och karaktär. Målet är att åstadkomma en attraktiv
miljö för både boende och besökande med arkitektur
av hög kvalitet. Delar av bebyggelsen placeras på redan
ianspråktagen mark där de tidigare varvsbyggnaderna låg
och övrig bebyggelse placeras i sluttningen bakom denna
med vacker utsikt över vattnet. De naturliga platåerna i
terrängen tillsammans med den nya tillfartsvägen är
styrande för hur byggnaderna placeras. Terrängens
höjdskillnader möjliggör bebyggelse i ett eller två plan.
Byggnadshöjden skall begränsas för att bevara utsikten
och undvika siluettverkan. I anslutning till det gamla
varvet kan bebyggelsen vara något högre för att ansluta
till de redan planerade byggnaderna. Goda utsikts- och
solförhållanden ska eftersträvas för samtliga enheter.
Det finns ett starkt lokalt engagemang för friluftsliv och
turismverksamhet. Vandrarhemmet som placeras på
höjden innebär närhet till naturen både på hav och land
samt tillgång till Henåns serviceutbud.
I anslutning till rastplatsen föreslås ett café som där kan
erbjuda en vacker utsikt och närhet till naturen. Även en
utsiktsbro föreslås för att tillgängliggöra och lyfta fram
utsikten. Dessa åtgärder syftar till att göra rastplatsen
än mer attraktiv genom ett konstnärligt tillägg till landskapet och i kombination med VA-anslutningen höja
dess standard väsentligt.
En gångstig som förbinder rastplatsen och caféet med
vandrarhemmet, bostäderna och marinan föreslås.
Denna kommer att slingra sig ut med bergsbranten och
erbjuda vackra utblickar.

Planen påverkar inga höga utpekat höga natur eller
kulturmiljövärden. Byggnader och övrig påverkan skall
noga
anpassas
till
platsens
naturkvaliteter.
Kommunen
anser
att
det
kan
föreligga
dispensskäl i förhållande till strandskyddet på
bakgrund av tidigare nämnda orsaker. Vidare kommer
bebyggelsen att utnyttja befintlig infrastruktur.
Närheten till service och kollektivtrafik ger goda
möjligheter att hålla nere transportbehovet.

Samrådshandling för del av

Ingen ny bebyggelse kommer att grundläggas på en
lägre höjd över havet än 3 meter (undersida fuktkänslig
byggnadsdel). En riskanalys med avseende på framtida
havshöjning anses därför inte behövas.

Upprättat den 6 april 2011 av
Verksamheten för samhällsutveckling, Orust kommun

Planprocessen
Planprogrammet är ett första steg i detaljplaneprocessen. Efter programsamråd görs en sammanställning av inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.
Synpunkterna arbetas därefter in i formella planhandlingar. Innan handlingarna kan färdigställas
görs också olika utredningar, exempelvis geotekniska
och arkeologiska, för att belysa förutsättningarna för
bebyggelsen. Ett planförslag med plankarta och tillhörande beskrivningar och illustrationer kommer
därefter ut på plansamråd. Efter att ha korrigerat
handlingarna ställs planen ut för inhämtande av nya
synpunkter innan ett slutgiltigt förslag kan antas av
kommunfullmäktige.

Vad tycker Du om förslaget?
Synpunkter på planprogrammet skall vara Verksamheten
för samhällsutveckling tillhanda senast den 17 juni 2011.

Bedömning av miljöpåverkan
Kommunen anser att projektet inte kommer att
medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning är således inte aktuell. Ställningstagandet
grundar sig på att ett genomförande enligt programförslaget inte kommer att påverka något Natura 2000område eller medföra betydande miljöpåverkan enligt
kriterier i bilaga 4 till MKB-förordning (SFS:2005:356).
Det sistnämnda ställningstagandet grundar sig på
följande motiv. Miljöpåverkan kommer att vara
förutsägbar i tid och rum då planen syftar till en väl
reglerad bebyggelse inom ett avgränsat område.

Orust kommun
Verksamheten för samhällsutveckling
473 80 Henån
Har du frågor kontakta:
linnea.finskud@orust.se eller tel 0304-33 40 00
Programmet finns även på kommunens hemsida:
www.orust.se

Orust kommun 473 80 Henån
Centrumhuset, Åvägen 2-6 tel 0304-33 40 00
kommun@orust.se www.orust.se

Söbben 1:36 m.fl.
“Såtas”
Orust kommun
Västra Götalands län

PLANPROGRAM
Bakgrund och syfte

Förutsättningar

Det gamla båtvarvet Såtas har idag ändrat funktion
till småbåtshamn och bostadsområde. Tidigare varvsbyggnader har delvis ersatts av bostäder och planen föreslår
en utökad användning för bostadsändamål och turism.
En ny tillfartsväg från väg 160 till området innebär en
tryggare korsning och med indraget kommunalt VA skapas
möjligheter för att rastplatsen kan uppgraderas och förbättras. Förslaget öppnar även för möjligheten till en
gång- och cykelväg mot Nöteviken och vidare in till
Henån.

Planområdet ligger ca 3,5 km norr om Henåns samhälle
mellan väg 160 och vattnet. Området innefattar den
gamla varvsdelen nere vid vattnet, en befintlig rastplats
med utsikt över fjorden samt relativt orörda skogsklädda
bergsplatåer. Det finns stora höjdskillnader inom området
där den högsta punkten ligger på ca 45 meter över havet.
Planområdet är idag bitvis otillgängligt och avgränsat
ifrån omkringliggande områden genom väg 160.

Programmet är ett första steg i planprocessen och inte
ett färdigt förslag. I programskedet ges allmänhet och
myndigheter tillfälle att komma med synpunkter tidigt
i processen.

Bygglov lämnades 2010-06-23 för 25 lägenheter samt
sjöbodar inom det gamla varvsområdet.
Natur och kulturmiljö
En biologisk inventering är genomförd 2010-10-05 där
områdets natur och marina miljö är undersökt.
Huvuddelen av sluttningen ned mot vattnet från väg 160
är täckt av barrskog, blandskog och hällmarkstallskog.
I området kring det gamla varvet finns öppen och torr
mark med örter som gynnar fjärilar och i gränsen mot
skogsområdet står det löv- och fruktträd. Utmed vattnet
söder och norr om varvet finns hällmarker som är bitvis
artrika och som ger möjlighet för bad och fritidsfiske.
Längre söderut övergår gränsen mot vattnet i branta
klippväggar som fortsätter ner under ytan till ca 50 meters
djup där en planare mjukbotten tar vid. Planförslaget
kommer att anpassas till naturvärdena på platsen.
Infrastruktur
Väg 160 som passerar öster om planområdet är
huvudförbindelsen mellan Orust, Uddevalla och
Stenungsund. Detta innebär goda bussförbindelser in
till arbetsplatser och service och en hållplats etableras i
anslutning till de nya bostäderna. Området ligger ca
3,5 km norr om Henån och därmed inom cykelavstånd

till arbetsplatser, butiker och service i samhället.
Planen öppnar även för möjligheten av en sammanhängande cykelväg till Nöteviken och vidare in till
Henån. En sjöförlagd vatten och avloppsledning har
dragits fram i samband med de lägenheter som är under
byggnation. Detta innebär en möjlighet att även ansluta det
närliggande området Nöteviken till kommunalt vatten
och avlopp.
Allmänna intressen
Programområdet tillhör kustområde som enligt Miljöbalken 4 kap 1 och 4 § i sin helhet är av riksintresse
med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.
Bestämmelserna i Miljöbalken utgör dock inte hinder
för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet. Projektet innebär en utveckling
av Henån som en attraktiv boendemiljö och en stärkt
turismverksamhet. Ett genomförande enligt programförslaget bedöms därför inte skada riksintresset.
Hela planområdet undantaget det gamla varvsområdet omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap
13 §. Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch växtlivet. Kommunen anser att det kan föreligga
dispensskäl för kompletterande bebyggelse enligt
prgramförslaget då delar av området redan är
ianspråktaget och saknar intresse för strandskyddets syften.
Området är delvis avskilt från vattnet genom varvsområdet.
Likaså anser man att det kan föreligga dispensskäl för att
kunna ta tillvara platsens unika läge genom en utveckling av
turismverksamheten och rastplatsen och därmed göra
området mer tillgängligt. Allmänhetens fria passage och
tillgång till området skall också säkerställas i planen.
Större delen av området är såpass kuperat att det idag

har ett mycket begränsat intresse för allmänheten och är
dessutom påverkat av den intilliggande landsväg 160.
Vattnet utanför berörs av område för riksintresse
avseende yrkesfiske. Kommunen gör bedömningen att
utvecklingen av området inte kommer att påverka riksintresset.

programområde
plangräns

En fornlämning finns registrerad inom området och rör
rester från två kvarnar i bäckravinen som ringlar genom
området.
Programområdet nämns i översiktsplanen för Orust
kommun (antagen 2009-11-22) som potentiellt
utvecklingsområde för turistverksamhet, turistiskt boende
samt viss expansion av varvsverksamheten i anslutning
till att ny tillfartsväg kan anordnas. Enligt kommunens
uppfattning är det ett markutnyttjande som gynnar det
rörliga friluftslivet. Kommunen gör bedömningen att
programförslaget överensstämmer med översiktsplanens
intentioner.
Förändringar
En förutsättning för planens genomförande är en ny
anslutning till väg 160 då den nuvarande utfarten har
otillräckliga siktförhållanden. Enligt en utredning utförd av SWECO 2010-05-20 föreslås en möjlig lösning
där vägen slingrar sig ner centralt i området. Tillfarten
flyttas dit siktförhållandena är tillräckliga och väg 160
kan breddas något för att tillgodose av- och påkörningsfält. Trafikverket har tillfrågats och ställt sig positiv till
den ändrade tillfarten. En vacker träbro kan förslagsvis
leda över bäcken som även är en viktig kvalitet i området.
Vägen blir en viktig utgångspunkt för hur bebyggelsen
placeras. Bebyggelsen skall anpassas varsamt till platsens
förutsättningar och stor hänsyn skall tas till topografi

marina

klubbhus

Henån
fd.
varv
pågående byggnation
av bostäder

parkering

strandskyddsgräns

bostäder

bro över bäcken
ny
utfart
bostäder

bostäder
parkering

allmän gångväg
vandrarhem

café och
utsiktsplats

parkering

utsiktsbro
strandskyddsgräns
befintlig
rastplats

gång och cykelväg in mot
Henån
foto: HydroGIS AB

0

100m

