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Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av beskrivningen ska bland annat de konsekvenser som genomförandet
av detaljplanen medför för sakägare, andra berörda och miljön framgå. Genomförandebeskrivningen har bla till
uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Den ska även redovisa vem som
ansvarar för åtgärderna och när de ska utföras.
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1. PLANHANDLINGAR
- Plan- och illustrationskarta
- Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)
- Fastighetsägarförteckning

dat 2013-04-19, rev 2014-03-20
dat 2013-04-19, rev 2014-03-20
dat 2012-10-12, ajourförd april 2014

2. ÖVRIGA HANDLINGAR
- ÖP 2009
- Utredning Gator och VA, BBK Teknik och Miljökonsulter dat 2013-03-03, rev 2013-09-10 och 2014-02-06
3. PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av fem enbostadshus utöver befintligt bostadshus samt
ändra mark avsedd för tillfarter över kvartersmark till allmän platsmark-lokalgata.
4. PLANDATA
Planens läge och omfattning
Planområdet är beläget i Svanesunds tätort, strax nordöst om centrum, i området Södra Ängshagen.
Planområdets areal är ca 7 350m2.
Markägoförhållanden
Planen berör bostadsfastigheterna Svanesund 3:59 och del av Svanesund 3:311 samt del av Svanesund 2:2 (gångstig). Svanesund 3:59 och 3:311 är privatägda. Svanesund 2:2 ägs av Orust kommun.

Källvägen

Änghagebukten
Sesterviksvägen

BILD 1. Planområdets läge i Svanesund.

BILD 2. Planområdets avgränsning
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5. GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER
Översiktliga planer
I översiktsplanen från 2009 anges Svanesund som ett samhällsområde och planområdet ingår i befintlig bostadsbebyggelse.
Detaljplaner
Planområdet sträcker sig över två gällande detaljplaner.
•

•

Gällande detaljplan (laga kraft 1987-07-23) för Svanesund 3:59 och aktuell del av 2:2 anger kvartersmark för
bostadsändamål. Största tillåtna byggnadsarea är 200 m2, varav uthus inte får uppta större byggnadsarea än
35 m2. De östra delarna får inte bebyggas. Gångstigen i norr ligger inom vägmark.
Gällande detaljplan (laga kraft 2010-10-06) för aktuell del av Svanesund 3:311 anger kvartersmark för bostadsändamål. Marken får inte bebyggas och ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar samt
för angränsande fastigheter.

BILD 3. Utsnitt ur gällande
detaljplan för Svanesund 3:59 och
del av Svanesund 2:2. Streckad röd
linje markerar den del som ingår i
detta planförslag.

BILD 4. Utsnitt ur gällande detaljplan för Svanesund 3:311. Streckad
röd linje markerar den del som ingår
i detta planförslag.

Program
Det har inte bedömts nödvändigt att ta fram något program för planområdet.
Riksintresse
Hela Bohusläns kustzon är enligt miljöbalken 4:4 i sin helhet ett riksintresse med hänsyn till områdets stora
natur och kulturvärden. Området inkluderar kusten runt hela Orust. Enligt miljöbalken 4:1 får exploateringsföretag som påtagligt skadar områdets natur och kulturvärden inte komma till stånd. Bestämmelserna utgör dock
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.
Avvägning enligt PBL och Miljöbalken
Något Natura 2000-område (planen utgör en befintligt bostadsfastighet) berörs inte och planen bedöms inte
omfatta kriterier för betydande miljöpåverkan i MKB-förordningens bilaga 4. Projektet kommer således inte att
medföra betydande miljöpåverkan.
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6. PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Mark, vatten, vegetation
Svanesund 3:59 och del av 2:2 utgörs till största delen av berg, delvis i dagen, med en tunt jordlager.
Vegetationen utgörs av sly, mindre träd samt en större ek och en bok. Berörd del av Svanesund 3:311 är asfaltoch grusbelagd.
Geotekniska förhållanden
Radon
Planområdet ingår i ett område som bedömts har normala radonhalter. Radonsäker grundläggning ska utföras.
Geoteknik
En översiktlig skredsriskkartering över Svanesunds samhälle har genomförts 2001-08-31 som visar planområdet
som fast mark.
En översiktlig kartering av risk för blocknedfall har även gjorts för tomt strax söder om planområdet, i samband
med avstyckning av tidigare del av Svanesund 3:59, där berget är mycket brant. Några block fanns inte synliga.
Berget var där i stort sett bart och någon risk för blocknedfall på husen nedanför bedömdes inte finnas. Risk för
de föreslagna bostäderna inom aktuellt planområde bedöms därmed inte finnas.
Fornlämningar
Inom planområdet har funnits en känd fornlämning, en stenåldersboplats där man 1978 fann hyddrester och
fynd av Lihultsyxor, avslag med retusch, knivar, kantstickel, skrapor och borrar. Fornlämningen är slutundersökt
och borttagen. Enligt bedömning från Länsstyrelsen finns ingen risk att ytterligare hittills okänd fornlämning
finns inom det område som avses exploateras. Om sådana påträffas inom området ska Länsstyrelsen meddelas
omedelbart och eventuella mark och byggnadsarbeten avbrytas tills vidare.
Bebyggelse
Inom planområdet finns en bostadsbyggnad uppförd 1924. Byggnaden är i 1,5 våning, med källare som tar upp
höjdskillnaderna, och med brutet sadeltak. Fasaden är av faluröd slät lockpanel, knutar, vindskivor och fönsterfoder är vita och taket är belagt med röda tegelpannor. Alla fönster har spröjs och de flesta är tvåluftsfönster.
På grannfastigheten norr om Svanesund 3:59 finns en likadan bostadsbyggnad, uppförd vid samma tidpunkt.
Byggnaderna är uppförda av timmer som fraktades på pråmar från Göteborgsutställningen 1923. Virket har varrit konstfrämjandets paviljong.
Lek och rekreation
Badplats finns i Änghagebukten och ca 700 meter norr om planområdet finns stora strövområden.
Offentlig och kommersiell service
I Svanesund finns skola och äldrevård samt mataffär, bank, ett fåtal restauranger och cykelverkstad.
Trafik, parkering
Väganslutning från både Sesterviksvägen och Källvägen finns till befintlig bostad på Svanesund 3:59.
Störningar, risker
Buller
Bullernivåerna inom Svanesund 3:59 bedöms inte vara sådana att det finns behov av vidare utredning.
Gång- och cykeltrafik
I planområdets norra del finns en befintlig gångstig. Längs Sesterviksvägen finns separat gång- och cykelbana.
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Kollektivtrafik
Mellan fastlandet och Svanesund trafikerar en linjefärja. I rusningstid avgår färjan var 20 minut.
Buss trafikerar längs Färjevägen och de avgår regelbundet till Varekil eller Henån. Buss avgår även regelbundet
från Kolhättans färjeläge på motsatt sida sundet in till Stenungsund.
Befintlig teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Anslutningspunkt finns i gångstigen och Källvägen.
Avfallshantering
Avfallet ska omhändertas enligt kommunens avfallsplan.
7. BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
Planens innehåll och sammansättning
Detaljplanen omfattar kvartersmark för bostäder och möjliggör fem nya fastigheter för enskilt byggande samt
allmän platsmark - natur och lokalgata.
Bostäder
Detaljplanen möjliggör byggande av enbostadshus i 1,5 våning. Byggnaderna uppförs med fördel även med
sockel, källare eller souterrängvåning, se Markplanering på nästa sida. Ny bebyggelse ska utformas med träfasader
och sadeltak, som åstak eller brutet tak enligt befintlig byggnad på Svanesund 3:59. Uthus får utföras med pulpettak. Fasader ska målas i traditionella ljusa kulörer eller matt faluröd färg. Takmaterial ska utgöras av takpannor
och vara matt i röd, svart, grå eller brun kulör. För att värna om platsens historia och anpassa till omgivningen
utformas den nya bebyggelsen med fördel i traditionell stil likt befintligt hus, se föregående sida under Bebyggelse
samt bild 7 på nästa sida.

BILD 5. Illustrationskarta
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Markplanering
Fastigheten är kuperad och i stort kraftigt sluttande. Den tillkommande bebyggelsen ska placeras och utformas så
att god anpassning till befintlig terräng erhålls. Terränganpassade hus kan utformas på olika sätt, i bild 6-8 nedan
visas exempel på lösningar där terrängens lutning har varit utgångspunkten för byggnadens utformning. Byggnaderna uppförs fördelaktigt med sockel eller suterrängvåning för att ta upp höjdskillnaderna. För att anpassa bebyggelsen till terrängen har planbestämmelse införts på vissa tomter som reglerar högsta respektive lägsta tillåtna
nivå på golvet på entréplanet i meter över nollplanet.

BILD 6. Garage uppfört med hänsyn
till markens topografi.

BILD 7. Befintlig bostad är uppförd med källarvåning, där del av
grunden ovan mark följer marknivåerna.

BILD 8. Skiss över hus med souterrängvåning. Souterrängvåning är en
undervåning som är frilagd på en eller
flera, men inte alla sidor. Souterrängvåningen behöver inte vara ett helt
våningsplan.

Lokalgata och gångstig
Del av Svanesund 3:311 ingår i planförslaget som allmän platsmark - lokalgata. Gångstigen i norr föreslås ingå i
planändringen och anges som allmän platsmark - natur, gångstig.
Tillgänglighet/säkerhet
Området är kuperat och möjligheterna för tillfart är begränsad. En studie av höjdskillnaderna har utförts och det
finns möjligheter att lösa tillfarter med acceptabla lutningar. Villkor för att bygglov ska kunna lämnas är att lösning för tillgängligheten enligt Boverkets byggrelger kan påvisas.
Tillfart, parkering
Bostäderna kommer att angöras från Källvägen och Sesterviksvägen. De föreslagna tomterna 1-4 (se bild 9 på
sidan 10) ska angöras från Källvägen. Det innebär att bergsklacken, ungefärligt markerad med svart streckad linje
i bild 9, kommer att behöva sprängas bort. Tomt 5 och 6 föreslås angöras från Sesterviksvägen.
Parkering ska ske på kvartersmark.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Tomt 1 föreslås anslutas till det kommunala ledningsnätet i Källvägen och tomt 2-6 föreslås anslutas i
Sesterviksvägen.
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9. GENOMFÖRANDE AV PLANFÖRSLAGET
För att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen redovisas och beskrivs i
planbeskrivningen de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs samt
vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas. Beskrivningen redovisar en principiell ansvarsfördelning och
möjligheter till genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet.
Planarbetet har initerats efter ansökan från fastighetsägaren till Svanesund 3:59, nedan kallad fastighetsägaren.
ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från den dagen detaljplanen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats (lokalgata och natur, gångstig). Centrala Svanesunds vägförening
förvaltar gatunätet i Svanesund.
Markägande
Kvartersmarken avses fastighetsbildas som 6 bostadsfastigheter med enskild ägande.
Allmän platsmark - lokalgata avses fortsatt vara i enskild ägo (Svanesund 3:1) och samfälld mark (Gömme S:2).
Allmän platsmark - natur avses fortsatt ägas av Orust kommun. Svanesunds vägförening kommer förvalta allmän platsmark.
Fastighetsbildning och servitut
Gemensamhetsanläggning
Ett genomförande av detaljplanen innebär att allmän platsmark ska införlivas i gemensamhetsanläggning Ga:1
som omfattar gatunätet i centrala Svanesund och förvaltas av Svanesunds vägförening.
Bostadsfastigheter
Svanesund 3:59 avses styckas av till sex mindre fastigheter för bostadsbebyggelse. I befintlig omfattning är fastigheten 6 550 m2 och de föreslagna nya fastigheterna är mellan ca 850 och 1700 m2. Fastighetsägaren ansvarar för
att ansökan om fastighetsbildning inlämnas till Lantmäterimyndigheten. Fastighetsbildning kan ske när detaljplanen har vunnit laga kraft.
Tillfarter
Tillfarter till de nya bostadsfastigheterna anordas till Källvägen eller Sesterviksvägen. Tomt 6 (se bild 9 på sidan
10) får inte direkt koppling till Sesterviksvägen. Servitut erfordras därför för tillfart över Svanesund 3:59/tomt
5 till förmån för tomt 6. Område för tillfart är avsatt i plankartan (y-område). Fastighetsägaren ansvarar för att
ansökan om servitut för tillfart inlämnas till Lantmäterimyndigheten. Tomt 4 föreslås angöras från Källvägen och
utformas lämpligen som en skafttomt för att lösa tillfart.
Den östra delen av tillfarten från Sesterviksvägen ligger utanför aktuellt planområde. Marken är dock i gällande
detaljplan avsatt som vägmark.
Gångstig
Gångstigen ska iordningställas och hållas allmänt tillgänglig. Del av Svanesund 2:2 som avser gångstigen och är
allmän plats - natur i planförslaget införlivas i Svanesunds vägförening. Del av Svanesund 2:2 som avser gångstigen och är kvartersmark i planförslaget överförs till Svanesund 3:59. Då förvaltningen av gångstigen i denna del
ska skötas av Svanesund 3:59 har detta bedömts som det mest lämpliga alternativet. För att allmänheten ska ha
tillträde över kvartersmark löses servitut mellan Orust kommun och Svanesund 3:59. Servitutet ger möjlighet till
att underhåll av gångstig inom kvartersmark kan regleras genom avtal mellan Orust kommun och centrala Svanesunds vägförening eller annan berörd part. Kommunen ansvarar för att lantmäteriförrättning avseende omprövning av gemensamhetsanläggning för att införliva gångstigen i Svanesund Ga:1 och servitut över kvartersmark
kommer till stånd.
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Ledningar
Ledningsrätt erfordras för VA-ledningar inkl dagvattenledningar över östra delen av Svanesund 2:2(framtida
Svanesund 3:59) och Svanesund 3:59/tomt 5 och tomt 4 till förmån för tomt 2-6 (se bild 9 nedan för tomtfördelning). Område för ledningar är avsatt i plankartan (u-område). Kommunen ansvarar för att ansökan inlämnas
hos Lantmäterimyndigheten och kostnaden belastar exploatören genom exploateringsavtal. Tomt 1 ansluts direkt
i Källvägen.
Lokalgata
Området för lokalgata införlivas i Ga:1 genom omprövning av gemensamhetsanläggningen.
I denna förrättning ska de två befintliga officialservituten för väg utplånas medan befintlig ledningsrätt skall vara
kvar. Exploatören ansvarar för att ansökan om omprövning av gemensamhetsanläggningen inlämnas till
Lantmäterimyndigheten.

BILD 9. Utdrag ur gatu och va-utredning som visar tillfarter och va-anslutning för de
nya tomterna. Streckad svart cirkel markerar ungefärligt läge på bergsklack som kommer
behöva tas bort.
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TEKNISKA ÅTGÄRDER
Vatten och avlopp
Kommunen bygger ut VA till respektive tomtgräns. Framtida fastighetsägare ansvarar för att anslutning mellan
förbindelsepunkt i tomtgräns och bostad anordnas. Färdigt golv för byggnader på tomt 1 (se karta nedan) ska
läggas på lägst +31,0 meter. Framtida fastighetsägare för respektive fastighet ansvarar för att anmälan om inkoppling på vatten och avloppsledningar görs till kommunen.
Lokalgata, gångstig och tillfart
Lokalgatan och gångstigen iordningställs av Orust kommun.
Framtida fastighetsägare till respektive fastighet ansvarar för att tillfarter inom kvartersmark anläggs.
EKONOMISKA ÅTGÄRDER
Fastighetsbildning och servitut
Kommunen beställer och bekostar bildandet av ledningsrätt, denna kostnad åläggs fastighetsägaren till Svanesund 3:59 vilket regleras genom exploateringsavtal. Samtliga övriga kostnader för fastighetsrättsliga åtgärder
belastar fastighetsägaren till Svanesund 3:59.
Vatten och avlopp
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp för respektive fastighet kommer att belasta framtida fastighetsägare då
inkoppling till ledningsnätet kan ske.
Lokalgata, gångstig och tillfart
Kostnader för iordningställande av lokalgatan belastas fastighetsägaren. Kostnaden för iordningställande av gångstig på del av Svanesund 2:2 regleras i exploateringsavtal och fördelas mellan fastighetsägaren till Svanesund 3:59
och Orust kommun.
Avtal
Plankostnadsavtal har upprättats mellan Orust kommun och fastighetsägaren till Svanesund 3:59.
8. KONSEKVENSER
Naturmiljö
Inom området finns en större ek och en större bok. Boken kommer sannolikt att behövas tas ned i samband med
byggnation medan eken eventuellt kan bevaras.
Landskapsbild
Landskapsbilden bedöms inte påverkas. Bebyggelsen utgör förtätning i ett befintligt samhälle.
Störningar
Förtätningen bedöms inte innebära några störningar för miljön eller omgivningen. Hänsyn har tagits till angränsande fastigheters utsikt och tillkommande bebyggelse har begränsats vad gäller placering.
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