska Kyrkan på Orust, 2020-09-01
Svenska Kyrkan på Orust anser att behov finns av att möta en växande befolkning i linje
med framtaget program för Ängås. Undertecknad framhåller att Svenska Kyrkan på Orust
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idag bedriver Kyrkans Hus i Fridäng och att intresse finns av att vara med och expandera
verksamheten inom området. Undertecknad framhåller därmed intresse av att vara med
och få tillgång till mark genom framtida markanvisningar.

Svenska Kyrkan på Orust, 2020-09-24
Orust pastorat yttrar sig gällande framtaget förslag och den entrépunkt som föreslås i
nordost vid korsningen Fridängsvägen och den planerade vägen/trafiken till skolan.
Undertecknad framhåller att kommunen bör fundera över andra typer av lösningar för
omorganiseringen av trafiken till skolan.

Kommentar: Kommunen noterar kyrkans intresse av att vara med i den
framtida utvecklingen av området. Dialog har förts med yttrande efter
samråd och kommunen välkomnar fortsatt utbyte inför kommande
planläggning.

Kommunen

trafiklösning

som

har

beskrivs

efter

mer

samråd

utförligt

sett
under

över

föreslagen

rubriken

”Ofta

förekommande synpunkter” (s. 3).

CENTRALA SVANESUNDS VÄGFÖRENING
Yttrande nummer 1.8
För att området ska kunna utvecklas i linje med vad som anges i programmets bakgrund,
mål och vision anser undertecknad att det är nödvändigt med helt nya trafiklösningar. En
avlastning av Rödsvägen/Kaprifolvägen bör ligga inom ramen för planen då trafiken kring
förskolan/skolan/biblioteket/idrottshallen är helt ohållbar för de som rör sig inom
området.
Undertecknad hänvisar till att barn går och cyklar längs Rödsvägen/Kaprifolvägen vidare
upp mot skolan och löper hög risk för att bli påkörda av stressade förare på väg till färjan.
Undertecknad hänvisar också till problematik kopplad till när barn/ungdomar ska ta sig
över Färjevägen då bilförare passerar i hög hastighet utan att stanna. Med bakgrund av
detta anser undertecknad att hastighetsbegränsning, fartkameror och ljusstyrda
övergångsställen är nödvändigt att installera.
Undertecknad menar också på att ungdomar buskör med sina stora bilar/EPA traktorer
och trimmade mopeder, ofta mot enkelriktat, och på trottoaren för att undkomma
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farthinder och hänvisar till att många allvarliga incidenser har inträffat med skadade
barn/ungdomar som följd. Undertecknad anser att en ny utfart till Färjevägen, utan att
passera Kaprifolvägen, är nödvändig och att parkeringslösningar är möjliga vid andra
sidan skolan med utfart vid Industrivägen och Fridängsvägen.
I övrigt anser yttrande att programmet är väl utarbetat.

Kommentar: Åtgärder/konsekvenser kopplat till föreslagen trafiklösning
och trafiksäkerhet beskrivs ingående under rubriken ”Ofta förekommande
synpunkter” (s. 3).

BOHUSLÄNS MUSEUM
Yttrande nummer 1.9
A. Kulturhistorisk bakgrund
Bohusläns Museum framhåller att området inte ligger inom någon uttagen kommunal
kulturmiljö eller inom något riksintresse för kulturmiljövården.
B. Utlåtande ur bebyggelseperspektiv
Bohusläns museum har inget att erinra sett ur ett bebyggelseperspektiv.
C. Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Inom området finns tre övriga kulturhistoriska lämningar samt en fornlämning
registrerade. Det rör sig om tre by- och gårdstomter samt en fyndplats. Bohusläns
museum finner att en fornlämning L1968:436 finns registrad inom området. Om
planerad

exploatering

kommer

att

beröra

L1968:436

med

tillhörande

fornlämningsområde krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Därmed finner Bohusläns
museum att ni bör samråda med Länsstyrelsen inför fortsatt planarbete.
D. Sammanfattning
En fornlämning L1968:436 finns registrerad inom området. Tillstånd krävs från
Länsstyrelsen för ingrepp i fornlämning med tillhörande fornlämningsområde. Därmed
bör ni samråda med Länsstyrelsen inför fortsatt planarbete. Bohusläns museum har inget
att erinra sett ur ett bebyggelseperspektiv.
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Kommentar: Kommunen noterar Bohusläns Museums synpunkter inför
kommande planläggning.

VÄSTTRAFIK
Yttrande nummer 1.19
Västtrafik påtalar att beskrivningen av kollektivtrafikens förutsättningar överensstämmer
med Västtrafiks bild. Det finns även en beskrivning av tidigare åtgärdsförslag från ÅVS
Färjevägen om att skapa en tydligare struktur för kollektivtrafiken samt dess infrastruktur
i området.
Västtrafik framhåller att i en ort av Svanesunds storlek, invånarantalsmässigt samt
ytmässigt, torde det enskilt viktigaste ur hållbart resande synpunkt vara att det finns en
bra och trygg struktur för gång och cykel i området samt mellan området och andra delar
av orten. Eftersom Ängåsområdet är, och i framtiden utvecklas till att bli en ännu viktigare
målpunkt för Svanesundsborna, behöver infrastrukturen för gång och cykel prioriteras
vilket det i programmet även tas fasta på.
I programförslaget anges att: ”Trafikangöringspunkt kommer att anläggas vid korsningen
Färjevägen-Rödsvägen. Den innefattar hållplats för skolbussar samt avlämningsyta för
hämtande och lämnande föräldrar” (s. 54). Här är det viktigt att i kommande planarbete
eller genomförandeskede inom befintlig plan säkerställa en separering av dessa funktioner
inom det utpekade området. En blandning av funktionen lämna/hämta och skolbuss är
inte önskvärd då det ofta innebär konflikter mellan funktionerna och det är önskvärt att
dessa byggs bort ur såväl trafiksäkerhets- som framkomlighetssynpunkt.
Västtrafik framhåller att dom gärna medverkar i fortsatt dialog om infrastruktur för
kollektivtrafik i området och eventuella behov kopplat till den utveckling som beskrivs i
planen.

Kommentar: Trafikförslaget har reviderats sedan samrådet (se utökat svar
under rubriken ”ofta förekommande synpunkter” s. 3). Det reviderade
förslaget har en separat vändslinga för skolbussar, vilket ger mer yta till
en ändamålsenlig avlämning med bil och konflikter mellan funktionerna
undviks.

LOKALPOLISEN
Yttrande nummer 1.21
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Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har tagit del av handlingarna gällande samråd för
ovanstående planprogram och har följande synpunkter. Gällande säkerhetsaspekterna ur
en polisiär synvinkel är det viktigt att de miljöer som planeras och byggs blir väl upplysta
och öppna för att motverka brottslighet. I området bör även framkomlighet för
utryckningsfordon möjliggöras. I övriga aspekter har Polismyndigheten inget att erinra
utan lämnar de frågorna till för de lämpliga instanserna.

Kommentar:

Kommunen

noterar

Lokalpolisens

synpunkter

inför

kommande planläggning.

SVANESUNDS GIF
Yttrande nummer 1.23
Undertecknad ställer sig positiv till förslaget om att bredda GC-banan längs Rödsvägen
fram till skolan då det ökar säkerheten och kan få fler att cykla till skolan.
Undertecknad ställer sig dock negativ till förslaget om att anlägga en ny busslinga som
sträcker sig mellan föreslagen yta för idrott/kultur/fritid och natur/rekreationsområdet
då möjligheten att nyttja området som helhet begränsas. Undertecknad anser att området
genom gällande förslag blir omgivet av vägar/trafik och föreslår i stället att busslingan bör
dras längs Färjevägen med möjlighet att vända vid Rödsvägen.
Undertecknad hänvisar vidare till kommunens cykelstrategi och påtalar att ”Cykla till
skolan” är ett av fem prioriterade områden. Yttrande menar att fler kommer att vilja cykla
till skolan om förutsättningar ges för barnen att ha kul på cykel efter skolan och hänvisar
till framfört förslag om att anlägga en pumptrackbana (MTB Bana).
Undertecknad hänvisar till ett kompletterande yttrande från bordtennissektionen som
påtalar att trycket på tennisbanor ökat det senaste året samt att behov finns av att rusta
upp befintliga utomhustennisbanor. Yttrande framför även förslag på att göra om en av
banorna för padelsport och hänvisar till att det finns flera exempel från regionen där
padelbanor varit mycket välbelagda under året.
Yttrande framför att SGIF Bordtennissektion ställer sig positiv till att vara en
samverkanspart med kommunen, för utveckling och drift, oavsett det rör upprustning av
befintliga banor för tennis och padelsport eller anläggning av nya banor för att frigöra ytor
på det befintliga området för andra ändamål.
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Undertecknad hänvisar till bilaga med övriga idéer kring områdets utveckling och förslag
på finansiering och uppger att föreningen önskar ett naturligt, spännande och
sammanhängande område för rörelse/motion. Skoltomten, Svanhallen, fotbollsplanerna,
tennisbanorna, planen bakom skolan och motionsslingan bör länkas samman och
profileras som ett område. Bil/busstrafik bör minimeras inom området och om möjligt
lösas med infart från Varekilsvägen. Man bör underlätta för och uppmuntra miljövänliga
alternativ såsom cykel till och från skolan och aktiviteter.
Undertecknad anser att skoltomten och berget utgör en bra plats för rörelse och
gemenskap. Att man ser platsen från vägen gör den visuellt tillgänglig för fler personer.
Platsen bör erbjuda möjlighet till rörelse och gemenskap för alla åldrar, exempelvis
lekplats,

MTB-bana

(pump

track),

skatepark,

klättervägg,

tennisbanor,

beachvolleybollplaner, utegym, grönområde för fika/grilla etc. Yttrande framhäver att
finansiering bör diskuteras med kommunen, Svanesunds GIF och sponsorer samt att
möjligheter att söka bidrag bör utredas.

Kommentar: Trafikförslaget har reviderats sedan samrådet (se utökat
svar under rubriken ”ofta förekommande synpunkter” s. 3) vilket bland
annat innebär att busslingan förskjutits norrut och att ytan för
idrott/kultur/fritid och natur/rekreation kan nyttjas sammanhängande.
Planeringen av den framtida generationsparken pågår och kommunen
välkomnar yttrandes förslag på åtgärder och aktiviteter som noteras inför
det fortsatta planarbetet. Kommunen delar bilden om områdets
utveckling i stort och ser inga hinder för en fortsatt dialog med
föreningen inför den fortsatta processen.
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KÄNDA SAKÄGARE
SVANESUND 7:9
Yttrande nummer 1.5
Undertecknad påpekar att övergångsstället vid Ängåsvägen/St1-tappen är farligt för
barn/ungdomar att passera då bilförare kör i hög hastighet utan att stanna, bland annat
när de har bråttom till färjan. Undertecknad anser att det inte räcker med att uppföra
övergångsställen utan att det måste göras något åt själva vägen. Undertecknad hänvisar
därför till åtgärder som att uppföra rödljus vid övergångsstället vilket tvingar bilar att
stanna och/eller tunnel under/gångbro över vägen som hindrar att biltrafikanter och barn
blandas. Undertecknad anser att det behövs hastighetsdämpande åtgärder/hinder längs
hela vägen från St1-tappen till färjan.
Undertecknad har också synpunkter vad gäller lokalisering och hållplats för den tänka nya
busslingan till skolan. Eftersom Fridäng (Kyrkans Hus) har barnaktiviteter under dagtid
samt att en del barn passerar vid den tänkta in/utfarten för bussarna påtalar yttrande att
en bättre lösning är att låta bussarna gå via Industrivägen/Derome/Brandstationen. Där
finns plats för att utöka cirkulationsplatsen för bussarna och på så sätt behöver inte barnen
komma i kontakt med andra bilar. Med denna lösning kan även den nu tänkta platsen för
bussförbindelse i stället användas som grönområde eller till andra aktiviteter för boende i
Svanesund.
Undertecknad önskar bli kontaktad av kommunens säkerhetssamordnare för återkoppling
vad gäller ovanstående synpunkter.

Kommentar: Trafikförslaget har reviderats sedan samrådet vilket bland
annat innebär att busslingan förskjutits norrut och att ytan för
idrott/kultur/fritid och natur/rekreation kan nyttjas sammanhängande
(se utökat svar under rubriken ”ofta förekommande synpunkter” s. 3).
Aspekter kopplat till trafiksäkerhet beskrivs även dessa mer ingående
under rubriken ”ofta förekommande synpunkter” s. 3. Frågor som berör
trafiksäkerhet ligger utanför säkerhetssamordnarens ansvarsområde men
har lämnats över till berörda personer.

23

SVANESUND 7:40
Undertecknad har inkommit med synpunkter vid två tillfällen som båda sammanfattas
nedan.

Yttrande nummer 1.10, 2020-09-21
Yttrande Undertecknad uttrycker önskemål om att tomtgränsen för Svanesund 7:40 som
regleras i detaljplanen 211:012 ses över så att tomtgränsen stämmer bättre överens med
verkligheten. Önskemålet innebär att tomtgränsen för Svanesund 7:40 flyttas söderut,
närmre tomtgränsen för Svanesund 7:41, samt västerut, närmre befintlig gång- och
cykelväg (hänvisar till bifogad skiss). Undertecknad påtalar att den ovan beskrivna
markytan är under kommunens ansvar med att den inte underhålls på ett önskvärt sätt.
Undertecknad hänvisar också till att dagens dragning av tomtgräns medför svårigheter att
tillhandahålla insynsskydd från gång- och cykelvägen i västlig riktning då det sträcker sig
en gärdesgård genom tomtgränsen. Undertecknad menar också på att den föreslagna
bussangöringen kommer att innebära en ökad mängd gång- och cykeltrafikanter längs
vägen vilket med stor sannolikhet kommer leda till en ökad efterfrågan på insynsskydd.
Om tomtgränsen inte justeras i kommande detaljplan påtalar yttrande att kommunen bör
ta ett större ansvar för underhåll av grönytan mellan tomtgränsen och gång- och
cykelvägen alternativt att se över möjligheterna kring en överenskommelse gällande
nyttjanderätt av grönytan där tomtägaren istället blir ansvarig för underhållet.

Yttrande nummer 1.18, 2020-09-25
Undertecknad uttrycker önskemål om att kommunen utför ändring av detaljplanen 211012 så att u-området vid fastigheten Svanesund 7:40 ses över i plankartan (hänvisar till
utdrag ur gällande plankarta och nuvarande ledningars placering).

Kommentar: Justering av nuvarande fastighetsgränser på grund av
problematik kopplat till insyn och skötsel av mark studeras och genomförs
lämpligast i samband med upprättandet av framtida detaljplan/er. Ny
detaljplan för skolan planeras inte i närtid utan föreslås ske om behov
uppstår utifrån ett ökat antal elever.
Kommunen har i dagsläget begränsade möjligheter vad gäller att ta ett
större

ansvar

för

underhållet

av

grönytan

samt

att

tillhandahålla
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åtgärd/skydd för att minska insynsproblematiken. Det är därför upp till
fastighetsägaren att själv tillhandahålla detta inom sin egen fastighet fram
tills att frågan kan prövas på nytt i den nya planen.
Vad

gäller

problematiken

kopplat

till

skötseln

av

marken

mellan

tomtgränsen och gång-/cykelvägen så finns en möjlighet att teckna
överenskommelse med kommunen om nyttjanderätt av grönytan där
tomtägaren i stället blir ansvarig för underhållet. Ansökan görs till
kommunens mark- och exploateringsenhet.
Undertecknad

kan

ansöka

om

planbesked

innan

den

tänkta

detaljplaneprocessen startar upp men det finns ingen garanti på att detta
skulle gå snabbare. Det finns också en risk för att det blir en kostsammare
lösning

att

driva

planändringen

vid

sidan

av

den

tänkta

detaljplaneprocessen.
Justering av u-områden (markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar) studeras och genomförs även dessa lämpligast i samband med
upprättandet av framtida detaljplan/er. Undertecknad kan som beskrivet
ovan ansöka om planbesked innan den tänkta detaljplaneprocessen startar
upp men det finns ingen garanti på att detta skulle ske mer effektivt vad
gäller tid och kostnad.

SVANESUND 2:56
Yttrande nummer 1.20
A. Industrivägen
Undertecknad påpekar att det krävs en rejält tilltagen vändplan för att möjliggöra för
långtradare med släp att vända utan att behöva nyttja fastigheterna längs vägen.
Undertecknad påpekar också att vändplanen bör kompletteras med slinga/stopp för
bussar vilket skapar möjlighet att hämta/lämna med buss separerat från övrig trafik.
Trafiken på Industrivägen är låg och har mycket få gående och på så sätt lämnas den gamla
skoltomten fri för annan planering.
Undertecknad påpekar också att i det fall anslutningen till den framtida bron placeras vid
tappen så bör en parallell väg mot Industrivägen planeras då det är olämpligt att låta
transporter av exempelvis stora båtar behöva köra på denna genomfartsled mot Varekil,
dvs. behåll befintlig väg.
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Undertecknad påpekar också att kommunen bör överväga en flytt av brandstationen till
ny tomt i början av Industrivägen. Nuvarande tomt kan i så fall hyras ut till småföretagare
i form av ”industri-hotell” vilket skapar förutsättningar för startupverksamheter.

B. Bebyggelse
Undertecknad anser att kommunen bör överväga att lösa in/ersätta/flytta befintlig
bebyggelse vid gamla skoltomten för att inte begränsa en framtida utveckling av området.
Undertecknad ger vidare exempel på funktioner/aktiviteter som skulle kunna rymmas på
platsen:


Nya lokaler till Svanesunds GIF.



Multihall som kombinerar sport och kultur.



Möteslokal för föreningar, föreläsningar eller utbildningar.

Undertecknad påpekar att garage kan uppföras under byggnaden vilket begränsar
rörelsen för bilar och säkrar upp ytor för människors rörelse i området. Undertecknad
påpekar även att Kyrkans Hus och dess verksamhet inte är lika knuten till sport och fritid
och därför skulle kunna flyttas till Anna-Lisas tomt eller i anslutning till de grönområden
som finns där. Undertecknad anser också att man bör undvika att uppföra bostäder på
den tidigare skoltomten då det finns gott om plats för detta inom andra delar av samhället.
Undertecknad anser att man istället bör fokusera på verksamheter som barnomsorg, skola,
eventuell framtida gymnasieskola och/eller sport och kultur.
C. Rekreation
Undertecknad anser att uppsamling av flis inte bör lokaliseras vid vändplanen eller
stranden utan att man i stället ska använda en tomt längre ifrån centrum då upplaget inte
bidrar till en trevlig miljö. Undertecknad ger också förslag om att kommunen ska gå
samman

med

Dingleskolan

och

erbjuda

dem

möjlighet

att

genomföra

ett

skogsvårdsprojekt vid dagens löparbana.
D. Övrigt
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Undertecknad ger förslag på att flytta återvinningen till reningsverkets tomt samt att låta
ny infart anläggas från centrumhållet som slingrar sig ut vid den befintliga utfarten.
Yttrande anser att fler kommer att välja den vägen från färjan vilket bidrar till färre
vänstersvängar.
Undertecknad anser vidare att förslag om att införa förbud mot EPA och mopeder vid
skolan/Rödsvägen är fel väg att gå och att det i stället är polisen och barnens föräldrar
som ansvarar för att man följer gällande regler. Undertecknad anser att lösningen om att
införa rondeller, bommar, gupp etc. bidrar till problem för ambulanser, släp och miljön
samt att fartdämpande åtgärder som exempelvis placeringen av stenar skapar problem för
cyklister och barnvagnar.
Undertecknad anser också att kommunen bör överväga att flytta infarten vid Rödsvägen
eller bredda den med egen fil då dagens kulle skapar begränsade siktförhållanden.

Kommentar: Kommunen har gjort bedömningen att trafiken till/från
industriområdet bör separeras från övrig trafik av säkerhetsskäl. Vad gäller
det övergripande trafikförslaget så har det reviderats sedan samrådet
vilket bland annat innebär att busslingan förskjutits norrut och att ytan
för idrott/kultur/fritid och natur/rekreation kan nyttjas sammanhängande
(se utökat svar under rubriken ”ofta förekommande synpunkter” s. 3).
Åtgärder som är kopplade till områden/platser utanför programområdet,
exempelvis den framtida broplaceringen, ligger utom ramen för vad som
är möjligt att hantera inom rubricerat planprogram men synpunkterna
vidarebefordras till berörda personer/enheter. Kommunen välkomnar
yttrandes förslag till åtgärder och aktiviteter inom programområdet vilka
noteras och på så sätt utgör underlag inför kommande planering. Yttrandes
synpunkter kopplade till nuvarande trafikförhållanden vidarebefordras till
berörda personer/enheter.
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ANDRA ÄN SAKÄGARE
SVANESUND 3:237
Yttrande nummer 1.4
Undertecknad efterfrågar tydligare underlag vad gäller broreservat 1 (hänvisar till bifogad
PDF).
Undertecknad anser att kommunen inte bör acceptera att anslutningsvägen till den
eventuella bron dras genom vad som, enligt undertecknad, är Svanesunds bästa
naturområde med vandrings- och motionsspår (Moltemyrsleden), tre utsiktsplatser, tre
fornlämningar, tre myrar samt utgör ett mycket populärt blåbärs- och lingonområde.
Undertecknad anser även att centrumplanen för Svanesund bör förlängas ner till
färjeläget för att inkludera åtgärder vad gäller in/utfarten vid Sesterviken. Yttrande anser
också att båthamnen och badplatsen bör byggas ut samt att en ny kajanläggning vid
färjeläget är nödvändig så att man på ett säkert sätt kan ta emot, citat från undertecknad,
”Bohuslän” och ”Västkust”. Undertecknad anser också att kommunen bör prioritera
utbyggnaden av ”Alemyrs”.
Undertecknad anser vidare att utvecklingen av Svanesund bör omfattas av en enhetlig
plan och inte delas upp i tre delar. Yttrande påpekar att det gamla broreservatet bör
återinföras och anser att det inte påverkar samhället direkt. I detta fall, anser yttrande, att
kommunen kan påbörja Västra Änghagens utbyggnad.

Kommentar: Åtgärder som är kopplade till områden/platser utanför
programområdet ligger utom ramen för vad som är möjligt att hantera
inom rubricerat planprogram. Synpunkterna har vidarebefordrats till
berörda personer/enheter.

TOGGESTALA 1:3
Yttrande nummer 1.12
Undertecknad påpekar att det genom föreslaget planprogram finns stora möjligheter att
utveckla området till en centralt belägen mötesplats som kan användas av såväl
småbarnsfamiljer som pensionärer för sociala möten och olika typer av fritidsaktiviteter.
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Undertecknad påpekar också att det i samband med den rådande pandemin, som i många
fall hindrar människor från att mötas inomhus, är än viktigare att skapa mötesplatser
utomhus. Yttrande hänvisar också till ett ökat stillasittande hos unga och vuxna och
betonar därför vikten av att skapa en plats som agerar motpol till denna utveckling.
Undertecknad anser att området där Ängås Skola tidigare låg är det bästa läget för en
sådan mötesplats då marken är centralt belägen och lättillgänglig samt tillräckligt stor för
att inhysa och uppfylla olika behov. Området är även välexponerat från vägen vilket
synliggör området för förbipasserande.
Undertecknad ger förslag till olika aktiviteter som skulle kunna utvecklas/inrymmas på
platsen vilka sammanfattas nedan:


Grönområde

med

bänkar/sittplatser/grillplatser,

utomhusmöblering

med

exempelvis klassiska brädspel som schack, backgammon etc.


Lekplats, exempelvis nischad för Orust/Bohuslän som byggs av naturmaterial och
som pekar på kommunens/länets historia.



Fysiska aktiviteter, exempelvis utegym, bana för cykel och mountainbike,
skateboard och kickbikepark, läktare/amfiteater som skapar möjligheter för
familjer/vänner och förbipasserande att beskåda aktiviteterna eller att arrangera
evenemang/tävlingar.

Kommentar: Kommunen välkomnar yttrandes förslag till åtgärder och
aktiviteter vilka noteras och på så sätt utgör underlag inför planeringen av
generationsparken.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-10

§ 92
KS/2017:1704
Beslut om godkännande av planprogram för Ängås
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande till kommunfullmäktige att besluta:
Godkänna planprogram för Ängås.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 § 76 ta fram en ny detaljplan för Ängås, och arbetet
har inletts genom att ta fram ett planprogram. Programmet var ute på samråd 18 augusti 2020 –
25 september 2020 enligt beslut i KSUS 2020-08-05 § 84. I samrådet inkom 18 yttranden.
Förvaltningen även har fått i uppdrag att jobba vidare med ett e-förslag iordningställa en
generationspark på gamla skoltomten.
Inom programområdet ryms idag förskola och skola, förenings- och idrottsverksamhet samt
lättare industri och handel. Syftet med planprogrammet för Ängåsområdet är att komplettera den
bostads- och centrumplanering som sker i andra delar av Svanesund, med fokus på utveckling av
skola, fritid och verksamheter.
Förslaget omfattar utvecklingsmöjligheter för verksamhetsområdet, ytor för framtida expansion
av skola och förskola samt förslag på utveckling av den gamla skoltomten. Utöver detta tas ett
helhetsgrepp på trafiksituationen både kring skolan och i verksamhetsområdet, och nya lösningar
föreslås för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19
Planprogram för Ängås daterat 2022-04-28
Programsamrådsredogörelse daterad 2022-04-28
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
Bygg och miljö

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25

§133
KS/2017:1704
Beslut om godkännande av planprogram för Ängås
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna planprogram för Ängås.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 § 76 ta fram en ny detaljplan för Ängås, och arbetet
har inletts genom att ta fram ett planprogram. Programmet var ute på samråd 18 augusti 2020 –
25 september 2020 enligt beslut i KSUS 2020-08-05 § 84. I samrådet inkom 18 yttranden.
Förvaltningen även har fått i uppdrag att jobba vidare med ett e-förslag iordningställa en
generationspark på gamla skoltomten.
Inom programområdet ryms idag förskola och skola, förenings- och idrottsverksamhet samt
lättare industri och handel. Syftet med planprogrammet för Ängåsområdet är att komplettera den
bostads- och centrumplanering som sker i andra delar av Svanesund, med fokus på utveckling av
skola, fritid och verksamheter.
Förslaget omfattar utvecklingsmöjligheter för verksamhetsområdet, ytor för framtida expansion
av skola och förskola samt förslag på utveckling av den gamla skoltomten. Utöver detta tas ett
helhetsgrepp på trafiksituationen både kring skolan och i verksamhetsområdet, och nya lösningar
föreslås för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-05-10 § 92 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande till kommunfullmäktige att besluta:
Godkänna planprogram för Ängås.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M), Alexander Hutter (S) samt Lars Larsson (C) yrkar bifall till utskottet för
samhällsutvecklings förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19
Planprogram för Ängås daterat 2022-04-28
Programsamrådsredogörelse daterad 2022-04-28
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
Bygg och miljö

1

K

Datum

Diarienummer

2022-04-25

KS/2022:385

1(2)

Kommunstyrelseförvaltningen
Elin Bergendahl
telefon 0304-33 40 87
e-post: elin.bergendahl@orust.se

Beslut om markanvisning för del av Varekil 1:172
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna markanvisningsavtal för del av Varekil 1:172, daterat 2022-04-11
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-03 att meddela positivt planbesked för att upprätta
detaljplan för fastigheten Varekil 1:19. Planbeskedet grundar sig i ansökan från
exploatör som avser att pröva lämpligheten att uppföra cirka 100 bostäder i varierande
upplåtelseform. Ansökan om planbesked berör även del av kommunens fastighet
Varekil 1:172. För att möjliggöra utvecklingen av bostäder på Varekil 1:172 direktanvisas
mark till exploatören genom ett markanvisningsavtal.
Utredning
Bakgrund
Ärendet initierades av exploatören då de inkom med an ansökan om planbesked för
fastigheten Varekil 1:19 2021-06-03. Sökande ville få möjlighet att i detaljplan pröva
lämpligheten att uppföra cirka 100 nya bostäder i varierande upplåtelseform med villor,
hyresrätter, bostadsrätter samt seniorboende på fastigheten Varekil 1:19. Även del av
Varekil 1:172 som är i kommunal ägo berördes av ansökan.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-14 att godkänna ansökan och att ett
detaljplanearbete skulle startas. Kommunfullmäktige beslutade även att ge förvaltningen
i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal för del av kommunens fastighet Varekil 1:172.
Nuläge
Exploatören arbetar i nuläget med att ta fram en exploatörsdriven detaljplan för Varekil
1:19 och del av Varekil 1:172. De delar av området som under planarbetet bedöms vara
lämpliga att bebygga avses att planläggas för bostäder.
Bedömning
För att möjliggöra utvecklingen av bostäder på Varekil 1:172 direktanvisas mark till
exploatören genom ett markanvisningsavtal. Markanvisningsavtalet ger exploatören
ensamrätt att förhandla med kommunen om köp av marken under en begränsad tid.
Markanvisningsavtalet upphör att gälla om detaljplan för markanvisningsområdet inte är
antagen senast 2025-04-01, men exploatören kan begära förlängning av avtalet som
kommunen kan godkänna.

Datum

Diarienummer

2022-04-25

KS/2022:385

2(2)

Markanvisningen omfattar ett område som är cirka 3,5 ha stort, men exploatören
kommer att köpa endast de delar som planläggs för bebyggelse. Markanvisningsavtalet
anger att priset för marken ska bestämmas genom värdering av en oberoende värderare
innan överenskommelse om fastighetsreglering tecknas. Markanvisningsavtalet anger
även att laga kraft vunnet bygglov ska finnas innan överenskommelse om
fastighetsreglering tecknas.
Samtidigt som detaljplanen antas kommer det att upprättas ett exploateringsavtal som
anger hur ansvar och kostnader fördelas mellan kommunen och exploatören. I
exploateringsavtalet kommer redogöras för vilka delar inom markanvisningsområdet
som exploatören ska köpa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25
Markanvisningsavtal för del av Varekil 1:172, daterat 2022-04-11
Kartbilaga
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark och exploateringschef

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-10

§ 95
KS/2022:385
Beslut om markanvisning för del av Varekil 1:172
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande till kommunfullmäktige att besluta:
Godkänna markanvisningsavtal för del av Varekil 1:172, daterat 2022-04-11.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-03 att meddela positivt planbesked för att upprätta
detaljplan för fastigheten Varekil 1:19. Planbeskedet grundar sig i ansökan från exploatör som
avser att pröva lämpligheten att uppföra cirka 100 bostäder i varierande upplåtelseform. Ansökan
om planbesked berör även del av kommunens fastighet Varekil 1:172. För att möjliggöra
utvecklingen av bostäder på Varekil 1:172 direktanvisas mark till exploatören genom ett
markanvisningsavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25
Markanvisningsavtal för del av Varekil 1:172, daterat 2022-04-11
Kartbilaga
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-25

§136
KS/2022:385
Beslut om markanvisning för del av Varekil 1:172
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna markanvisningsavtal för del av Varekil 1:172, daterat 2022-04-11.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-03 att meddela positivt planbesked för att upprätta
detaljplan för fastigheten Varekil 1:19. Planbeskedet grundar sig i ansökan från exploatör som
avser att pröva lämpligheten att uppföra cirka 100 bostäder i varierande upplåtelseform. Ansökan
om planbesked berör även del av kommunens fastighet Varekil 1:172. För att möjliggöra
utvecklingen av bostäder på Varekil 1:172 direktanvisas mark till exploatören genom ett
markanvisningsavtal.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-05-10 § 95 föreslå kommunstyrelsen överlämna
följande till kommunfullmäktige att besluta:
Godkänna markanvisningsavtal för del av Varekil 1:172, daterat 2022-04-11.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M), Michael Relfsson (FO), Lars Larsson (C) samt Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till
förslaget från utskottet för samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25
Markanvisningsavtal för del av Varekil 1:172, daterat 2022-04-11
Kartbilaga
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark och exploateringsenheten

1

Orust kommun
Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-18

§120
MBN/2022:924
Delegation att utfärda samt upphäva eldningsförbud
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Med stöd av 5 kap. 2§ KL, delegera till miljö- och byggnadsnämnden att i fullmäktiges ställe
besluta om att utfärda tillfälligt eldningsförbud, samt upphäva eldningsförbud.
Sammanfattning av ärendet
Regleringen om eldningsförbud återfinns i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 10 kap. 1 § och i
Förordningen om skydd mot olyckor (FSO) 2 kap. 7 §.
FSO 2 kap. 7 §:
En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning
utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Föreskrifter som en länsstyrelse
har meddelat med stöd av första stycket gäller när de har kungjorts eller vid den senare tidpunkt
som anges i beslutet. I brådskande fall får föreskrifterna kungöras genom att publiceras i en
ortstidning eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphävande av sådana
föreskrifter.
SKR:s bedömning är att det normalt är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut om
kommunala föreskrifter, såsom eldningsförbud. Efter reglering i reglemente eller särskilt beslut av
kommunfullmäktige kan nämnd i begränsad utsträckning få besluta om föreskrift.
Om nämnd med beslutanderätt i frågan har uppdragit åt ordföranden eller en annan ledamot som
nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas, bör beslut om eldningsförbud i akuta fall kunna fattas
med stöd av sådan delegation. Bedömningen är att beslutanderätt om eldningsförbud inte går att
delegera till en tjänsteperson. SKR känner inte till några rättsfall avseende detta för
eldningsförbud.
För att beslut om föreskrift om eldningsförbud ska bli gällande krävs dels att det finns justerat
protokoll över beslutet, dels att föreskriften kungjorts genom att det på kommunens anslagstavla
tillkännages att protokollet för den beslutade föreskriften har justerats och att föreskriften finns
tillgänglig för allmänheten på kommunens webbplats. Upphävande av eldningsförbud bör som
utgångspunkt beslutas av samma instans som beslutat om förbudet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
Miljö- och bygg
Sekreterare/ kommunfullmäktige

1

Datum

Diarienummer

2022-05-16

MBN/2022:924

1(2)

Kommunförvaltningen
Shkelqim Istrefi
telefon 0304-33 41 11
e-post: shkelqim.istrefi@orust.se

Delegation att utfärda samt upphäva eldningsförbud
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Med stöd av 5 kap. 2§ KL, delegera till miljö- och byggnadsnämnden att i fullmäktiges
ställe besluta om att utfärda tillfälligt eldningsförbud, samt upphäva eldningsförbud.
Sammanfattning av ärendet
Regleringen om eldningsförbud återfinns i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 10 kap.
1 § och i Förordningen om skydd mot olyckor (FSO) 2 kap. 7 §.
FSO 2 kap. 7 §:
En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot
eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Föreskrifter som
en länsstyrelse har meddelat med stöd av första stycket gäller när de har kungjorts eller
vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I brådskande fall får föreskrifterna
kungöras genom att publiceras i en ortstidning eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i
fråga om ändring eller upphävande av sådana föreskrifter.
SKR:s bedömning är att det normalt är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut
om kommunala föreskrifter, såsom eldningsförbud. Efter reglering i reglemente eller
särskilt beslut av kommunfullmäktige kan nämnd i begränsad utsträckning få besluta om
föreskrift.
Om nämnd med beslutanderätt i frågan har uppdragit åt ordföranden eller en annan
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, bör beslut om eldningsförbud i
akuta fall kunna fattas med stöd av sådan delegation. Bedömningen är att beslutanderätt
om eldningsförbud inte går att delegera till en tjänsteperson. SKR känner inte till några
rättsfall avseende detta för eldningsförbud.
För att beslut om föreskrift om eldningsförbud ska bli gällande krävs dels att det finns
justerat protokoll över beslutet, dels att föreskriften kungjorts genom att det på
kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för den beslutade föreskriften har
justerats och att föreskriften finns tillgänglig för allmänheten på kommunens webbplats.
Upphävande av eldningsförbud bör som utgångspunkt beslutas av samma instans som
beslutat om förbudet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
Miljö- och bygg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Shkelqim Istrefi
Tf. enhetschef byggenheten

Datum

Diarienummer

2022-05-16
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Kommunstyrelsens ordförande
Orust Kommun

Interpellation droger och alkohol
I årsredovisningen för 2021 finns statistik angående hur våra niondeklassare har använt eller in använt
droger och alkohol under det gångna året.
Det är mycket oroande att vi ligger betydligt över den övriga regionen där en större andel av våra
niondeklassare använt droger under den senaste månaden, 14% av dem har gjort det jämfört med snittet
i regionen 7%.
Likadant med hur många har varit mycket berusade den senaste månaden, 12% jämfört med snittet i
regionen 5%.
Dagens elever är vår framtid, det är de som kommer att arbeta bland annat inom omsorgen och betala
skatter.
Vad gör skolan, omsorgen, polisen och hur får man föräldrarna involverade för att komma tillrätta med
dessa allvarliga problem.
Finns det någon form av undersökning i kommunen varför vi har den här situationen.
•
•
•

Vad planeras för att våra skolungdomar skall kunna ha fest och umgås utan att använda droger
eller överberusa sig på alkohol
Samarbetar skolan med Fritid för att ge våra ungdomar alternativ att göra på sin fritid
Finns det några planer på att höja bidragen och förbättra ekonomin för alla våra föreningar

Barnkonventionen antogs av FN: generalförsamling den 20 november 1989. Konventionen trädde i kraft
i Sverige 2 september 1990.

Orust 2022-05-29

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust

Kommunstyrelsens ordförande
Orust kommun

Interpellation beredning och beslut angående ansökan av förhandsbesked och bygglov, samt byggchef
Sedan årsskiftet är de ten ny organisation vad gäller beredning av bygglov, förhandsbesked och
miljöfrågor. MBN är nu en myndighetsnämnd som fattar besluten.
•
•

Hur fördelar sig kostnaderna, är personal och andra kostnader inkluderade i Utskottet för
Samhällsutveckling.
Vart går avgifter för bygglov och annat till nämnden eller till utskottet.

Byggchef
Det har nu gått över ett år sedan den tidigare byggchefen slutade. Enligt information som lämnats till
kommunfullmäktige under våren annonserade kommunen och fick 30 sökande, ingen som uppfyllde
kravspecifikationen. Man lät ett konsultföretag söka och fick 60 sökande, ingen av dessa uppfyllde heller
den kravspecifikation som upprättats.
•
•

Är det fel på kommunen eller är det fel på kravspecifikationen.
Har kommunen undersökt möjligheterna att lösa detta gemensamt med Tjörn eller Stenungsund,
dvs att vi har en gemensam byggchef med någon av dem.

Orust 2022-05-30

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust
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§ 51 Val av temaområde för regional planering
Direktionen beslutade, (2021-09-23 Dnr: 2021/0116) att Västra Götalandsregionen inte skulle
gå vidare med en hemställan om att bli regionplaneorgan enligt Plan- och Bygglagen, PBL § 7.
Enligt beslutet skulle dock ett arbete snarast inledas där region, kommuner och
kommunalförbund tillsammans klargör vilka frågor/områden inom fysisk planering som är
viktiga och/eller angelägna att samverka kring.
I kommunalförbundets svar på remissen från VGR ges följande exempel på
samverkansfrågor/områden där behov av regional samverkan kan finnas;
–
–
–
–

Klimatrelaterade frågor
Livsmedelsförsörjning
Energiförsörjning
Bostadsförsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, barnkonventionen)

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) rekommenderade på sitt möte i december 2021 att
VGR i nuläget och i enlighet med en majoritet av kommunerna, inte ansöka om att bli
regionplaneorgan enligt PBL. BHU uppdrog samtidigt åt regionutvecklingsdirektören att
återkomma med förslag kring hur fortsatt arbete inom regional fysisk planering kan bedrivas på
frivillig basis och med fokus kring olika sakfrågor/temaområden.
Kommunerna och VGR samverkar redan idag inom flertalet områden. Exempelvis inom
kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor där samverkan följer etablerade processer.
Ambitionen med att samverka kring ett eller flera temaområden är att nå längre tillsammans i
planeringsfrågor som är tydligt kommunöverskridande och som kan belysas på en övergripande
regional nivå i syfte att gemensamt stärka vår regions utvecklings- och konkurrenskraft. Det
gemensamma arbetet innebär inte någon förändring i ansvar eller mandat.
Ärendet föredrogs av Christel Thuresson, näringslivsstrateg.
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Direktionen beslutar
Att i enlighet med tidigare beslut (2021-09-23, Dnr 2021/0116) ge följande exempel på
temaområde/n:
o
o
o
o
Justerare:

Klimatrelaterade frågor
Livsmedelsförsörjning
Energiförsörjning
Bostadsförsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, barnkonventionen)
Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
Paragrafer: 51-70
Sida 4 (22)

§ 52 Återkoppling arbetsmiljö

Förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektör har av arbetsutskottet fått i uppdrag att
genomföra insatser avseende arbetsmiljön på förbundet. Detta ärende handlar om att återkoppla
vilka insatser som gjorts och hur statusen ser ut kring de beslut som fattats.
Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf. förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen ge tf förbundsdirektör i
uppdrag att verkställa rekommendationerna som framkommer i kartläggningen

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att ge tf förbundsdirektör i uppdrag att verkställa rekommendationerna som framkommer i
kartläggningen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
Paragrafer: 51-70
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§ 53 Fördjupad ÖP Vänersborg, Wargön

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön har omarbetats sedan samråd
och förslaget ställs nu ut för granskning. Kommuninvånare, organisationer, företag och
myndigheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter på förslaget.
Fyrbodals kommunalförbund har fått kungörelsen om granskning. Synpunkter från
granskningen ska vara Vänersborgs kommun tillhanda senast den 15 maj 2022.
Syftet med planen är att ge vägledning för beslut om mark- och vattenanvändning i området
kring tätorterna Vänersborg och Vargön för att främja en hållbar utveckling.
Ingen föredragning av ärendet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.
Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att avstå från att lämna
synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön (FÖP).

Direktionen beslutar
Att avstå från att lämna synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Vänersborg och
Vargön (FÖP).

Expedieras:

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Vänersborgs kommun

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
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§ 54 Revision årsredovisning 2021

Årsredovisningen för 2021 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den
31 mars.
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår
som en del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för
sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk
hushållning.
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen
ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.
Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat informera direktionen om revisionen av
årsredovisningen samt översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till
kommunerna.

Direktionen beslutar
Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.
Att översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.

Expedieras till:
Medlemskommunerna Fyrbodal
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
Paragrafer: 51-70
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§ 55 Rekrytering ny förbundsdirektör

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

Direktionen beslutar
Att utse Anna Lärk Stålberg till ny förbundsdirektör för Fyrbodals kommunalförbund.

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att uppdra åt förbundets ordförande att besluta om anställningsavtal och tillträdesdag inom
ramen för tidigare avtal med förbundsdirektör.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
Paragrafer: 51-70
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§ 56 Information om Platåbergens Geopark
Information om Platåbergens Geopark, om projektets utveckling och utnämningen som
Sveriges första Unesco Globala Geopark. Fyrbodals kommunalförbund har stöttat projektet
ekonomiskt då delar av Platåbergen finns i vår geografi.
Ärendet föredrogs av Anna Bergengren, projektledare för Platåbergens Geopark,
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.
Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
Paragrafer: 51-70
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§ 57 Teknikcollege – nytt samverkansavtal
Teknikcollege är en samverkansplattform mellan industri/näringsliv och utbildning som finns i
ca 25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en. Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för
att matcha industrins behov och företag får chans att påverka utbildningars utformning. Detta
bidrar till säkrad kompetensförsörjning samt ökad tillväxt i regionen. Nuvarande
samverkansavtal gäller t o m 20221231. En process för framtagande av nytt avtal har påbörjats
och ärendet presenterar en plan för framtagandet.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet-

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
Paragrafer: 51-70
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§ 58 Skrivelse väg 2183 Ed
Inkommen skrivelse från Dals-Eds kommun, som ansöker om att 12 miljoner kronor ska
avsättas för ombyggnation av väg 2183, ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal”, som
finns avsatt i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033.
Ärendet föredrogs av Morgan Ahlberg, infrastrukturstrateg.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen att besluta om att avsätta 12
miljoner kronor ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal” i Regional plan för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Förslag till beslut
Att avsätta 12 miljoner kronor ur potten ”Förstärkt satsning till stråk, Fyrbodal” i Regional plan

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
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§ 59 Västkom – framtida uppdrag

Ärendet presenterades på mötet av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling.
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att ställa sig bakom yttrandet gällande handlingsplan för VästKoms framtida inriktning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
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§ 60 Suicidprevention – gemensam funktion på förbundet?

Under de gånga åren har kommuner och regioner erhållit statliga medel för suicidprevention
inom överenskommelse psykisk hälsa. Medel har bland annat använts för att ta fram en
länsgemensam handlingsplan. Det finns dock ej upparbetade medel från 2020 och 2021 kvar
vilka socialchefsnätverket har beslutat ska användas för att tillsätta en tidsbegränsad resurs som
processtöd. Processtödet omfattar att bistå kommunerna med att utveckla och implementera
handlingsplanen samt det lokala arbetet med att skapa strukturförändringar.
Ärendet föredrogs av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling.
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.
Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
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§ 61 TEMA: Utbildning och kompetensförsörjning
Redovisning av arbetet med det strategiska utvecklingsområdet ”Utbildning och
kompetensförsörjning” enligt direktionens årshjul.
Ärendet föredrogs av Karin Jansson, Elisabeth Hansson, Julia Sahlström, Maria Wolff och Lars
Nejstgaard.
Förslag till beslut

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
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§ 62 Kommuntal samt mottagande av skyddsbehövande från Ukraina
Information rörande arbetet med kommuntal för mottagande av nyanlända, samt situationen när
det gäller mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina.
Ärendet presenterades på mötet.
Ärendet föredrogs av Love Lundin, integrationstutvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands
län.

Förslag till beslut

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
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§ 63 Rapportering av avslutade projekt
Projekt som avslutats i samband med årsskifte 2021/2022:
-

Grön Tillväxt Skog

-

Rural mobilitet

Rapportering av Grön Tillväxt Skog föredras av Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg och
Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst
Projektet Rural mobilitet, senare namnändrat till Tur&Retur, har föredragits vid ett tidigare
tillfälle.

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
Paragrafer: 51-70
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Informations och anmälningsärenden
§ 64 Utvärdering och uppföljning av den strategiska planen för Position Väst
En halvtidsutvärdering har gjorts av Position Väst strategiska plan.
Ärendet presenteras på mötet.
Ärendet föredrogs av Ann Palmnäs Verksamhetsledare Position Väst och Anna Aspgren från
Aspgren Ledarresurs
Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat överlämna informationen till direktionen.

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
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§ 65 Aktuella projektansökningar

Ingen föredragning av ärendet.

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
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§ 66 Aktuella delegationsbeslut
Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
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§ 67 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och
Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rapport lämnas på mötet.
Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande och Anna Lärk Ståhlberg, tf
förbundsdirektör.

BHU:
Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:
Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling
(360online.com)

Västkom:
Länk till Västkoms möten:
Kallelser & Protokoll - VästKom (vastkom.se)

SRO:
Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):
Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
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§ 68 Meddelanden

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
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§ 69 Övriga frågor
Anna Lärk Ståhlberg, tf förbundsdirektör informerade om:
Återkoppling på förbundets skrivelse om ökad statlig närvaro i kommunerna.
En möjlig förfrågan om delägarskap i mötesplats Steneby.
Information kring Kommunakademin Väst.
Att löneöversyn pågår på kommunalförbundet.
Aktuella personalförändringar
Förbundet har tagit emot fyra remissvar på ärendet kring skrivelsen avseende ökad statlig
närvaro i Fyrbodal. Remissvaren har skickats till Arbetsmarknadscheferna i Fyrbodals
kommuner för kännedom.

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-05-12
Diarienummer: 2022/0034
Paragrafer: 51-70
Sida 22 (22)

§ 70 Nästa möte
Arbetsutskottet den 2 juni. Nästa direktionsmöte den 17 juni i Lysekil.

Ärenden enligt årshjul:
Tertialrapport 2101–2104
Förslag budget basverksamhet 2023 - 2025
Återrapportering DRUM 2021
Förslag budget DRUM 2023
Ägardialog med Gryning Vård

Direktionen beslutar

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Per Martin Palm
Date: 2022-05-17 12:04:22
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Signed by: MARTIN CARLING
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Sekreterare: Martin Palm

Ordförande: Martin Carling
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BankID refno: a837d617-c098-4bbe-a520-93a1346f9f88

Signature reference: b0b0171a-e0be-452f-8136-817925dfb7f6

Justerare: Morgan Andersson

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Kommunstyrelsens ordförande
Orust Kommun

Motion om att bilda en Kultur och Fritidsnämnd
Det blev aldrig någon dialog mellan partierna om hur vår organisation skulle utformas i framtiden.
Majoriteten; Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Folkviljan på Orust beslutade att det
behövdes ingen sådan dialog utan man ansåg deras åsikt var det enda som räknades.
Nu har vi val om några månader och från Kristdemokraternas sida vill vi betona att det är dags att
diversifiera diversehandeln som går under namnet Utskottet för Samhällsutveckling.
Det ligger orimligt mycket på den sektorn; Hamn och Parkering, Fastighet, Plan, Mark och Exploatering,
Kost och Lokalvård, Kultur och Bibliotek, Fritid, Räddningstjänst, Sektorsövergripande
(kvalitetskontroll, internkontroll, information/kommunikation, utredningar/juridiska frågor m.m.),
Affärsdrivande verksamheter omfattar; renhållning, vatten och avlopp. Utöver allt detta så har sektorn
dessutom fått hand om beredningen av miljö och byggärenden.
Med nuvarande politiska system skall de 13 ordinarie och 13 ersättare i kommunstyrelsen besätta
samtliga poster i de tre utskotten.
Det är vår uppfattning att Kultur, Bibliotek och Fritid skall handhas av en egen nämnd med 7 ordinarie
och 7 ersättare som utses av kommunfullmäktige i samband med att övriga nämnder och styrelser väljs
efter varje val.
Möjligen kan Kultur och Fritidsnämndens budget ingå i kommunstyrelsens alternativt att de får en egen
budget som godkänns och redovisas till kommunfullmäktige.
•
•

Vi vill att det inrättas en Kultur och Fritidsnämnd från januari 2023
Vi vill att detta utreds snarast så att ett beslut kan tas av det nya kommunfullmäktige vid första
sammanträdet efter valet 11 september

Orust 2022-05-27

Kent Kihl
Kristdemokraterna på Orust
Facebook Kristdemokraterna på Orust

