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Kommunförvaltningen
Linda Johansson
telefon 0304-33 40 31
e-post: linda.johansson@orust.se

Antagande planprogram Henån centrum
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna och anta planprogram för Henån centrum
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-11 § 53 om planläggning av Henån centrum.
Syftet med planprogrammet för Henån centrum är att redovisa ett helhetsgrepp för
utvecklingen av centrum som utgångspunkt för kommande detaljplaner. Det innebär en
beskrivning av nödvändiga åtgärder för översvämningssäkring och skredsäkring och att
de genomförs så att det samtidigt tillförs kvaliteter i centrum, ger möjlighet till
utveckling av fler verksamheter och bostäder, stärker kontakten till hamnen, havet och
vattendraget Henån- så att samhället Henån kan stärkas som centralort och besöksmål.
Kommunstyrelsen beslutade den 2020-02-26 § 37 att godkänna planprogram för
Henåns centrum för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §. Planprogrammet var
utsänt på samråd från 9 mars till 24 april 2020.

Utredning
Under samrådstiden inkom 32 yttranden från myndigheter, föreningar och
privatpersoner. Yttrandena var till största del positiva, men några synpunkter angående
höjder och placering av byggnader intill hamnen framfördes. I dialog med politikerna i
utskottet för samhällsutveckling har justeringar gjorts som innebär att byggrätter intill
hamnen har tagits bort för att ge mer plats åt torg och park. Den byggrätt som finns
kvar på kommunalmark har minskats till en våning och möjliggör restaurang.
Länsstyrelsen framförde viktiga synpunkter angående miljökvalitetsnormer för vatten
samt strandskyddet. Länsstyrelsens synpunkter innebar att beskrivning om hur
miljökvalitetsnormer för vatten och hur de påverkas av förslaget har lagts till, samt hur
strandskyddet ska hanteras i detaljplaneskedet.
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Bedömning
Planprogrammet bedöms nu innehålla det som krävs för att det ska vara ett fullgott
underlag för vidare detaljplanearbete. Planprogrammet bedöms därför vara klart för
godkännande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18
Planprogram för Henån centrum daterad 23 januari 2020, justerad 25 februari 2021
Samrådsredogörelse daterad 25 februari 2021
Beslutet skickas till
Planenheten
Mark- och exploatering
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Rickard Karlsson
Planchef
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Planprogram

Henån centrum
Orust kommun
Västra Götalands län
Upprättad den 25 februari 2021 av
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun
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Hur samrådet bedrivits
Programhandlingarna har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen
under tiden 9 mars – 24 april 2020. Under samrådet har inkommit 32 yttranden. Inkomna
yttranden redovisas i sammanfattad form och besvaras nedan i denna samrådsredogörelse.
P.g.a. Covid 19 hölls inget samrådsmöte.

Sammanfattning
Myndigheter, organisationer och privatpersoner har inkommit med yttranden vid samrådet,
32 yttranden inkom. Yttrandena var till största del positiva, men några synpunkter
angående höjder och placering av byggnader intill hamnen framfördes. I dialog med
politikerna i utskottet för samhällsutveckling har justeringar gjorts som innebär att
byggrätter intill hamnen har tagits bort för att ge mer plats åt torg och park. Den byggrätt
som finns kvar på kommunalmark har minskats till en våning och möjliggör restaurang.
Kritik har även framkommit om ny bebyggelse vid sjöbodkullen. Här har kommunen inte
valt att justera förslaget då bedömningen är att programmet visar lämplig markanvändning
för området.
Länsstyrelsen framförde viktiga synpunkter i sitt yttrande. Länsstyrelsen menar att
beskrivningen av hur strandskyddet ska hanteras behöver förtydligas, de saknar även
beskrivning av miljökvalitetsnormer för vatten. Både strandskydd och miljökvalitetsnormer
för vatten är ämnen som är överprövningsgrundande för länsstyrelsen. Programmet har
därför kompletterats med beskrivning av miljökvalitetsnormer samt förtydligande
angående hantering av strandskyddet.
Nedan följer en sammanfattning av varje yttrande samt kommunens kommentar till varje
yttrande. Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv.
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Myndigheter, företag och organisationer
1.2 Yttrande planprogram Henån centrum – Ellevio
Ellevio yttrar sig om att ifall befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras
tillfälligt, får den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. Beroende på
utformning av området och elbehovet kan några nya nätstationer behöva placeras inom
planområdet. Hänsyn måste tas till detta vid placering av E-områden för nya nätstationer.
Ellevio önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och
samförläggning i området. I övrigt har de har inget att erinra mot detta planprogram.
Kommentar:
Frågan om en ny nätstation kommer att utredas och arbetas vidare med inom ramen för den nya
detaljplanen.

1.3 Yttrande planprogram Henån centrum – Bohusläns museum
Bohusläns museum har inget att erinra mot planen sett ur ett fornlämningsperspektiv
rörande landområdet. Däremot finner Bohusläns museum att kommunen bör vända sig till
Länsstyrelsen för samråd avseende eventuella marinarkeologiska åtgärder.
Bohusläns museum har inget att erinra sett ut ett bebyggelseperspektiv.
Kommentar:
Noteras. Frågan om eventuellt behov av marinarkeologisk utredning kommer diskuteras med
länsstyrelsen i samband med framtagande av detaljplan.

1.5 Yttrande planprogram Henån centrum - Trafikverket
Trafikverket yttrar sig om att när åtgärder på den statliga vägen 752 och andra eventuella
åtgärder på det statliga infrastruktursystemet är aktuella ska medfinansieringsavtal träffas
mellan kommunen och Trafikverket. Alla föreslagna åtgärder ska uppfylla Vägar och Gators
Utformnings (VGU) regler till nivån önskvärd standard.
Planprogrammet föreslår viss utbyggnad med bostäder längs länsväg 160. Som nämnts i
programmet är denna väg primärled för farligt gods. Trafikverket yttrar sig om att det inom
100 meter från transportled för farligt gods ska risksituationen bedömas vid exploatering. 25
meter byggnadsfritt avstånd bör lämnas närmast transportleden och sammanhållen
bostadsbebyggelse inom 75 meter från den bör undvikas. Även om avstånden hålls, kan
ändå särskilda krav behöva ställas på bebyggelsens utformning.
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Vidare föreslås en hastighetssänkning från dagens 50 km/h för att ytterligare öka
säkerhetsmarginalen. Att sänka hastigheten ytterligare på denna genomfartsled är inte
aktuellt ur Trafikverkets perspektiv.
Det noteras att en bullerutredning tagits fram som visar att föreslagen ny bebyggelse klarar
huvudsakligen riktvärdena för buller i gällande förordning.
Kommentar:
Informationen om medfinansieringsavtal och VGU kommer belysas i kommande detaljplanearbete.
Angående frågan om risksituationen för byggnader som uppförs längs med länsväg 160 så har
Sweco tagit fram en utredning som visar på lämpliga åtgärder för att möjliggöra uppförande av
nya byggnader i närheten av länsväg 160. Denna utredning kommer beaktas och användas i det
kommande detaljplanearbetet.
Angående kommentaren om att sänka hastigheten på länsväg 160 inom programområdet.
Kommunen vill förtydliga att avsikten inte är att sänka hastigheten till lägre hastigheter än 50
km/h. Förslaget innebär att sänka hastigheten på de sträckor som idag är 70 km/h till 50 km/h, så
att hela sträckan inom planområdet på länsväg 160 blir 50 km/h. Formuleringarna kring detta har
förtydligats i planprogrammet.

1.6 Yttrande planprogram Henån centrum – Skanova
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att
invända mot föreslaget planprogram.
Inom planprogrammet finns flertalet teleanläggningar; nod, kablar, kanalisation etc. Om
eller hur dessa anläggningar påverkas av föreslagna exploateringar, får belysas i framtida
detaljplanearbete.
Kommentar:
Frågan kommer belysas i kommande detaljplanearbete.

1.7 Yttrande planprogram Henån centrum – Vattenfall Eldistribution
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att
erinra.
Kommentar:
Noteras
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1.8 Yttrande planprogram Henån centrum – Lantmäteriet
Lantmäteriets uppgift är att granska de fastighetsrättsliga konsekvenserna av ett
planförslag. Ett planprogram är så tidigt i planprocessen att det är svårt att förutse de
fastighetsrättsliga konsekvenserna.
Lantmäteriet kan konstatera att genomförandeavtal skall tecknas och vill därför passa på att
påminna om att avtalens huvudsakliga innehålla skall redovisas i samrådsskedet. Även
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med sådana avtal skall redovisas
enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL. Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i
planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a § PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav
när ni tar fram planhandlingarna.
Kommentar:
Kommunen kommer ha dialog med lantmäteriet i kommande detaljplanearbete.

1.9 Yttrande planprogram Henån centrum – Statens geotekniska institut
Statens geotekniska institut (SGI) har från Orust kommun erhållit rubricerat planprogram
med begäran om yttrande. SGL:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras,
skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning.
Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.
Planprogrammet behandlar områdets geologiska och geotekniska förutsättningar i en för
skedet fullt tillräcklig omfattning. SGI anser dock att områdets bergstekniska
förutsättningar samt eventuella riskområden för ras och blocknedfall bör utredas närmare i
detaljplaneskedet. De vill också uppmärksamma på möjligheten att rasrisk kan förekomma i
bergsslänter eller bergskärningar strax utanför programområdet, men där ändå
planprogramområdet kan riskera att påverkas.
Kommentar:
Noteras. Nödvändiga geotekniska- och bergtekniska utredningar kommer göras i
detaljplanearbetet.

1.14 Yttrande planprogram Henån centrum – Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har inga synpunkter på planprogrammet för Henåns centrum.
Kommentar:
Noteras
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1.15 Yttrande planprogram Henån centrum – Länsstyrelsen
Samlad bedömning
Länsstyrelsens samlade bedömning är att Planprogrammet på ett bra sätt beskriver
förutsättningarna för utveckling och översvämningssäkring av Henån centrum.
Länsstyrelsen ser positivt på att nya bostäder skapas i kommunens centralort, det går i
enlighet med kommunens bostadsförsörjningsprogram. Länsstyrelsen tycker även att
programmet innehåller bra riktlinjer för arkitektur och gestaltning. De ser även positivt på
arbetet med översvämningssäkringen som innebär en kombination av olika lösningar.
För att programmet ska ligga till grund för kommande detaljplanering ser Länsstyrelsen
dock att det finns behov av kompletteringar inom områdena påverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten samt att erhålla dispens från strandskyddet. Länsstyrelsen
menar att dessa utgör stora osäkerhetsfaktorer i det framtida detaljplanearbetet och därmed
är aspekter som behöver utredas vidare. Prövningsgrunder som kan bli aktuella vid
detaljplaneskedet är miljökvalitetsnormer för vatten, strandskydd, hälsa och säkerhet samt
risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen anser att det är en stor brist att programmet inte innehåller någon
beskrivning av programförslagets påverkan på Kalvöfjordens vattenförekomster och
möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Kommunen behöver i det fortsatta
arbetet beskriva hur de planerade vattenverksamheterna kommer att påverka
miljökvalitetsnormerna, särskilt de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. Utan en sådan
beskrivning går det inte att bedöma om kommunen har beaktat 5 kap 3-4 §§ miljöbalken.
Strandskydd
Angående Strandskyddet så menar länsstyrelsen att förutsättningarna i vattnet respektive på
land är olika. De menar att naturvärdena på land är låga men i vattnet finns det höga
naturvärden i form av ålgräs. Länsstyrelsen menar därför att det är viktigt att behålla
strandskyddet i vattnet men att det på land kan upphävas. Dock menar länsstyrelsen att de
särskilda skälen till att upphäva strandskyddet på land behöver ses över. De håller inte med
om att skälet ianspråktagen mark är det primära skälet för Henån, de menar istället att
tätortutveckling bör anges som det primära skälet i Henån. Kommunen behöver utveckla
resonemanget kring vilka särskilda skäl som gäller för Henån samt vilken påverkan
åtgärden har på tillgängligheten för allmänheten samt påverkan på djur-och växtlivet på
land och i vattnet. Avvägningar om förutsättningar för att upphäva strandskyddet föreligger
beror på vilken skada det blir för de värden strandskyddet avser att skydda.
Risk för översvämning
Länsstyrelsen tycker att beskrivningen av problematiken kring översvämning, stigande
vattennivåer, dagvatten samt hur det ska hanteras är bra men påpekar att det är viktigt att
det är möjligt att översvämningsskyddet är påbyggningsbart. Länsstyrelsen godkänner
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skyddsnivån + 2,5 för befintligt centrum och bebyggelse samt att nybebyggelse med
översvämningsbara bottenplan får anläggas på + 2,5 m och att bostäder och annan känslig
användning ska färdigt golv ligga på +3,5m.
Länsstyrelsen anser att konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-årsregn, översiktligt
behöver utredas och beskrivas i planen så att problemområden kan identifieras.
Länsstyrelsen förordar generellt att översvämningsproblem inte löses inom respektive
detaljplan utan hanteras på en mer övergripande nivå.
Geoteknik
Länsstyrelsen hänvisar till SGI:s yttrande angående geoteknik och bergtekniskutredning. De
menar att den geotekniska utredningen är bra men att den bör kompletteras med en
bergtekniskutredning i detaljplaneskedet, de menar att de kan finnas risk för blocknedfall
eller ras i intill planområdet vilket kan påverka planområdet.
Kommunen bör också beskriva om det kan föreligga problem med kvicklera i samband med
saltvattenintrång. Kvicklera kan bli föremål för skred.
Hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen tycker att beskrivningen av markföroreningar är bra men de har identifierat
en felaktig formulering angående vad som är anmälningspliktig verksamhet.
Länsstyrelsen tycker att utredningarna för risk och buller är bra och kan användas som
underlag i det framtida detaljplanearbetet.
Dricksvattentillgång
Länsstyrelsen saknar en beskrivning över kapaciteten för dricksvatten.
Riksintresse för kustzonen
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att planprogrammet innebär en
tätortsutveckling och därmed inte innebär någon påtaglig skada för riksintresse för
kustzonen.
Råd enligt PBL och MB
Trafik
Påpekar att de åtgärder som föreslås på väg 752 kräver medfinansieringsavtal med
Trafikverket samt att åtgärderna uppfyller VGU (vägar- och gators utformning)
Kulturmiljö
Ser positivt på att de skyddsvärda byggnader som finns inom programområdet kan skyddas
genom bestämmelser i en ny detaljplan.
Social hållbarhet och bebyggelsestruktur
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Planprogrammet innehåller bra riktlinjer för arkitektur och gestaltning samt att kommunen
vill bevara och bygga vidare på identiteten kring båtbyggeri och varvsverksamheter. Positivt
att kommunen planerar för attraktiva gångstråk. Bra om kommunen kan få in
ekosystemtjänster i dessa stråk, så långt det är möjligt.
Anser att det är god hushållning med mark att utveckla befintlig tätort och bygga i närhet av
kollektivtrafik. Bra att prioritera gång- och cykel trafik, inte minst utifrån barnperspektivet.
Bostadsförsörjning och översiktsplan
Konstaterar att planprogrammet stämmer väl överens med kommunens
bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken
Konstaterar att de åtgärder som föreslås innebär att tillstånd för vattenverksamhet enligt 11
kap miljöbalken behöver sökas. Lyfter även att det kan bli aktuellt att söka dispens och
tillstånd för markavvattning enligt 11 kap miljöbalken. Länsstyrelsen menar att
beskrivningen av åtgärderna inte är tillräcklig för att avgöra om det kan bli aktuellt med
dispens från förbudet mot markavvattning. Men menar att det är viktigt att ha med sig det i
det framtida arbetet.
Artskyddsförordningen
Påpekar att det är viktigt att planläggningen inte skadar biotoper.
Övrigt
Länsstyrelsen anser att kommunen bör omvärdera sitt ställningstagande att göra en
detaljplan för hela området, eftersom det är så många och omfattade vattenverksamheter
som avses genomföras. För att parallellt med planeringen kunna hantera de prövningar
som behövs enligt 11 kap miljöbalken är det sannolikt avgörande att inte ta sig an för stora
områden åt gången då tillståndsprocesser kan vara lika omfattande som
planeringsprocesser.
Behovsbedömning
Kommunen avser att göra en miljöunderökning i samband med uppstarten av
detaljplanearbetet. Länsstyrelsen bedömer att det inte går att utesluta att genomförandet av
planprogrammet kan innebära betydande miljöpåverkan. Detta behöver utredas i
detaljplaneskedet.
Kommentar:
Kommunen tackar för ett tydligt yttrande med konkreta synpunkter som är möjliga att åtgärda.
Miljökvalitetsnormer för vatten
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Programförslaget har kompletterats med beskrivning om förslagets påverkan på Kalvöfjordens
vattenförekomster och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Strandskydd
De särskilda skälen för att upphäva strandskyddet på land har setts över och utvecklats i enlighet
med länsstyrelsens yttrande. Kommunen accepterar länsstyrelsens ställningstagande angående
strandskyddet i vattnet. Strandskyddet upphävs inte i vattnet, istället kommer kommunen söka
dispens för de åtgärder som föreslås i vattnet, hamn och strandpromenad.
Risk för översvämning
Planprogrammet har kompletterats med text om att beskrivning av skyfall, 100-års regn, kommer
arbetas in i detaljplanen.
Geoteknik
Den geotekniska utredningen kommer kompletteras med nödvändiga utredningar i
detaljplaneskedet.
Hälsa och säkerhet
Den felaktiga formuleringen har ändrats enligt länsstyrelsens synpunkt.
Dricksvattentillgång
Planprogrammet har kompletterats med beskrivning om dricksvattentillgång och avloppskapacitet.
Råd enligt PBL och MB
Kommunen tackar för råden enligt PBL och MB och tar med sig synpunkten om att se över
möjligheten för ekosystemtjänster i gångstråken.
Vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken
Kommunen är medveten om att tillstånd för vattenverksamheter behöver sökas enligt 11 kap
miljöbalken behöver. Kommunen tar med sig att det eventuellt kan bli aktuellt att söka dispens från
förbudet om markavvattning.
Övrigt
Kommunen har beslutat sig om att dela upp programområdet i två olika detaljplaner, en norr om
väg 752 och en söder om väg 752.
Angående att dela upp programområdet i fler olika detaljplaner eftersom det är så många och
omfattade vattenverksamheter som avses genomföras så förstår kommunen länsstyrelsens
synpunkt. Men vill även lyfta att det kan vara en fördel att ta ett helhetsgrepp i en detaljplan då de
olika delarna hänger ihop och bildar en helhet för att säkra samhället från översvämning. Om
detaljplanen och ansökan om vattenverksamhet skulle delas upp finns risk att helheten missas och
att olika bedömningar görs i de olika delarna.
Behovsbedömning
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Kommunen avser att göra en behovsbedömning i uppstarten av detaljplanearbetet och tar med sig
länsstyrelsens uppfattning om att det inte går att utesluta att förslaget innebär en betydande
miljöpåverkan.

1.17 Yttrande planprogram Henån centrum – Telia Sverige Net Fastigheter AB
(TSNFAB)
TSNFAB innehar telestation inom fastigheten HENÅN 1:106 med tillhörande kanalisation
och kablage. Telestationen inhyser känslig och samhällsviktig
telekommunikationsutrustning vilket måste beaktas vid eventuell nybyggnation i närheten.
Ett avstånd på minst 10 m till vår byggnad är nödvändigt.
TSNFAB hemställer att ett E-område för användning Tekniska anläggningar eller Telestation
läggs i plankartan som sammanfaller med anläggningen samt att det i planbeskrivningen
anges att en telestation finns och kommer att kvarstå. TSNFAB förutsätter vidare att inga
förändringar företas som påverkar TSNFAB:s byggnad och utrustning. Om förändringar
företas ska kommunen eller exploatören ha klargjort vem som står kostnaderna samt att
dessa säkras upp via avtalsförbindelse.
Vi vill även göra er uppmärksamma på att telestationen eventuellt skulle kunna komma att
orsaka störande ljud. TSNFAB förutsätter att exploatören, om behov uppstår, bekostar
erforderliga åtgärder för att minimera störningar från telestationen och att TSNFAB hålls
skadelösa.
Kommentar:

Noteras. Kommunen avser att utreda frågan om störande ljud, säkerhetsavstånd m.m. i
detaljplanearbetet, detta i dialog med TSNFAB.

1.18 Yttrande planprogram Henån centrum – Naturskyddsföreningen på Orust
Naturskyddsföreningen på Orust har tagit del av samrådshandlingarna gällande rubricerade
planprogram.
Planens mål och syfte är att göra Henån till ett finare och attraktivare samhälle för de som
bor där, de som vistas där och de som kommer som besökare. Detta är positivt.
Naturskyddsföreningen är kritisk till planerna på 100 nya båtplatser. Dessa båtplatser
kommer att kräva en hel del muddring (sid. 60). Det lär inte vara möjligt utan att göra
åverkan på bestånden av ålgräs. Denna art har framförallt i Bohuslän gått tillbaka starkt
under de senaste 30 åren och har därför kommit med på Rödlista 2020 i kategorin VU
(sårbar). Den omfattas också av ett åtgärdsprogram (Havs- och vattenmyndighetens rapport
2017:24). Om naturvärdesinventering skulle göras nu skulle den stora förekomsten i
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hamnområdet (sid. 26) utgöra ett naturvärdesobjekt som är viktigt att värna
(naturvärdesklass 1 eller 2).
Naturskyddsföreningen menar att behovet av båt platser bör kunna tillgodoses på östra
sidan om ån. Det är ju idag asfalterat och redan ianspråktagen mark. Där skulle kunna ges
möjlighet till båtpool och slip för upptagning av båtar också för långväga gäster.
Kommentar:
Nya båtplatser kräver att muddring genomförs. Det område som föreslås muddras ligger idag ofta
ovan havsytan vilket innebär att det inte växer något ålgräs där. På den norra delen av
sjöbodkullen visar ålgräsinventeringen att det är för djupt för att ålgräset ska trivas. Kommunen
tycker det är viktigt att bevara ålgräsbeståndet i så stor utsträckning som möjligt. Inom ramen för
kommande detaljplan kommer fortsatt utredning av ålgräsbeståndets status att göras samt vilka
åtgärder som krävs för skydd av detta vid en utveckling av hamnen.
Miljöförvaltningen har lyft frågan om att ha båtplatser på land i stället för i vattnet. Möjligheten
att genomföra detta i Henån kommer utredas vidare i detaljplaneskedet. Frågan om båtpool är
också intressant och kommer finnas med i detaljplaneskedet.
Det skall understrykas att Henån centrum är synnerligen lämpligt för en hamnutveckling. Området
är redan idag till stor del är ianspråktaget av hamnverksamheter, med väl fungerande
infrastruktur och båtserviceanläggningar. En mindre påverkan på naturvärden inom denna
centrala miljö bör vägas mot en spridd belastning av mindre hamnanläggningar på andra
känsligare platser. En bostadsutveckling i Henån på 300-400 bostäder kommande decennier
kommer att generera ett behov av båtplatser både till sjöss och på land, och detta behov kanaliseras
lämpligen till en plats med goda förutsättningar för en hamnutbyggnad, vilket Henån centrum
har.

1.20 Yttrande planprogram Henån centrum – Röra-Ängs Båthamns- och
Badsamfällighetsförening (RÄBB)
Föreningen RÄBBs yttrande berör enbart den samfällda fastigheten Röra-Äng s:14. Orust
kommun är också delägare i den berörda fastigheten och det här yttrandet berör enbart
övriga delägares uppfattning.
Sammanfattningsvis är delägarmajoriteten starkt emot all form av bostadsbebyggelse, vare
sig det är lägenheter på sluttningen eller flerbostadshus inklusive lokaler i strandkanten.
Kritiken är också uttalat emot förslaget att muddra det grundområde som ligger söderut.
Delägarmajoriteten är inte heller villig att avyttra mark på denna samfällda fastighet.
Föreningen motiverar det med bland annat att platsens småskaliga karaktär och orörda
natur är en av anledningarna till att människor besöker platsen. De tycker även att det är
anmärkningsvärt att tre av de naturvårdsobjekt som nämns i programmet som delvis ligger
inom fastigheten kommer försvinna om planprogrammet genomförs. De ställer sig också
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tveksamma till att muddring skulle gynna ålgräsets tillväxt. De tycker att gällande plan
tillgodoser den markanvändning som nyttjarna av området har behöv av.
Avslutningsvis behöver det kommenteras det uttalande som planansvariga i januari skrev i
tjänsteskrivelsen till Kommunstyrelsen inför dennas ställningstagande om att gå ut på
publikt samråd: ”…välförankrat hos berörda fastighetsägare”. Hade detta verkligen blivit gjort
beträffande Ängs brygga skulle planförslaget kunna ha sett annorlunda ut och man kunde
ha undvikit en del skrivelser såväl som irritation och missnöje.
Kommentar:
Ett planprogram är inte juridiskt bindande utan är ett underlag för kommande detaljplaneprocess
där den juridiskt bindande detaljplanen fastställs. I planprogrammet visar kommunen
intentionerna och vad som bedöms vara lämplig markanvändning för ett område. Kommunens
bedömning är att föreslagen markanvändning vid sjöbodkullen och resten av programområdet är
lämplig. Programområdet kommer vidare att delas upp i två detaljplaner. En söder om Röravägen
och en norr om Röravägen. Detaljplanen söder om Röravägen påbörjaras q4 2020 och detaljplanen
norr om Röravägen påbörjas q1 2022.
Kommunen har under en lägre tid försökt få i gång en dialog med samfällighetsföreningen för att
diskutera förslaget och förhandla om marken. Dock har föreningen saknat styrelse varför
kommunen inte har haft någon att föra dialog med. Nu när det finns en styrelse vill kommunen
gärna fortsätta föra en dialog med föreningen om möjligheterna till utveckling vid sjöbodkullen
innan påbörjandet av detaljplanen norr om Röravägen 2022.
Medborgardialogen som inledde programarbetet visar att många i samhället efterfrågar
strandpromenad och fler centrala bostäder samt verksamheter vilket arbetats in i planprogrammet.
Det är viktigt att området vid sjöbodkullen är inbjudande och inte privatiseras – en
strandpromenad som ska vara allmänt tillgänglig fram till en ny central badplats vid norra delen
av Sjöbodkullen kommer bidra till att fler kan besöka området än idag.
Angående naturvårdsobjekten så har de fått naturvärdesklass 4, vilket är den lägsta klassningen
och innebär att de inte måste bevaras.

1.22 Yttrande planprogram Henån centrum – Orust Marin Center AB
Orust Marin Center AB driver verksamhet inom planområdet och har under samrådet
inkommit med sina utvecklingsplaner.
Orust marin har sedan 2017 växt kraftigt. Vi satsar mycket tid och kapital i vår verksamhet i
Henån och har för avsikt att ha bra tillväxt kommande år. För att stödja Orust marins
utveckling av kärnverksamheten så planerar vi för investeringar i våra fastigheter och i dess
närhet.
Vi har under de senaste tre åren frekvent träffat många av kommunens tjänstemän
angående utveckling av Henåns centrum samt arbete angående översvämningsskydd. Vi
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medverkar också i det pågående arbetet rörande planprogram för Henån centrum. Allt vi
vill göra är tidigare presenterat för kommunens tjänstemän. Vi kommer att själva finansiera
våra investeringar.
Utvecklingsplaner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbytt brygga
Ny brygga med plats för sjömack
Ny flytbrygga längs vattenkanten
Har hittat en krögare som kan utveckla en restaurang och besöksmål
Ny leveranssjöbod
Nytt vindskydd och tak
Utveckling av serviceverkstad
Önskad förlängning av försäljningslokal
Önskemål om förvärv av närmaste parkeringsplatsen
Sprängning av berg för att säkra ny byggrätt
Ny infart för att eliminera problem med översvämningar

Kommentar:
De utvecklingsplaner som framförts kommer diskuteras vidare med Orust marin i
detaljplaneskedet. Detaljplanen för Henån centrum kommer delas upp i två delar, norr om
Röravägen respektive söder om Röravägen. Detaljplanen söder om Röravägen kommer startas upp
q4 2020, detaljplanen norr om Röravägen, där Orust marin ingår, kommer stratas upp q1 2022.
Kommunen fortsätter gärna dialogen kring utvecklingsplanerna innan detaljplanen startas upp
2022.
Vissa av utvecklingsplanerna, så som nya bryggor, är möjligt att genomföra innan en ny detaljplan
finns på plats. Dialogen kring nya bryggor ska föras med hamnanvsvarig på kommunen. I
dagsläget har kommunen behov av båtplatser vilket innebär att vi kan anlägga nya bryggor där
Orust marin har möjlighet att hyra båtplatser för sin verksamhet.

1.22 Yttrande planprogram Henån centrum – Trophi Fastighets AB (Ägare av ICAbutikens fastighet)
Efter att ha tagit del av materialet Samrådshandling Planprogram Henån Centrum så
meddelar Trophi King AB att de i grunden är mycket positiva till förslaget att utveckla
Henån centrum.
Trophi King AB vill inkomma med följande synpunkter på den upprättade
Samrådshandlingen:
Som ägare till fastigheten Henån 1:303, där ICA Pärlan bedriver verksamhet i form av en
dagligvarubutik, anser bolaget att frågan om framtida lokalisering och antal
parkeringsplatser för butiken i ett kommande detaljplaneskede noga måste utredas.
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Parkeringsmöjligheter är mycket viktiga för att få fungerande närservice kring torget och
redan idag är parkeringsområdet ganska hårt belastat.
Många av ICA butikens kunder kommer till butiken med bil och kommer göra så även i
framtiden. Möjligheten till funktionell och närliggande parkering i direkt anslutning till
butiken är en förutsättning för butikens existens och dess möjlighet att kunna erbjuda
service till ett större upptagningsområde än de närmast boende.
En säker och funktionell inlastning till butiken behöver också säkerställas och planeras mer
detaljerat i det kommande detaljplanearbetet, bland annat i kombination med den tänkta
utvecklingen av gång och cykelstråk i centrum. Det finns även ett viktigt
hållbarhetsperspektiv kring att möjliggöra en fungerande hantering av återvinningsbart
material från butiken. Idag finns fysiska begränsningar angränsande till dessa
markområden i gällande plan, bland annat utgörs delar av prickad mark. En långsiktig
lösning för att lösa dessa frågor bör utredas i det kommande detaljplanearbetet.
Bolaget anser vidare att kostnader, modellen för kostnadsfördelning och omfattningen av de
översvämningssäkrande åtgärderna måste utredas och granskas mer ingående i det
kommande arbetet.
Kommentar:
Exakt antal parkeringsplatser och lokaliseringen av dem kommer utredas vidare i
detaljplanearbetet. Kommunen delar uppfattningen att det är viktigt med fungerande
parkeringsplatser för att det ska vara lätt och inbjudande att besöka Henån. Det är viktigt att
placeringen av parkeringsplatserna gör det enkelt att besöka Henån utan att förstöra attraktiva
miljöer. Dialog kring parkeringsfrågan kommer fortsätta i detaljplaneskedet.
Det är viktigt att logistiken för varuleveranser och återvinning fungerar bra för butikerna vid
torget. Kommunen ser fram emot vidare dialog kring dessa frågor.
Kommunen delar uppfattningen om att kostnaderna för översvämningssäkringen samt
fördelningen av dem behöver bearbetas, detta kommer ske i detaljplaneskedet och fastighetsägarna
som är berörda kommer bli kontaktade.

1.29 Yttrande planprogram Henån centrum – Polismyndigheten
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har tagit del av handlingarna gällande ovanstående plan
och har följande erinran. Gällande säkerhetsaspekterna ur en polisiär synvinkel är det
viktigt att de miljöer som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka
brottlighet. I alla områden bör även framkomlighet för utryckningsfordon möjliggöras,
även där grindar och dyl. planeras. I de fallen bör det tas fram rutiner och metoder hur
utryckningsfordon med lätthet kan passera dessa hinder.
Sammanhängande cykelbanor saknas över stort sett över hela Orust kommun och detta bör
snarast ses över och åtgärdas. Cykelbanor och andra trafikmiljöer bör ses över för att bli så
tydliga och säkra som möjligt.
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I övriga aspekter har Polismyndigheten inget att erinra utan lämnar de frågorna till för de
lämpliga instanserna.
Kommentar:
Att de platser som planeras och byggs blir öppna och väl belysta går i linje med planprogrammet.
Det är viktiga aspekter för att människor ska känna sig välkomna och trygga. Självklart ska
planområdet vara tillgängligt för utryckningsfordon, det kommer arbetas in i detaljplanerna.
Planprogrammet redovisar kommande utbyggnad av gång- och cykelvägar - som ska göra det
enklare och säkrare att ta sig fram på cykel och till fots i Henån centrum. Det som är möjligt att
åtgärda för att förbättra trafikmiljön inom planprogramområdet kommer åtgärdas. Saker som
behöver åtgärdas utanför planprogramområdet kan inte hanteras i detta arbete utan får tas med i
andra planer där det är möjligt.

1.31 Yttrande planprogram Henån centrum – Västtrafik
Programområdet sträcker sig från Ängsvägen i väst till väg 160 i öst samt till Sjöbodkullen i
norr och bussterminalen i söder. Syftet med planprogrammet för Henån centrum är att ta
ett helhetsgrepp om utvecklingen av centrum. Det innebär att ge möjlighet till utveckling av
fler verksamheter och bostäder, stärka kontakten till hamnen, havet och ån.
Utveckling av fler bostäder och service i närhet till befintlig kollektivtrafik som i detta
program föreslås, ger möjlighet till effektivt utnyttjande av de resurser som finns för
kollektivtrafiken. Det är viktigt att resurser fokuseras till stråk för att möjliggöra ett utbud
som kan attrahera ett resande. Genomtänkta gång och cykelstråk som dessutom knyter an
till bussterminalen är ett bra sätt att förbättra invånarnas möjlighet att göra hållbara resval.
Västra Götalandsregionens långsiktiga mål för persontransporter är att andelen hållbart
resande ska öka och kollektivtrafikresandet fördubblas. En grundläggande faktor för ett
ökat kollektivt resande är att invånarna i regionen i allt större utsträckning bor nära de
gemensamt prioriterade kollektivtrafikstråken, varav ett sträcker sig genom detta
planprogramområde. Kollektivtrafikstråket utgörs av väg 160. Inom programområdet ligger
också Henåns bussterminal som är en viktig bytespunkt mellan lokala och regionala linjer.
Västtrafik vill belysa vikten av att fortsatt planarbete tar hänsyn till kollektivtrafikens behov
och funktion både i stråket och i bytespunkten, och att kollektivtrafikens framkomlighet
prioriteras. Viktigt är även att invånarnas möjlighet att kombinera färdsätt stärks. Gång- och
cykelmöjligheter är viktiga, både som hel resa och som del av en resa. Det är därför positivt
att programmet lyfter anläggning av nya gång- och cykelvägar i tätorten och behovet av att
knyta ihop stråk för detta.
Västtrafik föreslår fortsatt dialog om infrastrukturen för kollektivtrafik i området och
behoven kopplat till den utveckling som beskrivs i planen. Det föreslås bland annat
förändringar i hållplatsinfrastrukturen i programmet och detta är något som vi från
Västtrafiks sida gärna diskuterar vidare med kommunen för att hitta rätt lösningar som är
hållbara för framtiden.
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Kommentar:
Kommunen tar med sig synpunkterna in i detaljplaneskedet och ser fram emot en fortsatt dialog.

1.32 Yttrande planprogram Henån centrum – Najadvarvet Fastigheter Orust AB
Najadvarvet som bedriver verksamhet inom programområdet har yttrat sig om att de ser att
det ur deras synvinkel främst finns två viktiga omständigheter som behöver beaktas i ett
tidigt planeringsskede.
1. Utfartsrätt till hamnområdet
Vår verksamhet vilar på hantering av båtar inom hamnområdet och upp till fabriks- och
förvaringslokalerna på industriområdet. Att transporterna av båtar mellan hamnområdet
och industriområdet kan ske på ett säkert och smidigt sätt är helt avgörande för
verksamheten.
Även om den närmare planeringen av Ängsvägens nya läge, bredd m.m. och den nya med
Ängsvägen parallella utfartsvägen inom hamnområdet kommer att ske i
detaljplaneprocessen i ett senare skede, vill vi redan nu påtala att den nya vägens placering
är helt avgörande för att vi skall kunna driva vår verksamhet.
Vägen inom hamnområdet måste ligga helt utefter vår sydvästra fastighetsgräns, enligt
skissen. Ängsvägens nya läge får inte medföra att det bildas slänter eller att Ängsvägens
vägområde på annat sätt skulle inkräkta på vår fastighet.
2. Verksamheten på fastigheten Röra-Äng 2:3 (Läkarhuset)
På fastigheten bedrivs idag vandrarhemsverksamhet, i anslutning till båtplatser och
ställplatser för husbilar. För att kunna utveckla området vidare, har vi avsikt att höja upp
grundläggningen av byggnaden och i samband därmed bygga om fastigheten för att kunna
utveckla fastigheten i linje med programmets förslag. I samband därmed är det viktigt att
den kommande planen möjliggör att säkerställa vandrarhemsverksamheten men även
utökas till att avse hamnanknutna verksamheter, handel och bostäder, i enlighet med vad
som föreslås för annan byggnation inom området.
Kommentar:
Kommunen har inte för avsikt av stänga utfarten till hamnområdet när Ängsvägen höjs.
Planprogrammet har kompletterats med en enkel skiss över hur utfarten till hamnområdet kan
ordnas när Ängsvägen höjs. Utfarten kan sedan arbetas in i detaljplanen i dialog med berörda
fastighetsägare.
Möjligheten att höja upp ”Läkarhuset” samt att möjliggöra andra verksamheter knutna till hamn
och turism kan arbetas in i kommande detaljplan tillsammans med fastighetsägaren. Kommunen
ser fram emot fortsatt dialog och samarbete kring dessa frågor.

Sakägare
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1.10 Yttrande planprogram Henån centrum – AB Verner Abrahamssons
trävaruaffär
AB Verner Abrahamssons Trävaruaffär meddelar genom sitt ombud på Ludvig & Co att de
ser positivt på programförslaget i stort.
Bolaget noterar att några nya funktioner inte föreslås för bolagets fastigheter, som ingår i
programförslaget, och utgår därför från att fastigheterna i helhet även framöver kommer att
kunna nyttjas för bostäder och detaljhandel på sätt hittills varit enligt 1973 års detaljplan.
I planförslaget planeras eventuell förläggning av parkeringsdäck eller parkeringshus
nordväst om fastigheterna. Bolaget invänder mot denna placering. AB Verner
Abrahamssons Trävaruaffär menar att ett parkeringshus närmast vattnet motverkar
önskemålen som framkommit i medborgardialogen som föregripit planprogrammet. I
denna dialog har det tydligt framkommit ett behov av att omlokalisera de centralt belägna
parkeringsplatserna för att kommunens invånare ska komma närmare vattnet. En stärkt
vattenkontakt och utveckling av hamnen är vidare ett av målen för programförslaget.
Kommunen har ett ansvar att utforma bebyggelsemiljön på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads eller landskapsbilden, natur- och kulturvärden och intresset av en god
helhetsverkan. Ett parkeringshus på platsen riskerar att förfula infarten till Henån
norrifrån. Vidare blir ett parkeringshus på platsen dominant för den allmänhet som färdas
per båt, och riskerar att lägga en död hand över den östra delen av hamnen som kommunen
gärna vill utveckla. Det framstår som mer tidsenligt att kommunen i en kommande
detaljplan aktivt styr parkeringsbehovet bort från den centralt belägna hamnen, i alla fall
för mer dominerande byggnader som parkeringshus i flera våningar. Detta till förmån för
andra trafikanter såsom gående och cyklister som då kan nyttja hamnen i större
utsträckning.
Kommentar:
I planprogrammet föreslås att befintlig användning av fastigheten fortsätter gälla.
Angående lokalisering av ett parkeringsdäck så instämmer kommunen i att det är viktigt att tänka
igenom lokaliseringen så att Henån inte förfulas. Det är dock viktigt att parkeringsplatserna
lokaliseras så att det blir enkelt att besöka Henån. Programhandlingen har ändrats så att endast
ytan där båtbyggargymnasiet finns idag pekas ut som lämplig för parkeringsdäck. På ytan närmast
vattnet kommer det finnas plats för markparkering. Markparkeringen hamnar innanför
översvämningsskyddet.

1.11 Yttrande planprogram Henån centrum - Fastighetsägare Röra-Äng
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Ett yttrande har inkommit från en ägare av två fastigheter på Röra-Äng tillika delägare i den
av planprogrammet berörda samfälligheten Henån S:14.
Den yttrande uttrycker att den inte vill sälja sin andel av samfälligheten och menar att
området idag redan är allmänt tillgänglig och att den nuvarande miljön inte behöver
ersättas för att uppnå detta. Det är inte heller logiskt att ersätta den befintliga miljön med
sjöbodar och bryggor med en nybyggnation som försöker efterlikna det genuina.
Kommunen har enligt den yttrande vid tidigare exploatering raderat ut strandängar samt
åker- och betesmark genom att marken hårdgjorts eller bebyggts och uppmanar kommunen
att låta resterande stycken orörd natur vara kvar.
Den yttrandes fastigheter har varit i familjen sedan 1883 och har redan vid två tillfällen
tvingats bidra till utbyggnaden av Henån. Fastighetsägaren meddelar i sitt yttrande att den
inte kommer bidra till ytterligare försäljningar för exploatering.
Kommentar:
Se yttrande 1.20 på sidan 11-12.

1.12 Yttrande planprogram Henån centrum – Ägare av fastighet utanför
programområdet
Sammanfattning av yttrande:
•
•
•

•

•
•
•

Planprogrammet är i huvudsak bra och är en god utgångshandling för det fortsatta
planarbetet.
Fyravåningshus hör inte hemma i ett bohuslänskt kustsamhälle.
Bygg vidare på den bohuslänska byggnadskulturen som föreslås för Sjöbodkullen
och avvisa förslaget om ett nytt arkitektoniskt uttryck inspirerat från utländska
förebilder.
Kommunen skall behålla kontrollen över marken söder om havsviken där
nuvarande parkering är belägen liksom marken med nuvarande grönområde längs
Ängsvägen. Tillåt inte markanvisning för byggnation i detta område.
Av en rad olika skäl skall ingen bebyggelse ske söder och väster om havsviken där
den nya gästhamnen skall anläggas.
Anlägg en trivsam och inbjudande park på nuvarande parkering och i anslutning till
den nya gästhamnen.
Utmärkt med gästhamn, strandpromenad och åtgärder mot översvämningar.

Frågor som önskas svar på:
Hur ska Ängsvägen utformas? Det finns beskrivningar om att den ska höjas och att det ska
anläggas en parallell väg för hamnverksamheten samt att en gång- och cykelväg ska
anläggas. Sakägaren önskar förtydligande för vad som gäller.
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Sakägaren önskar även förtydligande angående hur den öst-västliga sponten ska ansluta till
berg på + 2,5 vid Ängsvägen.
Sakägaren undrar var vägen till Rödberget vid Orust marin har tagit vägen?

Kommentar:
I framtiden behöver Ängsvägen höjas för att inte bli översvämmad när havet stiger. Det är bara de
delar som är lägre än +2,5 m som ska höjas, idag är vägen som lägst ca +1,55. Det innebär att delar
av sträckan inom programområdet behöver höjas en meter. En gång och cykelväg ska anläggas där
det idag finns en trottoar. Trottoaren kommer förbättras och breddas till 2,5 m. För att
hamnverksamheten ska fungera logistiskt så behövs en infarts väg parallellt med Ängsvägen. En
enkel skiss har lagts till på sidan 62 i programhandlingen.
Den spont som ska skydda torget från översvämning ska ansluta till berg på en höjd av 2,5 m. I
kurvan där reningsverket tidigare låg är berget under vägen ca 2,5 meter, där kommer sponten
ansluta till berget.
De mindre vägarna är illustrerade på sid 70 i programhandlingen, där syns Rödbergsvägen. För att
det inte ska bli för mycket information i Illustrationskartan på sidan på sidan 54 så syns bara de
större vägarna där.
Henån inte är ett typiskt fiskesamhälle med många äldre byggnader från sekelskiftet eller den täta
struktur som exempelvis finns i Mollösund. Det innebär att platsen tål arkitektur med ett mer
modernt uttryck. Dock bedömer kommunen att det är viktigt att arkitekturen inspireras av
fiskesamhället i avseende på taklutningar och mindre byggnadskroppar som kan bilda en
uppbruten struktur. Att kopiera ett gammalt fiskesamhälle rakt av riskerar att skapa en pastisch
som kan upplevas som en kuliss och inte bidrar till en upplevelse av ett genuint och mysigt
samhälle. Det är viktigt att byggnaderna inte upplevs som för höga i sammanhanget. Kommunen
har valt att sänka höjden till max 1 våning och tagit bort några av byggrätterna precis vid hamnen
och det nya torget, detta för att ge mer plats åt park och torg. I övrigt är byggnadshöjden reglerad
till 3 eller 4 våningar.
Då kommunen inte har något eget bostads- eller fastighetsbolag är det inte ekonomiskt möjligt att
bebygga och fortsätta äga marken där nya byggnader föreslås. Genom markanvisning som ställer
krav på vad som får uppföras på marken säkerställer kommunen att det som byggs samstämmer
med intentionerna i planprogrammet.

1.19 Yttrande planprogram Henån centrum - Ägare av fastighet utanför
programområdet
I stort sett är jag positiv till de ambitiösa planerna med att utvidga hamnområdet men anser
att nedanstående delar skall revideras:
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Kapitel 6.2 beskriver att man skall ”ta inspiration av det traditionella fiskesamhällets
arkitektur” vilket är en bra grund för hur bebyggelse bör planeras. Illustrationerna visar
dock något helt annat än den traditionella kustbebyggelse man förknippar med
fiskarsamhällets arkitektur utan är mer åt dansk design. Anser man att traditionell
arkitektur skall utgöra grunden för bebyggelse bör man alltså inte ha taklutningar över 35
grader, husen skall vara målade (alltså ej järnvitriol, Ceder, värmebehandlat trä), fönster
skall ha spröjs och det skall finnas en tydlig markerad takfot.
Planerad byggnation i delområde 3, Henåns centrum
Planprogrammet summerar på ett utmärkt sätt en hög ambition att få liv i hamnområdet
genom till exempel flyttningen av gästhamnen till innerhamnen. Tyvärr kommer resten av
Henån i Dalekviaområdet inte att kunna ta del av detta då det planeras 3 byggnadskroppar,
varav två längsgående, i 4 våningar som effektivt kommer att reducera existerande
bebyggelses utsikt till en husvägg. Skall det dessutom byggas i den stil som illustreras i
kapitel 6.2 lär det bli 45 gradiga tak som i praktiken medför att hushöjden blir 16 m över
färdig grund. Närmast vattnet bör en låglänt bebyggelse eftersträvas på maximalt 2 våningar
och husen bör också placeras med gavel mot vattnet. Den planerade parkeringen minskar
förvisso men kan kompenseras av gatuparkering mellan huskropparna.
Kommentar:
Henån inte är ett typiskt fiskesamhälle med många äldre byggnader från sekelskiftet eller den täta
struktur som exempelvis finns i Mollösund. Det innebär att platsen tål arkitektur med ett mer
modernt uttryck. Dock bedömer kommunen att det är viktigt att arkitekturen inspireras av
fiskesamhället i avseende på taklutningar och mindre byggnadskroppar som kan bilda en
uppbruten struktur. Att kopiera ett gammalt fiskesamhälle rakt av riskerar att skapa en pastisch
som kan upplevas som en kuliss och inte bidrar till en upplevelse av ett genuint och mysigt
samhälle. Det är viktigt att byggnaderna inte upplevs som för höga i sammanhanget. Kommunen
har valt att sänka höjden till max 1 våning och tagit bort några av byggrätterna precis vid hamnen
och det nya torget, detta för att ge mer plats åt park och torg. I övrigt är byggnadshöjden reglerad
till 3 eller 4 våningar.

1.23 Yttrande planprogram Henån centrum – fastighetsägare inom
programområdet
Vi skulle vilja yttra oss om mängden och placering av p-platser längs med Ängsvägen (6.5.1
Parkeringar, sid 68). Där är det inritat att det ska vara p-platser från
nuvarande Pärlan och hela vägen till Najadhamnen. Vi tycker att parkeringsplatser går emot
den ståndpunkt som vi står för, ett levande område med hamn- och torgkänsla där
människor kan träffas och umgås och ingen död asfalterad yta. Vi tycker att det är bättre att
nyttja denna yta till bostäder/butiker/restauranger, såsom det är inritat på
Illustrationskartan 6.1 (sida 52).
Kommentar:
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Exakt antal parkeringsplatser och lokaliseringen av dem ska utredas närmare i detaljplaneskedet.
Det är viktigt att det finns ett rimligt antal parkeringsplatser i ett tillgängligt läge, för att bidra till
liv och rörelse i de centrala delarna av Henån.

1.25 Yttrande planprogram Henån centrum – boende på Äng
Fastighetsägare på Äng, känner oro inför vissa bitar i planprogrammet, för Henån speciellt
vad gäller geotekniken i området Äng.
De uttrycker oro för de geotekniska förhållanden och hänvisar till ett yttrande från
Länsstyrelsen (1992-06-05) om att hanteringen av de geotekniska frågorna i en dåvarande
pågående planering inte var tillfredställande.
Deras fastigheter påverkas direkt vad gäller geotekniken. De uttrycker även oro för
muddringen för att få till nya båtplatser och att muddringen kan försämra
stabilitetsförhållandena för deras fastigheter.
De uttrycker även att höjningen av Ängsvägen kan komma att öka störningen från trafiken.
Strandpromenad ställer de sig positiva till.
Kommentar:
Geotekniken har varit en viktig aspekt i arbetet med att ta fram planprogrammet. Geotekniker på
COWI har på uppdrag av kommunen gått igenom alla tidigare geotekniska utredningar och gjort
en sammanställning av dem. Förslagen i planprogrammet är baserat på denna sammanställning
och alla förslag till förändring är avstämda med geotekniker. I detaljplaneskedet kommer en ny
detaljerad geoteknisk utredning att göras för att ytterligare analysera förutsättningar och redovisa
åtgärder för kommande utveckling. Utredningen kommer visa om det finns behov att utföra
åtgärder för att säkra stabiliteten på Åvägen t.ex. med kc-pelare.
Bullerutredningen som gjorts visar att en framtida utbyggnad kan innebära att några av villorna
intill Ängsvägen utsätts för höga bullernivåer. Vilket innebär att det kan bli aktuellt med åtgärder
som t.ex. bullerplank. Ytterligare utredningar kring vilka åtgärder som är lämpliga behöver göras i
detaljplanearbetet.

1.26 Yttrande planprogram Henån centrum – fastighetsägare på Sjöbokullen
De yttrande äger den bostadsfastighet som ligger på Sjöbokullen. De motsätter sig
kommunens skrivelse att planen är ”välförankrad hos berörda fastighetsägare”. De har
enligt sitt yttrande inte tillfrågats om sin syn på innehållet i planen.
Sett ur sitt eget perspektiv ser de inga fördelar med förslaget som enligt yttrandet bland
annat kommer skymma deras utsikt. De ser inte heller att det finns några större allmänna
behov av innehållet i programmet då allmänheten redan idag har en god tillgänglighet.
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Skulle förslaget få gehör kommer det innebära att Ängs brygga exploateras av privata
aktörer anvisade av kommunen. Områdets småskaliga karaktär kommer gå helt förlorad
och stora ytor kommer bebyggas i kommersiellt syfte.
De föreslår i sitt yttrande andra potentiella lägen för strandpromenad, sjöbodar och
bryggor, norr om Sjöbodkullen mot Småholmarna och Dalby.
Kommentar:
Angående synpunkten om att planförslaget inte är väl förankrat hos fastighetsägare så vill
kommunen förtydliga att förslaget är välförankrat hos de som har ett större fastighetsinnehav med
bostäder och verksamheter som är av betydelse för utvecklingen i centrum.
Medborgardialogen som inledde programarbetet visar att många i samhället efterfrågar
strandpromenad och fler centrala bostäder samt verksamheter vilket arbetats in i planprogrammet.
Det är viktigt att området vid sjöbodkullen är inbjudande och inte privatiseras – en
strandpromenad som ska vara allmänt tillgänglig fram till en ny central badplats vid norra delen
av Sjöbodkullen kommer bidra till att fler kan besöka området än idag. Viktigt att bottenplan på de
byggnader som uppförs är tillgängliga för allmänheten, exempelvis caféer eller butiker.
Strandpromenaden ska vara allmänt tillgänglig och sträcka sig från hamnen till den föreslagna
badplatsen på Sjöbodkullens norra sida. Skillnaden mot idag är att det blir enklare att gå längs
med hela strandlinjen från hamnen till föreslagen badplats. Idag kommer man inte längre än till
vändplatsen vid Ängs brygga.
Angående att utsikten så bedömer kommunen att den inte kommer påverkas påtagligt eftersom
bostaden ligger på toppen av Sjöbodkullen och föreslagen ny bebyggelse är i strandlinjen.
Området nordväst om Sjöbodkullen där sakägarna föreslår att bryggor, strandpromenad och
sjöbodar kan anläggas ligger utanför programområdet. Det kan bli aktuellt att se över
möjligheterna att anlägga strandpromenad etc. där i ett senare skede. Men detta program hanterar
endast området från Sjöbodkullen och söder ut.

1.28 Yttrande planprogram Henån centrum – delägare fastigheten Röra-Äng S:14
Yttrandets författare ställer sig bakom yttrande 1.20 men kommer med några ytterliga
frågor och kommentarer.
Den yttrande bekymrar sig för trafiksituationen på Ängsvägen i och med att bostäder
planeras för i Dalbyområdet. Det är redan mycket trafik på vägen idag och de planerade
bostäderna kan komma att öka trycket ytterligare.
I yttrandet ifrågasätts om det är rimligt att den pågående markanvändningen med ställplats
för husbilar legaliseras med den nya detaljplanen och att en ny småbåtshamn med
iläggningsramp planeras på Sjöbokullen. Ytterligare ifrågasätts planerna för nya bostäder
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på sjöbokullen som enligt yttrandet är ortens lunga. Den yttrande ber om att
parkeringsfrågan ska utredas ordentligt.
Längs med den planerade strandpromenaden, d.v.s. mellan Äldreboendet och fastigheten
på höjden av Sjöbodkullen finns enligt yttrandet ett fint soligt läge som skulle kunna lämpa
sig för viss bostadsbebyggelse likt den som illustrerats vid Ängs brygga-området. Det skulle
kunna vara ett sätt att spara Ängs brygga området och den fina miljön där, till framtida
generationer, och ändå få till samma antal bostäder inom Sjöbokulleområdet.
Det efterfrågas även ett förtydligande kring vad som är planprogrammet utbredning.
Kommentar:
Angående iläggningsramp så är det en funktion som är viktig för Henån som är en plats med strak
koppling till havet och båtlivet. I framtiden blir det nödvändigt att flytta iläggningsrampen från
befintlig placering, detta på grund av åtgärder för översvämningssäkring.
Ställplatsen för husbilar är viktig för Henån som besöksmål, den bidrar till att många besöker
Henåns torg och dess butiker.
Antalet parkeringsplatser och lokaliseringen av dem kommer utredas vidare i detaljplanearbetet.
Kommunen delar uppfattningen att det är viktigt med fungerande parkeringsplatser för att det ska
vara lätt och inbjudande att besöka Henån. Det är viktigt att placeringen av parkeringsplatserna
gör det enkelt att besöka Henån utan att förstöra attraktiva miljöer.
I övrigt se svar på yttrande 1:20 på sidan 11-12.

1.30 Yttrande planprogram Henån centrum – fastighetsägare till angränsande
fastighet
I stort är personen positiv till de ambitiösa planerna med att utvidga hamnområdet men
anser att några delar bör revideras. Framförallt så är det faktumet att fyravåningshus
planeras närmast vattnet som väcker kritik. Personen menar att man från vägen kommer få
en innerstadskänsla snarare än en småstadskänsla. Personen menar också att de höga
husen skulle ta bort all deras utsikt. Lyfter också frågan kring hur skuggning av vattnet
påverkar den marina floran. Föreslår istället att Kajutan fortsatt ska vara det högsta huset i
omgivningen. Ny bostadsbebyggelse kan med fördel placeras med längre avstånd till
vattnet, där de geologiska förhållandena är bättre och ger lägre byggkostnader.
Kommentar:
Henån inte är ett typiskt fiskesamhälle med många äldre byggnader från sekelskiftet eller den täta
struktur som exempelvis finns i Mollösund. Det innebär att platsen tål arkitektur med ett mer
modernt uttryck. Dock bedömer kommunen att det är viktigt att arkitekturen inspireras av
fiskesamhället i avseende på taklutningar och mindre byggnadskroppar som kan bilda en
uppbruten struktur. Att kopiera ett gammalt fiskesamhälle rakt av riskerar att skapa en pastisch
som kan upplevas som en kuliss och inte bidrar till en upplevelse av ett genuint och mysigt
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samhälle. Det är viktigt att byggnaderna inte upplevs som för höga i sammanhanget. Kommunen
har valt att sänka höjden till max 1 våning och tagit bort några av byggrätterna precis vid hamnen
och det nya torget, detta för att ge mer plats åt park och torg. I övrigt är byggnadshöjden reglerad
till 3 eller 4 våningar.
Angående oron att skuggningar kommer påverkan den marina floran så är bedömningen att de
byggnader som föreslås inte kommer ha någon påtaglig påverkan på den marina floran eftersom
det endast kan handla om skuggning en begränsad tid på dygnet. Dock är det möjligt att göra fler
marin ekologiska utredningar i detaljplanearbetet, om det bedöms som nödvändigt. Bedömningen
om nödvändiga utredningar görs i samråd med Länsstyrelsen.

1.32 Yttrande planprogram Henån centrum - delägare i fastigheten Röra-Äng s:14
Personen yttrar sig om att samarbetet mellan Orust kommun och föreningen RÄBB har
fungerat bra genom åren. Han motsätter sig därför starkt den planerade utvecklingen vid
Ängs Brygga där ”miljön kommer att helt gå förlorad om kommunen genom markanvisning
privatiserar området”. Den yttrande föreslår därför att området för Ängs Brygga ska hållas
utanför planprogrammet.
Kommentar:
Den yttrande skriver att planprogrammet har blivit antaget, så är inte fallet. Programmet har
enbart varit på samråd och justeringar kommer göras innan dess att detaljplanering kan påbörjas.
I övrigt se svar på yttrande 1:20 på sidan 11-12.

Övriga yttranden
1.1 Yttrande planprogram Henån centrum – medborgare, ej berörd enligt
fastighetsförteckning
Yttrandet ställer sig positivt till att översvämningssäkrande åtgärder föreslås i programmet
och lyfter idén att Orust tillsammans med grannkommunerna skulle kunna bygga stora
slussar på strategiska platser såsom Malö strömmar, nordströmmarna och Svanesund. På
detta sätt skulle enligt yttrandet Henån och andra orter kunna översvämningssäkras utan att
befintliga badvikar etc. påverkas.
Kommentar:
Att bygga gemensamma slussar tillsammans med våra grannkommuner har diskuterats med våra
kollegor i grannkommunerna och konsulter inom området för översvämningssäkring. Att anlägga
slussar innebär dock stora kostnader som hittills inte har varit möjliga att lösa. Två problem finns
med att stänga ute havet i fjordarna: dels att det skulle kosta ett antal miljarder, dels att det skulle
påverka hela ekosystemet och vattenomsättningen i vattnen bakom Orust. Men sett i ett längre
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tidsperspektiv på över hundra år så kanske detta är en utväg. Lösningen som presenteras i detta
program är den som bedöms som rimlig i dagsläget.

1.16 Yttrande planprogram Henån centrum - medborgare, ej berörd enligt
fastighetsförteckning
Yttrandet tar upp positiva aspekter av planprogrammet såsom översvämningsskydd,
bevarande av äldre byggnader, gång- och cykelvägar, grönområden, flytt av
parkeringsplatser från centralaste området samt strandpromenad samt ramp för småbåtar
etc.
Däremot ställer sig de yttrande negativa till alla byggnader som föreslås få 4 våningar. De
menar att dessa byggnader kommer utgöra en kraftig barriär till vattnet och föreslår att
Kajutan fortsatt ska vara den högsta byggnaden i Henån centrum. Yttrandet påtalar också
att det är viktigt att kommunen planerar för hur grönområden och gångstråk med mera
skall skötas och underhållas.
Kommentar:
Henån inte är ett typiskt fiskesamhälle med många äldre byggnader från sekelskiftet eller den täta
uppbrutna struktur som exempelvis finns i Mollösund. Det innebär att platsen tål arkitektur med
ett mer modernt uttryck. Dock bedömer kommunen att det är viktigt att arkitekturen inspireras av
fiskesamhället i avseende på taklutningar och mindre byggnadskroppar som kan bilda en
uppbruten struktur. Att kopiera ett gammalt fiskesamhälle rakt av riskerar att skapa en pastisch
som kan upplevas som en kuliss och inte bidrar till en upplevelse av ett genuint och mysigt
samhälle. Det är viktigt att byggnaderna inte upplevs som för höga i sammanhanget. Kommunen
har valt att sänka höjden till max 1 våning och tagit bort några av byggrätterna precis vid hamnen
och det nya torget, detta för att ge mer plats åt park och torg. I övrigt är byggnadshöjden reglerad
till 3 eller 4 våningar.
Detaljplaner innehåller ett kapitel som behandlar frågor om genomförande, där ingår en
beskrivning om hur allmänna platser ska skötas och förvaltas. I Orust kommun gäller enskilt
huvudmannaskap vilket innebär att skötsel och förvaltning av allmänna platser ligger på
samfällighetsföreningar. I Henån är det Henåns vägförening som har hand om vägar och
allmänna platser. Kommunen är medlem i Henåns vägförening. Ambitionen är att ha ett bra
samarbete med vägföreningen för att bidra till att offentliga platser så som gångstråk och parker
ska kunna skötas på ett bra sätt och bidra till att Henån blir en trevlig plats att vistas på.

1.21 Yttrande planprogram Henån centrum - medborgare, ej berörd enligt
fastighetsförteckning
Yttrandet tycker att mycket i programmet är bra och ställer sig positiva till att kommunen
efter många år tar tag i frågan. En strandpromenad längs viken ut mot Ängs brygga ger
smak av en Bohuslän som programmet uttrycker.
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Yttranden ställer sig dock negativt till de fyravåningshus som planeras byggas invid
hamnen. Den ställer sig också frågan om rivningarna av reningsverket och brandstationen
som öppnat upp utsikten mot vattnet har varit en förberedelse till att bygga hus lika höga
som kommunhuset. Enligt yttrandet kan det inte vara skäligt att bebyggelsen intill hamnen
kommer utestänga möjligheten till utsikt för många boende i närheten samt övriga
besökare.
I yttrandet så reflekteras det även över varför kommunen planerar bebyggelse i ett område
som Länsstyrelsen enligt yttrandet har avrått ifrån.
Kommentar:
Henån inte är ett typiskt fiskesamhälle med många äldre byggnader från sekelskiftet eller den täta
uppbrutna struktur som exempelvis finns i Mollösund. Det innebär att platsen tål arkitektur med
ett mer modernt uttryck. Dock bedömer kommunen att det är viktigt att arkitekturen inspireras av
fiskesamhället i avseende på taklutningar och mindre byggnadskroppar som kan bilda en
uppbruten struktur. Det är viktigt att byggnaderna inte upplevs som för höga i sammanhanget.
Kommunen har valt att sänka höjden till max 1 våning och tagit bort några av byggrätterna precis
vid hamnen och det nya torget, detta för att ge mer plats åt park och torg. I övrigt är
byggnadshöjden reglerad till 3 eller 4 våningar.
I samband med att programarbetet startades upp ansökte Orust kommun tillsammans med
Kungälvs kommun om pengar för att arbeta med hantering av översvämningssäkring. Orust
kommun tillsammans med Kungälvs kommun fick en miljon från Natruvårdsverket. Dessa pengar
användes för att hitta lösningar för hur vi kan hantera översvämningar, Henån och Marstrand
användes som pilotområde. Projektet leddes av Sweco. Chalmers, SMHI, Länsstyrelsen, Göteborgs
stad, Uddevalla kommun, Tjörns kommun och Stenungsund kommun har varit delaktiga i
projektet. Länsstyrelsen har varit delaktig vid flera möten och workshops i projektet där
lösningarna som presenteras i programhandlingen tagits fram. Länsstyrelsen har även tagit del av
programhandlingen vid samrådet. De har inget att invända mot hur översvämningsproblematiken
hanteras.

1.27 Yttrande planprogram Henån centrum - medborgare, ej berörd enligt
fastighetsförteckning
Följande behöver kompletteras på befintligt Hamntorg:
•
•
•

Allmän toalett saknas. Idag finns toalett endast tillgänglig då biblioteket är öppet.
Sättningar i marken. Det bildas vattenpölar som blir extra besvärande när ytan delas
in för olika aktiviteter. Plattorna på torget måste läggas om.
Elanslutning för service och event saknas helt till torget. Vid scenen fanns i höstas
provisoriskt kablage som inte var godkänt. Utanför biblioteket finns en elcentral, det
är enkelt att komplettera med ett serviceuttag.
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Yttrandet föreslår fler elanslutningar för elbilar samt att korttidsparkeringen vid
Hamntorget får finnas kvar. Det föreslår också att den delen av Hamntorget söder om
Systembolaget görs om till angöringsplats för närbussar, taxi och färdtjänst och att övrig
parkering tas bort.
Det föreslås också att åmynningen muddras på väster sida för att bereda plats för besökande
fritidsbåtar, även de behöver laddinfrastruktur.
Kommentar:
Nu finns allmän toalett på det befintliga torget, i Kulturhuset Kajutan. Torget förvaltas av Henåns
vägförening de har planerat att ta bort plattorna och ersätta dem med asfalt. Elanslutning för
service vid event är en fråga som inte kan hanteras i detaljplanearbetet. Önskan om att få till en
ändamålsenlig elanslutning har framförts till ansvarig tjänsteperson på kommunen.
Antalet parkeringsplatser och lokaliseringen av dem kommer utredas vidare i detaljplanearbetet.
Kommunen delar uppfattningen att det är viktigt med fungerande parkeringsplatser för att det ska
vara lätt och inbjudande att besöka Henån. Det är viktigt att placeringen av parkeringsplatserna
gör det enkelt att besöka Henån utan att förstöra attraktiva miljöer. Synpunkten om att göra om
parkeringen söder som Systembolaget till angöringsplats för närbussar, taxi och färdtjänst tas med
in i detaljplanearbetet. Laddinfrastruktur vid parkeringsplatser är en fråga som kan hanteras
senare när detaljplanen ska genomföras.
Avsikten är att muddra i ån i samband med utbygganden av översvämningssäkringen.
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1. BAKGRUND OCH SYFTE
1.1

UPPDRAGET

Den 5 april 2017 beslutade kommunfullmäktige att
ett planprogram och därpå följande detaljplan skulle
tas fram för Henån centrum. Planprogrammet är det
första steget i planprocessen. Det syftar till att utreda
förutsättningarna för att utveckla Henån centrum till
en mer attraktiv plats med en stark koppling till havet, fler bostäder, och samtidigt möjliggöra de åtgärder som är nödvändiga för att översvämningssäkra
centrum.
Planprogrammet ska ligga till grund för kommande
detaljplanering i området. Innan detaljplaneprocessen påbörjas ska markanvisning genom markanvisningsprogram genomföras. Planprocessen handläggs
som ett utökat planförfarande.
Orust kommun verkar för att växa befolkningsmässigt för att öka underlaget för välfärdstjänster i kommunen. Planprogrammet för Henån centrum svarar
på en ökad efterfrågan av bostäder, och verkar för att
tillskapa nya kvaliteter i kommunens centralort.

8

1.2

SYFTE OCH MÅL

Syftet med planprogrammet för Henån centrum är
att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av centrum.
Det innebär att ge möjlighet till utveckling av fler
verksamheter och bostäder, stärka kontakten till
hamnen, havet och ån. Samt att nödvändiga åtgärder
för översvämningssäkring och skredsäkring genomförs så att de samtidigt tillför kvaliteter i centrum. Det
innebär också att beskriva hur Henån kan växa som
centralort och besöksmål.

1.3

PROGRAMOMRÅDET

Programområdet sträcker sig från Ängsvägen i väst
till väg 160 i öst samt till Sjöbodkullen i norr och bus�stationen i söder. Området väster om ån Henån och
söder om Röravägen ingår inte i programmet, medan
byggnadsområden direkt öster om väg 160 norr om
Röravägen inräknas till programområdet.

Karta 1, planområde för program för Henåns centrum
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1.4 PLANPROCESS

HÄR ÄR VI NU!
Översiktsplan

Programarbete

Bearbetning
Samråd av
förslag till

Alla kommuner har en översiktsplan som anger hur
mark och vatten inom kommunen ska användas.
Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande
detaljplanering. Orust kommuns gällande översiktsplan är antagen 2009. Arbetet med en ny översiktsplan ska påbörjas under 2020.
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Antagande av
program i KF

Laga kraft-vinnande

Detaljplan

Bygglov

PLANPROGRAM

Programmet är det första steget i detaljplaneprocessen. I programmet beskrivs förutsättningarna för
området, vad som ska bevaras och mål för utvecklingen sätts upp. Kommunen tar fram ett programförslag
som är baserat på översiktsplanen och synpunkter
som inkommit i medborgardialogen, förslaget sänds
ut på samråd då myndigheter och medborgare har
möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.
Efter samrådet justeras programförslaget innan det
kan antas av kommunfullmäktige. Programmet ligger till grund för efterföljande detaljplaner.

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

1.5 KOMMUNALA VISIONER OCH 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:
• Attraktiv kommun
• Hållbarhet och hushållning
• Attraktiv arbetsgivare

I Budget 2019 med plan för 2020 och 2021 har de övergripande målområdena utvecklats med tre mål inom
respektive målområde. Några av målen berör samhällsplanering och ska användas i vid framtagande av
nya planer. De mål som berör programmet för Henån
centrum är:

•
•
•
•

En trygg och omtyckt kommun att bo, leva och
verka i.
Synliggöra och stärka Orust identitet och goda
värden.
Orust präglas av social, kulturell, miljömässig
och materiell hållbarhet.
Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle.
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2. PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 GEOGRAFISKT LÄGE OCH
SAMMANHANG
Henån är kommuncentrum på Orust och har det
största serviceutbudet på ön. Henån ligger på norra
Orust, vid en bukt intill havet och i närområdet finns
flera vackra naturområden. Det är ca 15 km till Ellös
och Svanesund som är de största tätorterna på västra
respektive östra Orust. Ca 3 mil nordöst om Henån
ligger Uddevalla med ett stort utbud av handel och
service samt många arbetsplatser. Ca 3 mil söder om
Henån ligger Stenungsund där det också finns ett
stort utbud av handel, service och arbetsplatser.
Två större vägar sammanstrålar i Henåns centrum,
Röravägen och länsväg 160, vilka utgör tydliga stråk
för att bekräfta Henåns centrum. Vägarnas ungefärliga sträckning kan genom historiska kartor bekräftas tillbaka till 1695. Henåns centrum har utvecklats
på tidigare strandängar mellan havsviken i norr och
klippor åt väster och öster. Centrumet präglas av sin
avlånga form i nord-sydlig riktning och något glesa
bebyggelse.
Henån har i grova drag utvecklats i tre årsringar, först
under jordbruks- och fiskesamhället 1700-1800-talet,
sedan under badortstiden på slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet, och vid kommunreformeringen
under 1960-70-talen.

2.2 HISTORIA OCH
KULTURHISTORISKA VÄRDEN


2.2.1 HISTORIA
Henån finns omnämnt som Heinain i en jordebok
från tidigt 1500-tal. Under 1600-talet byggdes det en
bro över ån i Henån och på 1700-talet uppgick samhället till fyra gårdar. I samband med enskiftet 1823
spreds gårdarna i landskapet och Henån växte mot
slutet av seklet till omkring 100 invånare. Bristfällig
väginfrastruktur ledde under mitten av 1800-talet
till att en betydelsefull ångbåtstrafik utvecklades i
Henån. Samtidigt övergick Henån från att vara ett
jordbrukssamhälle till att även fungera som handelsoch badort.







 



Figur 2, orienteringskarta över Orust med omnejd

Henåns brygga vid sekelskiftet 1800-1900-talet.
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Omkring 1920 fanns det ett fåtal butiker i Henån och
ett flertal sommarhus byggdes. Kopplat till badortslivet fanns det samtidigt flera pensionat och hotell i
Henån. Under sent 1920-tal kom den första industrin
till Henån, en stenkvarn, vilken följdes av ett sågverk
och flera småbåtsvarv.
Varv- och båtindustrin är den verksamhet som har
levt vidare och utvecklats i Henån genom åren. Historiskt har det funnits flera småbåtsvarv i och runt
omkring Henån. Senare fanns större varv som exempelvis Najad. Tack vare båtindustrin har även flera
andra industriverksamheter kopplat till båtindustrin
haft möjlighet att utvecklas.

Henån centrum ca 1925

Sågen på 1950-talet

Stenkvarnen som var en av de första industrierna i Henån när den startade på 1920-talet
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2.2.3 KULTURHISTORISK BEBYGGELSE

De främsta sysselsättningarna på Orust var länge fiske, jord- och skogsbruk. När Sverige industrialiserades minskade Orust befolkning successivt ända fram
till 1960-talet då 8 500 personer bodde på Orust. En
vändpunkt var sent 1960-tal då länsväg 160 byggdes
ut, vilken förbinder Henån norrut mot Uddevalla och
söderut mot Stenungsund och Göteborg. I och med
kommunsammanslagningarna på 1960- och 1970-talen blev Henån dessutom centralort på Orust med
högstadieskola, läkarcentral och kommunal förvaltning. I samband med detta genomgick Henån en
dramatisk befolkningsexpansion 1965-1975 då invånarantalet ökade från 400 till 1 600 personer. Under
andra hälften av 1980-talet byggdes centrumanläggningen Hamntorget med matvarubutik, systembolag,
bibliotek och ett flertal butiker. Utbyggnadstakten
och befolkningsökningen i Henån var fortsatt positiv
fram till 1990.
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På 1920-talet bestod Henån centrum av ett drygt tiotal
gårdshus, hotell och handelsfastigheter, varav några
få finns kvar idag. Dessa anses nu värdefulla att bevara för det framtida Henån centrum.
Till den äldre bebyggelsen hör det gamla turisthotellet Wärdshuset öster om länsväg 160, som genom
åren har haft många olika funktioner t.ex. vårdcentral. Det kom till Henån på pråm från Göteborg där
det var del av Göteborgsutställningen 1923. Precis söder om Wärdshuset ligger ett bostadshus. Huset kal�las Röda kvarn och är ett av de absolut äldsta husen
i Henån. Huset har flyttats från området där skolan
ligger idag till dess nuvarande placering.

Henån ca 1950-60

Karins hus och Saras hus intill torget hör till den äldre bebyggelsen och uppfördes på sent 1870-tal och
har under en tid huserat postkontoret.

Frideborg 2019

Turisthotellet 1923

Huset Frideborg som ligger intill rondellen vid kommunhuset uppfördes som bostadshus 1908 och omvandlades först 1981 till hotell, en verksamhet som är
fortsatt aktiv.

Saras hus 1890

Röda kvarn

Fridhem 2 ligger strax norr om Wärdshuset utmed
Riksväg 160, har i folkmun kallats barnmorskans hus
och har i stort bibehållit karaktäristiska sniderier och
utsmyckningar.

Saras hus 2019

17

2.3 BEBYGGELSESTRUKTUR OCH SERVICE
2.3.1 KARAKTÄR

2.3.2 BEBYGGELSE

Henåns arkitektur och bebyggelsestruktur präglas
starkt av 1900-talets konjunktursvängningar. Henån
karaktäriseras av den starka tillväxtfasen under 1960och 70-talens modernism där planerna anpassats efter bilen som transportmedel.

Bebyggelsen i Henån är mellan en och tre våningar
hög och består huvudsakligen av trä- och tegelbyggnader. Arkitekturen har i stor utsträckning formats
utifrån 1960-70talets modernistiska ideal, då Henån
växte från 400 till 1 600 invånare. Även under 80-talet
tillkom många byggnader i Henån, då uppfördes torget och byggnaderna kring det.

Områdena intill vattnet i Henåns centrum har sedan
tidigt 1980-tal varit planlagda för parkeringsändamål.
Under tidigt 1990-tal togs det fram ett detaljplaneförslag för centrumet vilket fokuserade på människor,
kultur och aktiviteter och försökte skapa en småskalig miljö med flera tillkommande byggnader kring
det centrala torget. I en tidningsartikel från 1992 i Bohuslänningen framkommer det att förslaget uppskattades av oppositionen och flera förvaltningar, medan
den ledande majoriteten i kommunstyrelsen ansåg
att det var för lite parkeringsplatser med i förslaget.
Resultatet av kontroversen blev dagens Henån, där
flera av de havsnära miljöerna upptas av stora parkeringsytor.

Skiss planförslag för Henån centrum 1991

Byggnad som inhyser bank.
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2.3.3 ENTRÉER
Generellt sett är entréer i Henån centrum placerade
mot bilväg och parkering respektive mot det lokala
och trafikseparerade torget som är svårt att orientera sig till utan tidigare lokalkännedom. Henåns centrum har ett relativt stort utbud av handel och service, funktioner som är spridda över stora områden
som enklast nås med bil.

Del av kommunhuset

Entré vänd mot väg/p-plats
Entré vänd mot offentligplats
Entré vänd mot vatten

Byggnader lokaliserade till torget.

Turisthotellet 2019
Illustration över etréers lokalisering.
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Sjöbodkullen

2.3.4 GRÖNSTRUKTUR,
OCH OFFENTLIGA RUM

VATTENKONTAKT

2.3.5 OFFENTLIG OCH
KOMMERSIELL SERVICE

Inom programområdet finns det begränsat med tillgång till kvalitativa gröna miljöer. Dock finns det
grönska längs ån och tillgång till rekreation i angränsande områden.
Sjöbodkullen i norra delen av programområdet utgörs av havsnära klippor med viss grönska och har
stor potential för rekreation. Närheten till havet och
ån Henån är tillgångar som kan stärkas.
Den största offentliga platsen inom programområdet
är Hamntorget som är placerat i den centrala delen
av programområdet. I anslutning till torget finns Saras trädgård där det finns en lekplats, vilken uppförts
den lokala företagarföreningen.

Henån parken

Kulturhuset
Kajutan
Hamntorget

Lekplats

I Henån ligger Orust gymnasieskola som har en båtbyggarutbildning och individuella programmet. Båtbyggarutbildningen ligger inom programområdet
men individuella programmet ligger utanför programområdet. För övriga program får studenter åka till
kringliggande kommuner. Boende på Orust söker i
första hand till gymnasieskolor i Uddevalla och i Stenungsund.
Det ligger ett äldreboende, Ängsviken, samt ett demensboende, Kaprifolgården, precis utanför programområdet. I Henån finns en vårdcentral, den ligger
bredvid Kaprifolgården i sydvästra Henån.

Vid hamnen där brandstation och reningsverk tidigare låg finns nu en gräsyta med boulebana och volleybollbana.
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I Henån finns två offentliga förskolor, Bagarvägen
och Ängsberget, samt en enskild Montessori förskola. Henåns skola är en F-9 skola belägen i centrala
Henån. Samtliga skolor och förskolor ligger väster
om programområdet.

Illustration befintliga offentliga platser

Äldreboende

I Henån finns kommunens största utbud av kommersiell service. Det finns två mataffärer, en handfull
restauranger, systembolag , bank samt frisör saloger.
Det finns även två mindre klädbutiker, elaffär, optiker. Utöver det finns det även möjlighet att övernatta
på hotellet alternativt på vandrarhemmet.

2.3.6 KULTUR OCH FÖRENINGSLIV

Vandrarhem

Några av föreningarna i Henån är idrottsföreningen HIF, ridklubben, roddklubben, konstföreningen.
Kulturhuset Kajutan är en viktig mötesplats för kulturlivet i Henån. Både Kajutan och Roddklubben ligger inom programområdet.
Roddklubben startades på 90-talet. Klubben etablerades av lärare och elever på Orust båtbyggarutbildning
tillsammans med andra boende och som tävlar i egenbyggda båtar. På torget ligger sedan 1995 Kulturhuset
Kajutan. I kulturhuset inryms bibliotek, turistinformation, lärcentrum och konsthall. Konstföreningen
är en aktiv förening som bl.a. visar upp medlemmars
konst på Kajutan.

Butiker,
restauranger,
frisörer, m.m.

Mataffär

Hotell
Gym

Bank
Mataffär

Restaurang
Butik

Gymnasium

Kommunhus

Bussterminal

Ungdomsmott.
Öppen psyk. mott.
Äldreboende
Förskola

Vårdcentral

Illustration offentlig och kommersiell service
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2.3.7 FASTIGHETSÄGANDESTRUKTUR

2.3.8 ARBETSPLATSER OCH PENDLING

Det finns 14 fastighetsägare inom programområdet.
Kommunen äger merparten av marken inom programområdet, ca 65 %. Merparten av bebyggelsen i
centrum har köpts från kommunen och står därmed
på privat mark. Vägar och parkeringsplatser, samt offentlig verksamhet och offentliga platser så som torget ägs av Orust kommun. Kommunen har dock lagt
ut driften av offentliga vägar och platser till den lokala vägföreningen och företagarföreningen.

Näringslivet på Orust karakteriseras av småskalighet,
vilket även gäller Henån. Merparten av Orusts omkring 2 000 företag har mellan en och tio anställda.
Båtbyggandet har gamla traditioner och svarar fortfarande för mer än hälften av industriarbetstillfällena
inom kommunen. Förr byggdes båtar för frakt och
fiske. Numera är det praktiskt taget endast fritidsbåtar som produceras. Huvuddelen av Sveriges export
av segelbåtar kommer från Orust.

Eftersom det är många privata fastighetsägare ställs
höga krav på samarbete och dialog för att lyckas med
genomförandet av planen.

Det finns 868st företag som har Henån som postadress. 8 av dem har mer än 20 anställda. 14 av dem
har mellan 10-15 anställda. 103 av dem har 3-9 anställda, övriga har bara en person anställd.
De största privata arbetsgivarna inom programområdet är Banken och Varvsverksamheterna, Willys och
ICA. I övrigt består näringslivet av mindre butker,
restauranger och frisörer med ett fåtal anställda.
Offentlig service i form av kommunhuset, omsorg,
förskola och skola är den enskilt största arbetsgivaren
i Henån med ca 509 anställda.

Kommunalmark markerad med rött raster
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2.3.10 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE

Andelen personer som har sin arbetsplats inom kommunen respektive pendlar till annan kommun är ungefär lika. 3942 personer bor och arbetar inom Orust
kommun, 3325 personer bor på Orust och pendlar till
annan kommun. De flesta pendlar till grannkommerunerna Stenungsund och Göteborg.

Orust är en landsbygdskommun där 60 % av befolkningen bor utanför tätorterna. Största delen av marken utgörs av skogsmark, improduktiv och produktiv.
Bebyggd mark och tillhörande mark utgör 8 % av
kommunens landyta.

I Henån är situationen samma som på Orust i stort.
Det är ca 400 personer som bor i Henån och pendlar
till annan kommun, ca 630 personer bor och arbetar
inom kommunen.
Antal invånare i Henån

2.3.9 BEFOLKNING OCH DEMOGRAFI

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.
Även i Henån dominerar bostadsformen friliggande
villa. 1721 personer bor i villa och endast 399 personer bor i flerbostadshus, 89 personer bor i specialbostad och uppgift saknas om 93 personer.

Orust har 15 100 invånare (oktober 2019) varav 2265
bor i Henån. De senaste tio åren har befolkningen
ökat lite från 1802 personer 2010 till 2265 personer
2019.
Generellt har Orust en åldrande befolkning där huvudsakligen befolkningsgruppen som är 50 år eller
äldre ökar.
Även i Henån dominerar åldersgruppen över 50 år.
Åldersfördelning i Henån
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2.4 INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER
2.4.1 VATTEN OCH AVLOPP
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.
Idagsläget har kommunen sju reningsverk. Reningsverken på västra sidan ön är högt belastade sommartid. I övrigt är belastningen jämn. 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.
Det kommunala VA-nätet är utbyggt inom hela programområdet. I norra delen av programområdet
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finns pumpstationen som pumpar avloppet till reningsverket i Ellös.

2.4.3 FJÄRRVÄRME

Kapaciteten på VA-nätet bedöms vara tillräcklig för
den nya bebyggelse som föreslås i planprogrammet.
Dock finns det inläckage i delar av ledningsnätet vilket kan bli aktuellt att åtgärda i samband med att ny
bebyggelse ska anslutas.

Utanför programområdet vid Henåns skola finns ett
fjärrvärmeverk som värms upp av en pelletspanna.
Inom programområdet är fjärrvärmenätet delvis utbyggt, kommunensfastigheter samt ett fåtal privatägda är anslutna till nätet. Det är möjligt att ansluta
föreslagen ny bebyggelse till fjärrvärmenätet.

2.4.2 DAGVATTENHANTERING

2.4.4 GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT

Dagvattenhanteringen i programområdet hanteras i
dagsläget genom konventionella ledningssystem med
slutna ledningar. Vissa delar av området har genom
åren drabbats av sättningar vilket har negativ påverkan på dagvattenledningarna med dålig avledning till
recepient som följd.

I Henån är befintligt gång- och cykelvägnät fragmenterat och undermåligt, och utanför tätorterna finns i
princip ingen utbyggd cykelinfrastruktur.

Vid höga vattenstånd och kraftig nederbörd uppstår
det problem med stående vatten vid dagvattenbrunnar. Prognosen visar på ökad belastning på dagvattensystemet till följd av stigande havsvattennivåer
och tätare frekvens på kraftiga regn. Om situationen
ska lösas genom konventionell dagvattenhantering,
bedöms åtgärderna för dessa bli mycket kostsamma
och tekniskt avancerade. En konventionell vattenhantering medför även ett fortsatt beroende av driftoch underhåll samt en inbyggd känslighet för elavbrott, tekniskt haveri etc.

Inom programområdet finns det 5 hållplatslägen, varav ett är Henån bussterminal vilken fungerar som en
av kommunens främsta bytespunkter. Från bussterminalen går förbindelser till övriga Orust och vidare
resor till Uddevalla, Stenungsund och Göteborg. Det
är totalt 14 linjer som passerar Henån bussterminal
medan övriga hållplatslägen trafikeras av mellan 1
och 9 linjer.

2.4.5 KOLLEKTIVTRAFIK

Vid bussterminalen ligger pendelparkeringsplatser
med hög beläggningsgrad. Pendelparkeringssituatio-
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2017 togs en trafikutredning fram för Henån. Utredningen analyserade huvudvägnätet med Ängsvägen,
Åvägen, väg 752 och väg 160, samt anslutande väg 752
som angränsar till Ängsvägen och Åvägen i Henåns
cirkulationsplats respektive Södra Strandvägen och
väg 160 i korsningen i öster. Det råder idag förbud
mot vänstersväng från väg 752 mot Södra Strandvä-

Under sommarmånaderna mångdubblas antalet trafikanter och systemet kan därför under den tiden
upplevas som överbelastat. För det fortsatta framtagandet av detaljplaner och planprogram är det av stor
vikt att huvudvägnätets trafikkapacitet säkerställs för
kommande exploatering. Henåns befintliga trafiksystem bedöms fungera väl och ge god kapacitet för
kommande exploatering i cirkulationsplatsen samt
i korsningen med Södra Strandvägen. I korsningen
mellan väg 752 och väg 160 uppnås en låg standard
under dimensionerande timme och efter utbyggnad
av planerade utvecklingsområden kring Henån, varför anslutningen från väg 752 föreslås breddas till två
körfält för att separera vänstersvängande och högersvängande trafik. På så vis undviker man risker med
att trafiksystemet skulle kunna haverera under storhelger och tider med hög besöksfrekvens.

n

2.4.6 INFRASTRUKTUR FÖR BIL- OCH
GODSTRAFIK
L160 är Orusts starkaste stråk för biltrafik och förbinder ön med fastlandet vid Uddevalla i norr och Stenungsund i söder. Öster om Henån, via Torpvägen,
ligger Slussen och väster om Henån via Röravägen
(752) förbinds Henån med Ellös. Lokalt är även Rödbergsvägen och Ängsvägen i norrgående riktning,
respektive Södra Strandvägen och Åvägen i södergående riktning, av betydelse i Henån då de förbinder
centrum med angränsande villabebyggelse. I synnerhet Rödbergsvägen och Ängsvägen är aktuella för åtgärder för översvämningssäkring av Henån centrum.
Förbättringsåtgärder är även aktuella för gående och
cyklister längs Ängsvägen.

gen. Dock förekommer det att trafikanter väljer att
bryta mot förbudet.

Röd

nen ses för närvarande över i en separat parkeringsutredning.

H

Det bedöms inte föreligga något behov av en förbifart
runt centrala Henån och bulleralstringen av tillkommande trafik bedöms heller inte kräva några åtgärder.

Befintligt vägnät
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2.5 NATURVÄRDEN
2.5.1 NATURVÅRDSPROGRAM
Orust kommun har ett Natruvårdsprogram antaget
2006. Naturvårdsprogrammet syftar till att behandla
värdena i Orust natur och landskap i ett brett perspektiv, inkluderande värden för biologisk mångfald,
men också för landskapsupplevelse, friluftsliv och
förståelse av de historiska sammanhang som naturen
alltid är en spegling av.
Södra delen av programområdet, utmed Henån,
ingår i det lokalt värdefulla landskapet Gunnarsbo,
Vräland, Häröd, som är en sprickdal i nordsydlig
riktning från Henån i norr till Varekil i söder. Dalen
utgör en typisk Orustnatur, och norr om Häröd har
sprickdalen sin smalaste profil karaktäriserad av ett
levande kulturlandskap med betesmarker och åkrar i
dalbotten. Ån Henån har skurit sig ner i sedimenten
och bildat ett tilltalande ravinlandskap i den trånga
dalgången. Området ska enligt översiktsplanen
skyddas från åtgärder som kan skada naturvärdena.
Landskapsekologiskt är sammanhanget av randlövskogarna och brynmiljöerna i hela dalgången från
Varekil till Henån och vidare till Söbben viktiga att
värna. Det är huvudsakligen de landskapsekologiska
värdet av lövskogen som är skyddsvärt i Henån. 		

Henån ett viktigt havsöringsförande vattendrag som
måste värnas vid planering.
Viken där Henåns hamn är lokaliserad har i Naturvårdsprogrammet fått klassningen måttligt känsligt.

2.5.2 NATURVÄRDESINVENTERING
Naturcentrum utförde 2018-06-28 en naturvärdesinventering inom programområdet. Området domineras helt av bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda
ytor, och klippta gräsmattor, vilket innebär att det
inte finns några höga naturvärden inom området.
Dock finns det sex naturvärdesobjekt som har ett
visst naturvärde (naturvärdesklass fyra). Dessa objekt
utgörs av hällmarker, skogig miljö och stränder i den
norra delen av programområdet vid Sjöbodkullen.
Det finns även några naturvårdsarter inom programområdet, alla är lokaliserade längs ån Henån. Där
finns även ett större träd, en bok, som är skyddsvärd
i området kring ån.

Illustration över områden med naturvärdesklassning
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2.5.3 ÅLGRÄSINVENTERING
2017-08-14 utförde Melica en inventering av Ålgräs i
Henåns hamn. På grunda mjukbottnar i Västerhavet
bildar ålgräsängar mycket artrika miljöer som spelar en nyckelroll i kustekosystemen. I augusti 2017
genomfördes en inventering av ålgräsäng i Henåns
hamn. Inventeringen visade att ålgräsvegetationen
var tät i större delen av hamnen förutom där vattendjupet överstiger 4,5 m. Endast tre platser noterades
där ålgräs saknades och det var på ett grundområde
i nordväst där det i stället växte nate, vid den västra
bäckens utlopp där båtar tas upp och sätts i med kran.
I Henåns utloppsbassäng växte förvånansvärt mycket ålgräs. I söder glesade plantorna ut i takt med att
vattnet blir grundare. Uppgrundning en gör att även
bottenvattnet blir så sött att ålgräset inte trivs.

Bild från ålgräsinventering
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2.6 STRANDSKYDD OCH RIKSINTRESSEN
2.6.1 STRANDSKYDD
Strandskyddet är ett generellt områdesskydd i Sverige. Strandskyddet syftar till att säkra den allemansrättsliga tillgången till strandområden och bevara
goda levnadsvillkor för djur och växtlivet på land och
i vatten. Det generella strandskyddet gäller hav, sjöar
och vattendrag. Det sträcker sig 100 meter ut i vattnet
och 100 meter upp på land vid normalt vattenstånd.
Länsstyrelsen har enligt MB 7 kap. 14§ möjlighet att
utöka strandskyddet till maximalt 300 meter. Detta får göras om det är nödvändigt för att säkerställa
strandskyddets syfte.
Inom strandskyddat område gäller byggnadsförbud.
I vissa fall kan dispens eller upphävande av strandskyddet vara aktuellt. För att det ska vara möjligt med
upphävande eller dispens måste det finnas särskilda
skäl till det. De särskilda skälen som gäller som undantag från strandskyddet finns i MB 7 kap. 18 c §.
Strandskyddet påverkar inte i nuläget programområdet, utan går direkt norr om Sjöbodkullen, samt utmed
vattendraget söder om Henån. Vid detaljplanering i
området blir frågan åter aktuell då strandskyddet per
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automatik återinträder när de gällande detaljplanerna upphävs för att ersättas av ny detaljplan.
Henån är kommunens centralort och marken inom
programområdet har till stor del varit ianspråktaget
sedan 50-60-talet. Den nya bebyggelsen inom programområdet föreslås ha publika ytor i bottenvåningen.
Med anledning av att marken inom programområdet
är i ianspråktaget samt att ny bebyggelse har publika
bottenvåningar bedöms dispens från strandskyddet
vara möjligt där det blir nödvändigt inom hela programområdet.

2.6.2 RIKSINTRESSE FÖR YRKESFISKE
Vattenområdet vid Henån, inne i bukten och direkt
utanför, ingår i riksintresse för yrkesfiske för Byfjorden, Havstensfjorden, Koljöfjorden (område 66) vilket är lekområde för torsk. Enligt MB 3:5 skall områdena skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
yrkesfiskets bedrivande.

2.6.3 FREDNINGSOMRÅDE FÖR FISK
Vattenområdet i bukten vid Henån och en bit ut är
fredningsområde för fisk. Vilket innebär att det finns
restriktioner för hur och när det är tillåtet att fiska. Syftet med fredningsområdet är att öka skyddet
för torsk-, bleka- och torskbestånden, speciellt vid
lekvandring och lekperiod.

2.6.4 KUSTZONEN
Hela Orust kustremsa, och planområde för program
för Henån centrum, ingår i riksintresse med hänsyn
till områdets stora natur- och kulturvärden. Enligt
Miljöbalken 4:1 får därför inte exploateringsföretag
som påtagligt skadar dessa komma till stånd. Befintliga tätorter och det lokala näringslivet är däremot undantaget. Fritidshusbebyggelse och viss tung industri
berörs däremot av riksintresset.

2.7 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
2.7.1 KALVÖFJORD
Vattenförekomsten Kalvöfjord berörs av programförslaget. Kalvöfjord är ca 10 km2 och sträcker sig
från viken i Henån ut mot Bårholmen, Snarevik och
in mot Vindön. Kalvöfjord är av naturlig härkomst,
vilket betyder att det inte är kraftigt modifierat eller
konstgjort.
Dess ekologiska status är idag måttlig.Klassningen är
baserad på miljökvalitetstyperna Övergödning och
Flödesförändringar, vilka båda har måttlig status.
Målet är att god ekologisk status ska uppnås år 2027.
Den kemiska statusen uppnår ej god ytvattenstatus.
Det beror främst på påverkan från långväga luftburna
föroreningar som bedöms vara av sådan omfattning
och karaktär att de i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. Målet är att vattenförekomsten ska ha god kemisk ytvattenstatus.
Kalvöfjord är även skyddat område för musselvatten
vilket innebär att miljökvalitetsnormer enligt fiskoch musselförorningen gäller.

Urklipp från VISS-kartan, länsstyrelsens vatteninformationssystem.
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2.8 HÄLSA OCH SÄKERHET
2.8.1 BULLER
En bullerutredning har gjorts av Sweco 2018-05-16 för
att ta reda på om föreslagen ny bebyggelse påverkas
negativt av höga bullernivåer. Utredningen visar att
föreslagen ny bebyggelse klarar huvudsakligen riktvärdena för buller enligt förordningen 2015:216. Ny
bostäder längs Ängsvägen beräknas exponeras för
dygnsekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA
vid fasad. Detta innebär att hälften av boenderummen bör vara vända mot en fasad sida med max 55
dBA ekvivalent ljudnivå. Riktvärdet 65 dBA för små
lägenheter beräknas klaras.

För planerade bostäder i närheten av småbåtshamnen kan störande buller uppkomma
från båtmotorer, ljud från maststag och från hamnverksamheten. Bedömningen är att på avstånd inom
200 m från småbåtshamnen och där båtar körs kan
ljudnivåer överskrida värden enligt Boverkets vägledning (rapport 2015:21).

Med ökad trafik i framtiden stiger bullernivåerna
längs vägarna. Jämfört med nuläget förväntas något
högre maximala ljudnivåer pga ökad trafik. Detta
påverkar bostadshus nära Ängsvägen där maximala
ljudnivåer mellan 84 till 93 dBA kan förväntas. För bostadshus nära väg 160 i södra delen av programområdet kan maximala ljudnivåer upp till 77 dBA förekomma. I norra delen av programområdet och nära väg
160 kan maximala ljudnivåer upp till 72 dBA förekomma vid fasad. I övrigt beräknas maximala ljudnivåer
under 70 dBA.
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Trots ökade ljudnivåer för sommartrafiken bedöms
huvuddelen av de planerade bostäderna kunna klara riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå vid uteplats om de placeras vid bullerskyddad fasad.

Bullerkartering, framtidsscenario år 2037.

Dock är hastigheten i hamnen begränsad till 5 knop
vilket bedöms ge lägre ljudnivåer pga begränsat motorpådrag. Småbåtshamnen och omkringliggande
hamnverksamhet finns redan idag vilket innebär att
ljud och buller kopplat till verksamheterna förekommer idag. Bedömningen är att denna typ av ljud inte
upplevs som störande på samma sätt som trafikbuller.

2.8.2 RISK OCH FARLIGT GODS
Länsväg 160 är primärled för farligt gods. Det finns
inga riktlinjer för Henån när det gäller skyddsavstånd
för bebyggelse intill länsväg 160. Generellt sett får
ingen ny bebyggelse uppföras inom 0-30 meter från
vägen, inom 30-70 meter kan sällanköpshandel, industri, bilservice, lager, tekniska anläggningar, inom
70-150 meter får bostäder, handel, kontor, centrumbebyggelse m.m. anläggas, mer än 150 meter från en
primärled för farligt gods får exempelvis sjukhus och
andra offentliga verksamheter som har många besökare.
Det är dock möjligt att bygga inom de rekommenderade skyddsavstånden om vissa åtgärder vidtas. En
aspekt som påverkar risken för olycka är hastigheten
på vägen. Inom programområdet är hastigheten på
länsväg 160 50 km/h på största delen av sträckan. Att
sänka hastigheten längs hela sträckan är att föredra
för att kunna utveckla verksamheter och bostäder
inom programområdet.
I den norra delen av området ligger länsväg 160 betydligt högre än den befintliga varvsverksamhet (Orust
Marin) som avses utvecklas. På denna sträcka finns

det risk att fordon som transporterar farligt gods kan
köra av vägen så att det påverkar verksamheten. Därför är det lämpligt att anlägga ett vägräcke som förhindrar avåkning.
Där vägen lutar mot bebyggelse eller där vägen ligger högre än bostäder finns det risk att brandfarlig
vätska rinner mot bebyggelse. Därför ska det finnas
ett avrinningsskydd i form av kantsten, l-stöd eller
liknande.
På sträckan med 50 km/h ska ett bebyggelsefritt området om 25 meter eftersträvas. För byggnation inom
10 meter från länsväg 160 ska fasad och fönster som
vetter mot vägen vara brandskyddsklassad. Om hastigheten inte sänks till 50 km/h längs hela sträckan så
gäller att 30 meter bebyggelsefritt avstånd ska eftersträvas, brandskyddsklassning EI30 och EW30 gäller
då inom 15 meter från vägen, inom de områdena där
hastigheten är 70 km/h. Fasader bortom 10 m (hastighetsbegränsning 50km/h) respektive 15 m (hastighetsbegränsning 70 km/h) som vetter mot vägen ska
utföras i obrännbart material uppfyller minst A2-s1,
d0. Området som exponeras mot väg 160 ska också
utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

För bebyggelse inom 25 m från länsväg 160 ska friskluftsintag placeras på sida som vetter bort från väg
160 och utrymning ska möjliggöras bort från vägen.
För den sträcka där hastighetsbegränsningen är 70
km/h gäller detta inom 30 m från väg 160.
Sammantaget kommer föreslagna åtgärder beskrivna
i Detaljerad riskutredning Henån 2019-02-27 att reducera riskerna för olycka med farligt gods både för
befintlig och ny bebyggelse.
För mer information se utredningen.

2.8.3 TANKSTATIONER
Inom och i nära anslutning till programområdet finns
tre tankstationer. Två av dem ligger i hamnen och är
avsedda för båtar. Den tredje tankstationen (Circle K)
ligger precis söder om programområdet och är avsedd för fordonstrafik. Vid tankstationer utgörs största risken av spill av bränsle med efterföljande brand.
För tankstationerna inom och i anslutning till programområdet gäller 25 m skyddsavstånd för nya bostäder eller verksamheter. Inga gästhamnsplatser, dvs.
båtplatser där personer övernattar bör finnas inom
25 meter från tankstationerna vid hamnen.
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2.8.4 MARKFÖRORENINGAR
2017 genomförde Sweco en markmiljöinventering
av Henån centrum. Påvisad föroreningssituation bedömdes inte innebära något hinder för utbyggnad enligt föreslaget planområde. Däremot kan det komma
att ställas särskilda krav vid schakt i och hantering av
förorenade massor i byggskedet.
Översynen visade på ett flertal områden där risk förekommer för markföroreningar, där även sedimenten i hamnen befaras vara förorenade. Det saknas
djupare kunskap om kemikalieanvändning e.d., men
markföroreningar kan inte uteslutas (försiktighetsprincipen). Översynen rekommenderar att följande
undersökningar görs innan bygglov eller marklov
ges.
-Markarbeten i vägar med asfalt lagd mellan
1950-1970-talet bör föregås av provtagning då det kan
innehålla tjärasfalt.
-Vid brandövningsplatsen kan det förekomma PFAS,
vilket är ett klorerat ämne som även i små mängder
kan orsaka mark- och vattenförorening. Analys av
jord och grundvatten kan vara lämpligt att undersöka.
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-I de fall några arbeten planeras är det lämpligt att
undersöka sedimenten i hamnen avseende tributyltenn och andra varvstypiska föroreningar.
-Även inom övriga områden markerade i utredningen, där schakt kommer att utföras, kan det bli aktuellt med provtagning i syfte att klassa massor inför
borttransport.

2.8.5 GEOTEKNIK
Det har genomförts många geotekniska undersökningar i Henån genom åren. COWI har gjort en sammanställning av befintligt material samt utfört en
del nya undersökningar. De har delat upp programområdet i fem olika delområden, förutsättningar och
rekommendationer för respektive område beskrivs
nedan.
Sjöbodkullen som ligger längst norrut i programområdet består av urberg. I övrigt består största delen av
programområdet ursprungligen av låglänta strandängar som fyllts upp genom åren. Området söder om
Röravägen består av postglacial finsand.
Område 1 Sjöbodkullen består huvudsakligen av berg
i dagen eller berg under ytliga skikt av jordlager. I
söder övergår jordlagren till postglacial finsand med
jorddjup på 3-10 meter. Sannolikt är sanden endast
ytlig och övergår till lera när jorddjupen går under 1-2
m.
Grundläggning bedöms generellt kunna göras direkt
på berg, havsnära anläggningar bedöms dock behöva
pålas.

Område 4 hamnkanalen och Henåns torg består under det översta ytskiktet av fyllning. Under fyllningen
utgörs jordlagren av ett lager av gyttjig silt och sand
samt gyttja och därefter av lera. Leran är sannolikt
avsatt på ett tunt lager med friktionsjord på berg alternativt direkt på berg. Djup till berg varierar mellan
ca 15 och 30 m. Jorddjupen minskar sannolikt mot
fastmarkspartiet i öster och väster.

Område 2 gamla Najadvarvet utgörs av uppfyllnader
som ligger på jordlager bestående gyttjig lera eller
gyttjig silt och gyttjig sand, ett lager av gyttja och
därefter av lera. Djup till berg varierar mellan 20 - 40
meter. Fyllnadsmaterialet bedöms variera mellan 3-4
meter. Lagret med gyttjig silt/sand/lera är ungefär 0,5
meter.
Nya byggnader och anläggningar ska grundläggas på
pålar. All ny last kommer generera sättningar och
närmast vattenområdet kan ny last påverka säkerheten mot stabilitetsbrott. I detaljplaneskedet behöver
befintliga kajers grundläggning bedömas närmare
då de är avgörande för områdets lokalstabilitet. Även
uppgifter om lerans och gyttjans skjuvhållfasthet behöver uppdateras i detaljplaneskedet.

Nya byggnader bör grundläggas på pålar. All ny last
kan generera sättningar och intill vattenområdet kan
ny last påverka säkerheten mot stabilitets brott.
Område 5 söder om Röravägen består under det
översta ytskiktet av fyllning och/eller mulljord. Under fyllningen utgörs jordlagren av ett lager av silt
och sand med ställvisa lager med gyttja och därefter
av lera. Leran är sannolikt avsatt på ett tunt lager med
friktionsjord på berg alternativt direkt på berg. Djup
till berg varierar mellan ca 15 och 30 m. Jorddjupen
minskar sannolikt mot fastmarkspartiet i öster och
väster.

Område 3 östra hamnplan och piren är relativt flackt
och består av fyllnader. Fyllnadsmaterialets djup varierar mellan 1-5 meter och består av mulljord, sten,
grus, sand, silt och lera. Under fyllanden finns lager
av siltig gyttja/gyttjing silt, ett lager av sand och därefter lera. Leran är avsatt på ett tunt lager av friktionsjord på berg alternativ direkt på berg. Djupet till berg
varierar mellan ca 15 -30 meter.

Områdets totalstabilitet har bedömts som otillfredsställande intill ån. En projektering för stabilitetshöjande åtgärder pågår. Spont eller flackning av slänter

Delområden ur geoteknisk synpunkt
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är åtgärder som kommer genomföras längs med ån,
från Röravägen till Circkle K. Där det är möjligt kommer slänterna flackas av till en lutning på 1:3, där det
är nödvändigt kommer en spont anläggas för att klara
stabiliteten.
Grundläggning av nya byggnader och anläggningar
bör grundläggas på pålar, eventuellt kan enklare entill tvåvåningshus eller hus med källare grundläggas
med platta på mark om placeringen inte är allt för
nära ån. All ny last kommer generera sättningar, ny
last intill ån kan påverka säkerheten mot stabilitetsbrott.

2.8.6 SKYFALL OCH HÖGA VATTEN
För kustsamhällen finns det tre prioriterade delar
av klimatanpassningen: stigande havsnivå, ändrade
vattennivåer i naturliga vattendrag samt skyfallshantering. Henån ligger i ett utsatt läge för samtliga av
dessa tre typer av utmaningar. IPCC (FN:s klimatpanel) släppte i september 2019 en ny rapport om havet och kyrosfären i ett förändrat klimat. I rapporten
konstateras att både glaciärer och isblock minskar
i massa vilket innebär att havsnivån stiger och att
världshaven blir varmare. Havsnivån stiger snabbare än man tidigare trott och kan öka 30- 60 cm till
år 2100, även om den globala uppvärmningen hålls
under 2 grader. En högre havsnivå bidrar även till fler
extremväder med intensiva stormar och en ökad risk
för översvämning.

Översvämning i Henån vid stormen Urd 2015.
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Strandlinjen i centrala Henån har förflyttats sedan
mitten av 1900-talet, då den tidigare grunda viken och
dess strandängar delvis fyllts ut och omvandlats till
kajområden samt muddrats för att kunna ta in större
båtar. Områdena runt hamnen i Henån drabbas årligen av översvämningar, i synnerhet parkeringsområdet vid östra hamnen. Lågtryck och stormar höjer
tillfälligt havsnivån med en frekvens som kommer att
öka på grund av en permanent höjning av havsytans
normalnivå.
En kartläggning av framtida havsnivåer har gjorts.
Enligt kartläggningen ligger gott som hela programområdet under vatten vid en nivå på +2,5 meter, och
merparten av hamnområdena omfattas av översvämningar redan på en nivå om 1,45 meter, om åtgärder
inte vidtas för en översvämningssäkring. Samtidigt
bedöms befintligt dagvattensystem längs med Henån
vara i dåligt skick på grund av sättningsproblematik
längs åkanterna. Dagvattensystemet längs ån behöver därför åtgärdas inom de närmaste åren. I Henån
mynnar tre större avrinningsvägar ut, Lövåsbäcken,
Ängbäcken och Henån. Dessa har ett tillrinningsområde på respektive 20 ha. Vilket innebär att stora
volymer dagvatten rinner ut i hamnen idag. I framtiden väntas än mer intensiva regnfall vilket innebär
att ännu större mängder dagvatten kommer rinna ut
i Henån.

BILAGA 2 - KARTOR
Översvämningsutredning Henån – Översvämningskartor
2016-07-01

För att uppnå en långsiktigt hållbar klimatanpassning
av Henåns centrum behöver även översvämningsrisker i omkringliggande områdens beaktas. I området
uppströms Henån, söder om aktuellt planområde,
erfordras en klimatsäkring av dagvattensystemet i
framtiden. Majoriteten av dessa åtgärder bedöms ej
behöva vidtas förrän uppskattningsvis år 2025-2030.
Målsättningen med arbetet för klimatsäkring av
Henån är att ha en kombination av tekniska och naturbaserade lösningar. Som alternativ till konventionell dagvattenhantering strävar kommunen därför
efter resurssparande åtgärder inom avrinningsområden för att på naturlig väg kunna fördröja, magasinera och avleda vattnet innan utlopp till recipienten.
I detaljplaneskedet kommer fler utredningar som
behandlar skyfall med 100-års regn samt översvämningssäkring tas fram.
Teckenförklaring
Beräknad 100-årsnivå
m, RH2000
År 2020, +1.45
År 2050, +1.60
År 2070, +1.80
År 2100, +2.15
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Beräknade framtida havsnivåer vid storm och oväder.

Avrinningsvägar och lågpunkter i Henåns samhälle

ocx 2013-06-14

Figur 1. Avrinningsvägar och lågpunkter i Henåns samhälle.
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2.8.7 STADSINNOVATIONER FÖR
KLIMATANPASSNING
Sedan 2010 har kommunen tillsammans med specialister inom geoteknik och hydrologi arbetat med
utredningar kring möjligheterna att översvämningssäkra Henån.
Som led i arbetet med översvämningssäkring, och i
syfte att hitta kvalitetsskapande, hållbara och kostnadseffektiva lösningar på översvämningsproblematiken har Orust tillsammans med Kungälvs kommun
samarbetat i ett projekt som heter Systemlösning för
utveckling av klimatanpassning av det kustnära samhället. Projektet finansierades av Naturvårdsverket.
SWECO var processledare. Länstryrelsen, Svensk
försäkring, SMHI, Chalmers, Göteborgs stad, Tjörn,
Uddevalla, och Stenungsund kommuner deltog som
referensgrupp i projektet. Slutprodukten för projektet är en handbok och ett planeringsverktyg, vars huvudsyfte är att fungera som en vägledning för kustkommunernas fortsatta klimatanpassningsarbete.
Planeringsverktyget ska dessutom vara ett stöd och
hjälpmedel för beslut inför den konkreta åtgärdsplaneringen.
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Planerings- och beslutsstödsverktyget utgörs av en
multikriterieanlays (MKA) som består av en ekonomisk, en social och en miljömässig analys. De
ekonomiska effekterna utvärderas med hjälp av en
samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys (KNA) där
kostnader och nyttor kvantifieras. De sociala och miljömässiga effekterna bedöms utifrån ett antal kriterier som poängsätts och viktas gentemot varandra.
Eftersom de sociala och miljömässiga effekterna representeras av poäng och de ekonomiska effekterna
av en kvantifiering av kostnader och nyttor behöver
dessa bedömningar normaliseras för att kunna ge en
sammantagen bedömning av åtgärders hållbarhet, i
ett s.k. hållbarhetsindex.
Henån och Marstrand har varit pilotområden där planeringsverktyget har testats. I fallstudien för Henån,
studerades två åtgärdsförslag; ett s.k. ”grått förslag”
med ett högvattenskydd (kajskydd) mot stigande havsnivåer, och ett s.k. ”blågrönt förslag” med en utökad
kombination av skydd. Utvärdering av förslagen i planeringsverktyget visar på att det blågröna förslaget är
det som är mest hållbart på lång sikt. Det blågröna
förslaget innebär en kombination av fem olika sätt att
hantera översvämningsproblematiken. Upphöjning
av marken på parkeringsytan vid Östra hamnen, tät-

skikt i kombination med slänt som ansluter till berg
och till spont i form av kajkonstruktion som ersätter
befintlig spont i ån, upphöjning av Ängsvägen samt
upphöjning av mark i kombination med nya byggnader på pålar. Kombinationen av lösningar ger ett
robust skydd mot översvämningar samtidigt som det
bidrar med estetiska och sociala värden. Åtgärderna
som föreslås i Henån presenteras närmare i kapitlet
Programförslag.

Sammantagen hållbarhetsbedömning av studerade åtgärder i Henån.
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3. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
OCH PÅGÅENDE PLANERING
3.1 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
3.1.2 PROGRAM FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNING

3.1.1 ÖVERSIKTSPLAN 2009
Översiktsplanen konstaterar att det behövs fördjupade analyser för utveckling av Henån. Det anges att
Henån ska ha en planberedskap som möjliggör en
utbyggnad av minst 140 nya bostäder under planperioden (15 år). Bostäder i olika upplåtelseform förordas samt lägenheter i centrala lägen för äldre och
ytterligare gruppboenden. Totalt sett är den politiska ambitionen i översiktsplanen att kommunen ska
växa med omkring 100 – 150 personer per år under de
kommande 15 åren (med start 2010).

Orust kommuns program för bostadsförsörjning antogs den 9 juni 2016 och har utgått från målsättningen
om att skapa ändamålsenliga bostäder åt hela befolkningen samt att arbeta utifrån en prioriteringsordning av bostadsutveckling. Målsättningen är att få
fram 50 nya bostäder per år inom närmaste 10-års perioden. Utbyggnaden ska göras parallellt med kommunens VA-plan.
Programmet definierar tillgång till attraktiva bostäder i olika prisklasser och upplåtelseformer som en
viktig förutsättning för Orust att fortsätta växa. Bostäder i flerbostadshus utgör omkring 10 % av det totala
bostadsutbudet av åretruntbostäder, varav mer än 90
% utgörs av hyreslägenheter.

Ambitionen är att utveckla Henåns centrum till ett
attraktivt och konkurrenskraftigt kommuncentrum
där det havsnära läget vidareutvecklas till en sevärd
upplevelsefaktor med ny gästhamn och hotell eller
vandrarhem som kan stärka ortens attraktionskraft.
Huvuddelen av bostadsproduktionen under planperioden föreslås ske i Dalbyområdet väster om tätorten.
Detta område har ett havsnära, attraktivt läge på bekvämt gångavstånd från centrum, och har en kapacitet för omkring 200 nya bostäder.

Det kommunala bostadsbolaget Stiftelsen Orustbostäder har idag i stort sett inga vakanta bostäder. Ytterst
inriktar stiftelsen sig på att utveckla nya bostäder på
egenägd mark, vilken främst finns i Henån och i Svanesund. 2 000 personer stod år 2016 i bostadskö hos
stiftelsen Orustbostäder. Kommunens markreserv

Bild på kommunens översiktsplan
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Ändring
byggnadsplan
1979

i Henån och Svanesund anses också vara god. Planberedskapen på dessa tätorter behöver däremot stärkas, vilket även är ett syfte med detta planprogram.
Program för bostadsförsörjning prioriterar satsningar
på en sammanhängande cykel- och gånginfrastruktur
i öns centralorter. I hänseende till kollektivtrafiken
anges att förbättrad turtäthet, senare avgångar samt
direktbuss Göteborg och Torp/Uddevalla ska prioriteras. För Henån prioriteras förutom en allmänt stärkt
planberedskap även översvämningsskydd av centrala
Henån, samt centrumutveckling och att planerna på
en förbifart Henån läggs ner.

3.1.3 GÄLLANDE DETALJPLANER
Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan
för del av Henåns samhälle antogs i februari 1973 och
inbegriper Henån centrum från Röravägen och norrut med undantag från Sjöbodkullen. Planen anger
huvudsakligen användningarna bostäder i ett plan,
bostads- och handelsändamål, småindustri, hamn
och parkeringsändamål. Markytor intill vägstrukturen får i regel inte bebyggas. Området nordväst om
hamntorget upplåts för allmänt ändamål.

Ändring
byggnadsplan
1970

Byggnadsplan för del av Henån, inräknat större del
av ovan nämnda ändring, ändras och utvidgas igen
1979. I denna revidering tillkommer huvudsakligen
Sjöbodkullen, där bostadsändamål tillåts på toppen
av kullen.
DP 1990

En ytterligare ändring av byggnadsplanen genomförs
1986, då för området väster om ån Henån. I denna
plan tillåts bostäder och centrumbebyggelse, parkeringar, samlingslokaler och hamn. Infarten till dagens centrumanläggning och parkeringen intill småbåtshamnen är tydligt framträdande i plankartan.
Ändring
byggnadsplan
1986

En ny detaljplan för den östra sidan av ån Henån antas 1990. Planen ger utrymme för nya affärshus med
bostadslägenheter, tre gångbroar över Henån och
stora parkeringsutrymmen utmed väg 160.

Ändring
byggnadsplan
1973

Ändring och
utvidgning
byggnadsplan
1977
Detaljplan
Detaljplan 1992
2014

Illustration gällande detaljplaner
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3.1.4 CYKELSTRATEGI MED
TILLHÖRANDE HANDLINGSPLAN
I Cykelstrategi för Orust kommun 2017 – 2027 beskrivs cykelnätets utbyggnad tillsammans med planer på utbyggnad och komplettering. Cykling är ett
färdsätt med många positiva attribut: hälsosam motion, miljövänligt och tyst samt ger ökad frihet och
tillgänglighet för personer som utan körkort eller tillgång bil. Cykeln är även en hobby och turistform. Cykelplanen har utgått från, och prioriterar satsningar
utifrån, cykelvägnätet i hänseende till vardagsbehov
för resor till skola och arbete respektive fritidscykling
och motionscykling.
Cykelplanen utgår från att det för Västra Götalandsregionen är prioriterat med åtgärder inom gång- och
cykelvägnätet, vilka avsätter medel för åtgärder under kommande år. Målet med cykelplanen är att verka för ett sammanhängande cykelvägnät i tätorterna
som når merparten av målpunkterna och att nya bebyggelseområden redan från början ansluts till cykelvägnätet. Övergången mellan resor med cykel och
kollektivtrafik ska underlättas. I ett längre perspektiv
ska det finnas gång- och cykelvägar mellan tätorterna.
I Henån är det prioriterat att anlägga en cykelväg mellan Lövåsvägens utfart och Henåns centrum längs
väg 160. Nya cykelvägar föreslås även förbi Lundens
industriområde, mellan Henåns skola och Trädgårdsvägen längs Röravägen, mellan Henåns centrum och
varvsområdet längs Ängsvägen, mellan varvsområdet och Dalby längs Ängsvägen samt från Dalby till
Henåns skola (i samband med planering och byggnation i Dalby), längs del av Åvägen samt längs Bråtenvägen.
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Cykelinfrastruktur i Henån med målpunkter och föreslagna åtgärder, bild från cykelplanen

Befintlig gång och cykelväg
Befintlig gång och cykelväg,
inte uppmärkt
Potentiell cykelvänlig gata
Planerad utbyggnad

3.2 PÅGÅENDE PLANERING
3.2.1 DETALJPLANER
Parallellt med planprocessen för Henån centrum pågår flera andra planarbeten i Henån. Vilka kommer
bidra till en utökat underlag för service och verksamheter i centrum.
I ett område längs med Åvägen, mellan kommunhuset och busstationen utreds förutsättningarna för ett
50-tal nya bostäder samt förbättring av parkeringsmöjligheterna. I en annan detaljplan planeras för
cirka 200 nya bostäder i Dalby och på Ängsberget,
nära skola, hav, natur och centrum. I det befintliga
flerbostadshusområdet på Nävrekärr i södra Henån
planeras för cirka 50 nya hyreslägenheter. Vid Lundens industriområde i västra Henån är en detaljplan
nu färdigställd som möjliggör för 12 nya industritomter samt cirka 70 nya villor.
I Henån finns det antagna och pågående planer för ca
300 bostäder.

Planprogram
Dalby

Detaljplan
Åvägen
Detaljplan
Bön

Detaljplan
Åsavägen

Karta över pågående planering i och omkring Henån
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4. MEDBORGARDIALOG
4.1 DIALOGARBETE
4.1.1 DEL 1
Under sommaren och hösten 2017 genomfördes ett
dialogarbete som grund för programarbetet. Under
del ett sommaren 2017 fick boende, besökande samt
verksamma i Henånområdet ge sina synpunkter om
orten via enkäter och en kartbaserad tjänst. Syftet var
att få en fördjupad kunskap om människornas behov
och attityder i området. Totalt svarade 155 personer
på enkäter och 145 personer på kartan. De flesta av
deltagarna i enkätundersökningen var i åldersspannet; 35–74 år. Det finns några yngre i 24–35 årsspannet, samt ytterst få unga vuxna mellan åldern 15–25.
Sammanfattningsvis visade del ett av dialogprocessen på att deltagarna i enkätundersökningen för
Henån hyser starka känslor till havet och närheten till
naturen. De svarande är generellt sett nöjda med den
servicen som erbjuds och många gör redan sina inköp i orten, men saknar visst kompletterande utbud,
simhall, ett större utbud av caféer och restauranger
samt en strandpromenad står högst på önskelistan.
Deltagarna ansåg att orten bör utvecklas och förbättras genom att satsa på bättre kommunikationer samt
att bostäder med en större variation ska kunna erbjudas. Fler mötesplatser för kultur och nöjen efterfrå-
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gas för alla åldrar. Av karttjänsten framkom det även
att många ser stor potential i Henån som ort, men att
flera platser behöver omarbetas och att utbudet behöver breddas. Ett exempel är att parkeringsplatser

inte bör ligga närmast vattnet. Flera önskar också
höjd trafiksäkerhet och gång- och cykelbanor. Människorna vill komma nära vattnet.

4.1.2 DEL 2
Eftersom det var få barn, ungdomar och äldre som
deltog i del ett, samt att det var mycket kommentarer
kring service och utbud och efterfrågan på bostäder,
valde vi att fortsätta medborgardialogen med samtalsgrupper med; äldre, ungdomar, förskolan, företagare samt mäklare. Samtalsgrupperna syftade således till att säkerställa att så många målgrupper som
möjligt kunde komma till tals.

derhåll saknas. Gång- och cykelvägar samt att minimera bilens utrymme i centrum lyfts också fram av
samtalsgrupperna. Trafiksäkerheten på väg 160 är en
central fråga, och har kommenterats i samtliga samtalsgrupper. Här efterfrågas en minskad trafikbelastning och säkra övergångsställen.

Del två genomfördes under hösten och vintern 2017
och bekräftar i mångt och mycket synpunkterna som
framkom i del ett, med mer djupgående förslag och
analyser av fler målgrupper. Mer liv i centrum och
bättre kopplingar till natur och rekreation betonas
i ett större sammanhang med strandpromenad och
badplats samt i den mindre skalan med fler bänkar,
lekplatser och parkmiljöer. Även fler caféer och restauranger efterfrågas, samt en önskan om att förlänga
säsongen och öppettider på den i allmänhet sommarbetonade orten. Åtgärderna hoppas man dock även
ska bidra till att stärka Henån som besöksmål. Att
bygga fler bostäder för unga och hyresrätter anges
också som ett medel för att skapa mer liv. Trygghetsfrågor betonas också där belysning, skötsel och un-
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4.1.3 MÅL FÖR PROGRAMFÖRSLAG
Fyra övergripande mål för den fortsatta utveckling av
Henåns centrum har tagits fram från resultaten från
medborgardialogen. Dessa är:
Stärkt vattenkontakt,
Nya mötesplatser,
Ett levande lokalt centrum,
Trygga och säkra gaturum - orienterbarhet och tydlighet
Det är viktigt att medborgarnas behov får forma utvecklingen i Henån och därför har dessa mål legat till
grund för programförslaget som presenteras i nästkommande två kapitel.

Strandprommenad
Översvämmningssäkra Naturvärden
Havet
Stärkt
vattenkontakt

Varv och båtar

Nya
mötesplatser

4 MÅL FÖR
UTVECKLINGEN

Parker och
planteringar

Trygga och
säkra gaturum orienterbarhet
och tydlighet

Trafiksäkerhet

Bättre belysning
Bättre gång- och
cykelvägar
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Fler lekplatser

Ett levande
lokalt centrum

Satsning på kultur

Caféer &
restauranger

Kompletterande
utbud
Vacker arkitektur

Bättre kollektivtrafik
Varierad
ostadsbebyggelse

5

MÅL

5.1 SWOT-ANALYS
5.2 MÅL FÖR PROGRAMFÖRSLAGET
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5. MÅL OCH STRATEGIER
5.1 SWOT-ANALYS

Efter dialogen sammanställdes det synpunkter och
idéer som kom in till en SWOT. SWOT står för stregnht, weaknesses, opportunities and threats, på svenska blir det styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Att
sammanställa underlag i en SWOT är ett bra sätt få en
överblick över en plats förutsättningar.

5.1.1 STYRKOR
Styrkorna som identifierats i Henån är hamnen
och verksamheterna kopplade till den. Henån har
en starkt identitet i båtbyggande och båtliv. Många
Henånbor är stolta över hamnen och båtverksamheterna. Att Henån ligger precis vid havet och att det
rinner en å genom samhället är också en styrka som
många uppskattar, även om man gärna vill att känslan av att vara nära havet och ån kan förbättras med
t.ex. strandpromenad längs hamnen en åpromenad
samt att det röjs upp i ån så den blir vackrare och mer
synlig i samhället. Även att Henån ligger i korsningen
mellan länsväg 160 och Röravägen är en styrka. Korsningspunkten gör att många passerar Henån, både
de som ska norr eller söder ut men även de som ska
väster ut.
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5.1.2 SVAGHETER

5.1.3 MÖJLIGHETER

Svagheterna som identifierats är att det finns få grönområden för rekreation i Henån. Man saknar även
mötesplatser i form av parker men även caféer, restauranger. Här nämns även Kulturhuset Kajutan,
man uppskattar det mycket men skulle gärna se mer
av den typen av mötesplats. Man efterfrågar även en
större variation av bostäder, främst efterfrågas mindre lägenheter samt radhus. Den lekplats som finns i
Henån är väldigt uppskattad, men man skulle gärna
vilja ha minst en till. Placeringen av den befintliga
lekplatsen är något som många av barnen hade synpunkter på. De tycker att den ligger för nära systembolaget för det drar till sig missbrukare som gärna
sitter på bänkarna vid lekplatsen. Det gör att barnen
ofta känner sig otrygga där och helst inte vill gå dit
utan en vuxen.

Möjligheterna som identifierats är att havet och ån är
centrala delar av Henån. Båtarna och de verksamheter som är kopplade till båtlivet är möjligheter som
bör tas till vara och ges plats i samhället. Även sjöbodar är något som ses som en möjlighet, även om
det inte finns så många idag, så finns det möjlighet
att utveckla det i framtiden. Den handel och service
som finns idag är uppskattad men man vill gärna att
det ska finnas lite mer av allt, speciellt restauranger
och caféer.

5.1.4 HOT
Det hot som identifierats är risken för översvämning.
Översvämningar är något som sker i Henån idag, flera
gånger per år. Översvämningar på grund av stigande
havsnivåer är något som vi kan förvänta oss bli mer
frekvent i framtiden.

SVAGHETER

STYRKOR

mötesplatser
havs- &
vattennära

hamn
korsningspunkt

grönområden
& rekreation

brist på varieerad
bostadsbebyggelse

brist gång &
cykelbanor
brsit på lekplatser
HOT

MÖJLIGHETER

sjöbodar
havs- &
vattennära
handel &
verksamheter

översvämningsproblematik

båtar
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5.2 MÅL FÖR PROGRAMFÖRSLAGET
5.2.1 INTRODUKTION

5.2.2 STÄRKT VATTENKONTAKT

- Översvämningssäkra
- Koncentrera flöden och rörelsemönster till havet

Baserat på det som kommit fram i medborgardialogen samt de utredningar och analyser vi genomfört
har mål för programmet för Henåns centrum formulerats. Mål är en viktig del av ett planprogram,
de sätter ramarna för vilka frågor som är viktiga i
planarbetet och vad vi vill åstadkomma. Dialogen
med medborgare och verksamma i Henån har varit
ett viktigt verktyg för att få fram mål som de flesta
som bor och verkar i Henån kan stå bakom och känna
igen sig i.

- Nya platsbildningar vid vattnet
- Bygga in sociala kvaliteter i samband med
översvämningsåtgärder
-Utveckla hamnen

Målen är baserade på sammanfattningen av dialogen
men även på fakta som framkommit i sektorsutredningar och analyser. I kommande kapitel förklaras
målen kortfattat.
Planläggningen av Henån syftar ytterst till att utveckla lokalsamhället till ett hållbart kommuncentra
genom att skydda, förtäta och diversifiera tätorten.
Programmet verkar för att uppnå syftet genom att
hantera ortens största hot om översvämningar på ett
sätt som tillför nya kvaliteter och besöksvärden till
lokalsamhället.
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Illustration som visar planområdesgräns och flöden som koncentreras
till havet och ån.

I Henån är det alltid nära till havet, även om den
visuella och rumsliga kopplingen till vattnet inte
har prioriterats i tidigare planering. Målsättningen
med planarbetet är att översvämningssäkra Henån
och samtidigt skapa förutsättningar för nya offentliga platser och stråk som vänder sig mot vattnet. Att
kunna röra sig utmed vattnet är en central fråga för
många boende i Henån. Att skapa en ny strandpromenad utmed viken i Henån som ansluter mot nordväst, Rödbergsvägen i nordöst samt till busstorget,
lokal service och arbetsplatser i söder är en viktig
pusselbit för att stärka såväl boende- som besökskvaliteter i Henån. Strandpromenaden blir en länk till
angränsande rekreativa platser och stråk, tex. mot
Näset och Dalby.

5.2.3 TRYGGA OCH SÄKRA GATURUM ORIENTERBARHET OCH TYDLIGHET

- Rekreationsstråk i centrum som knyter an till
omlandet
- Prioritera gång- och cykeltrafikanter
Cykelinfrastrukturen är ett viktigt komplement till bilen och bussen för de medellånga resorna på Orust.
Idag är cykelvägnätet fragmenterat både mellan orterna på Orust men även inom Henåns samhälle.
För Henåns del är det viktigt att skapa tillgänglighet
från de omkringliggande bostadsområdena och centrum för att på så sätt tillgängliggöra handel och service för en bredare målgrupp. Enkelhet, kontinuitet,
flexibilitet och säkerhet ska prioriteras i utvecklingen
av cykelvägnätet till och inom Henån centrum

Illustration som schematiskt visar planområdesgräns och nya gång och cykelvägar
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5.2.4 NYA MÖTESPLATSER

- Möjliggöra utveckling av kulturhuset kajutan
- Nya platsbildningar längs gångstråk
- Möblera och utsmycka offentliga platser
- Möjliggöra byggrätt för caféer och restauranger
I Henån finns stor potential att utveckla mötesplatser som kan bidra till liv och rörelse i centrum samt
stärka Henån som besöksmål. Kulturhuset Kajutan
är redan idag en uppskattat mötesplats som ofta är
fullbokad med evenemang, det finns ett behov att
utöka ytan för att fler ska ha möjlighet att ta del av
kulturlivet i Kajutan. I Henån finns ett fåtal offentliga
platser vilka kan göras trivsammare med fler bänkar,
träd och grönska samt belysning. Längs de planerade
gångstråken längs ån och hamnen ska det finnas möjlighet att slå sig ner och njuta av omgivningen. Ytterligare ett sätt att skapa mötesplatser är att ge byggrätt
åt verksamheter som caféer och restauranger. Byggrätterna ska placeras så att de ramar in offentliga
platser och gator, vilket bidrar till liv och rörelse och
en känsla av trygghet.

Illustration som schematiskt visar planområdesgräns samt nya mötesplatser
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5.2.5 ETT LOKALT LEVANDE CENTRUM

- Möjliggöra varierade upplåtelseformer
- Möjliggöra fler olika funktioner
- Definiera gaturum och platsbildningar

Detta mål innebär att nya byggnader för både bostäder och verksamheter ska bidra till att definiera gaturum och platsbildningar inom hela programområdet.
I den norra delen av området handlar det även om
att byggnaderna ska omfamna viken vid Henån. Målsättningen med det är att ett nytt lokalt sammanhang
kring viken uppstår och kan locka till rörelse och aktivitet. Genom att ta tillvara på strandkanterna uppstår
fina lägen för uteserveringar och publika verksamheter vilka i sin tur bidrar med besökskvaliteter och utgör ett breddat underlag för handel och service.

Illustration som schematiskt visar planområdesgräns nya byggnader i
varierad upplåtelseform
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6. PROGRAMFÖRSLAG
I
III

6.1 ILLUSTRATIONSKARTA

III

II
II

Kartan intill visar den variation av funktioner som föreslås i Henån. Till stor del handlar förslaget om att
bygga vidare på redan befintliga verksamheter.

II
P

6.1.1 BRYGGOR, HYRESRÄTTER,
SJÖBODAR OCH BADPLATS

II
II

Vid Sjöbodkullen ges utrymme för hamn och sjöbodar
samt badplats. Även ett par byggrätter i tre våningar
som medger publika verksamheter som handel, restaurang/café i bottenplan samt bostäder ovanpå. Bakom verksamheterna ryms också bostäder i en länga
med mindre hyresrätter.

6.1.2 HAMNVERKSAMHET OCH
TURISM

På västra respektive östra sidan om hamnen finns
befintliga båtverksamheter som föreslås finnas kvar
och utvecklas. På västra sidan innebär det att den
befintliga planen ändras så att både hamnändamål
och verksamheter kopplade till turism möjliggörs.
På östra sidan handlar det om att den befintliga verksamheten får möjlighet att utveckla sin verksamhet
genom att utöka sin yta genom markköp. Byggnaderna inom respektive verksamhetsområde får vara max
två våningar.

P
P

III

IV

IV

Nya funktioner
Kulturhus
Bostäder, verksamheter, handel
Bostäder på volymhandel
IV

Restaurang, café
Hamnverksamhet
Badplats/Kallbadhus
P

Parkering
Mindre hyreslägenhet, 35 kvm
Sjöbod
Befintlig bebyggelse
Nya bryggor
Kombineard hamnverksamhet/turism

58

I

IV

Maximalt våningsantal

P

IV

6.1.3 RESTAURANG, CAFÉ

Söder om hamnen, där det i dag finns en parkering,
föreslås en ny byggrätt med publika verksamheter
så som restaurang och café. Bggnaden föreslås ha
en våning. I övrigt föreslås befintlig park finnas kvar
och utvecklas.Parkeringsplatserna som idag finns vid
hamnen flyttas ut mot Ängsvägen.

6.1.4 KULTURHUS

Kulturhuset Kajutan med bibliotek och utställningshall är idag en populär mötesplats. Förslaget innebär
att Kulturhuset Kajutan kan byggas ut för att skapa
större plats för mer kulturverksamhet och möten.
Kulturhuset tillsammans med de andra byggrätterna
vid hamnen ramar tillsammans in ett nytt hamntorg.

6.1.5 BOSTÄDER PÅ VOLYMHANDEL

Idag finns det två matbutiker i Henån, en vid torget
och en söder om Röravägen vid banken. Dessa två
matbutiker finns kvar samtidigt som det blir möjligt
att uppföra högre byggnader som innehåller både
matbutik och bostäder. Byggnaderna får vara max 4
våningar.

6.1.6 BOSTÄDER, VERKSAMHETER, HANDEL

Söder om Röravägen mellan matbutiken och bussterminalen finns idag tre villor samt en kommunal
byggnad med en second hand butik. I en av villorna
finns en el-affär. Detta område föreslås fortsättningsvis innehålla bostäder men i en förtätad form. Förslagsvis kan ett kvarter med mindre flerbostadshus
uppföras. I området föreslås även handel och service tillåtas. Detta gäller även för byggrätten mittemot
kulturhuset.

6.1.7 ALLMÄNT ÄNDAMÅL

Längst söder ut i programområdet finns en kommunalt ägd fastighet. Detaljplanen medger idag småindustri. Den nya planen medger allmänt ändamål för
att fastigheten ska få planstöd för kommunens verksamheter.

6.1.8 PARKERINGAR

Parkering är en viktig fråga i Henån. Förslaget innebär att parkeringar flyttas från de mest attraktiva och
centrala delarna till lägen som ligger centralt men lite
mer i utkanten. Parkeringsplatserna flyttas för att ge
plats åt ett nytt hamntorg där människor kan mötas
samt röra sig till fots och cykel. Ett nytt torg som lig-

ger precis intill hamnen ger mer liv och rörelse till
platsen och stärker Henåns attraktivitet.
På östra sidan om hamnen (Östra hamnplan) föreslås
även fortsättningsvis parkering finnas. Från parkeringen föreslås en gång- och cykelbro anläggas som
ansluter direkt till det nya Hamntorget.
Båtbyggargymnasiet som ligger precis norr om
bussterminalen ska flyttas till annan plats i Henån.
När skolan har flyttat ska byggnaden rivas för att ge
plats åt nya p-platser. På tomten ryms ca 100 parkeringsplatser i markplan.
Den nya detaljplanen kommer även möjliggöra att ett
p-däck uppförs, om det finns behov av fler p-platser.
P-däcket föreslås lokaliseras till Båtbyggartomten.
Anledningen till att parkeringsdäck placeras på östra
sidan om Henån är att minska biltrafiken inne i centrum, de bilar som kommer från östra och norra delen av Orust behöver inte köra in igenom centrum för
att parkera utan kan köra av länsväg 160 och parkera
direkt.
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6.2 ARKITEKTUR OCH GESTALTNING
6.2.1 ARKITEKTUR

En arkitektur av hög kvalité med ett enhetligt formspråk för Henån är av stor vikt för att utvecklingen
ska bidra med de värden som programmet beskriver.
Attraktionskraft, besöksvärde och trivsel är värden
som till stor del beror på utformningen och gestaltningen av dess byggnader och platser.
Det havsnära läget bör på ett tidsenligt sätt inspirera
till ett för Henån nytt och gemensamt arkitektoniskt
uttryck. En genomarbetad arkitekturstrategi bör tas
fram för att samhället ska alstra värde över tid och
bidra till lokalsamhällets identitet.
Program för Henån centrum och kommande detaljplan ska ge möjlighet att utveckla ett flertal olika
bebyggelseformer och platsbildningar. Det gemensamma draget i arkitekturen innebär således inte
att byggnaderna ska se likadana ut, utan att de ska
harmoniera med varandra. Det rör sig om offentliga
platser, stråk, aktiva byggnader och privata bostadsmiljöer.
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6.2.2 BEBYGGELSESTRUKTUR
OCH FORM
Sjöbodar med bakomliggande fiskarbebyggelse med
sadeltak har en tydlig plats i västkustarkitekturen.
Västkustsamhällenas nätta hus, den täta och brokiga bebyggelsestrukturen och de tydliga gränserna
mellan privat och offentligt är ett gott ingångsvärde
i arkitekturens utformning. Sedan behöver dåtidens
former anpassas efter dagens behov och önskemål.
Referens: Hus i Oxfordshire Foto: Baca Architects

6.2.3 MATERIAL OCH FÄRG
Västkusten och havet representeras i naturnära material som ger karaktär medan det åldras. Det handlar
om trä, granit, tegel och metall och kan färgas med
järnvitriol, vita, gula eller röda toner. Offentliga och
rekreativa miljöer kläs på samma sätt in i dessa material som med fördel anpassas efter terräng och landskap

Referens: Naturum Kosterhavet. Foto: Länsstyrelsen

Referens: Cinque Ports, Rye. Foto: Oliver
Perrott Photography

Referens: Barking Riverside, London
Foto: Sheppard Robson

Referens: Visionsbild Vändburg Hamn, Sandellsandberg arkitekter
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6.3 DELOMRÅDEN
Programområdet kan i grova drag delas in i fem olika
utbyggnadsområden som har sina respektive förutsättningar och inriktningar. Angivelserna för arkitektur och gestaltning gäller dock för samtliga delar för
att sammantaget skapa ett enhetligt Henån centrum.

SÖDRA
STRANDVÄGEN

5
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6.3.1 SÖDRA STRANDVÄGEN
Söder om Röravägen är karaktären återigen mer av
en småstad med brokiga handelslokaler varvade med
bostäder. Idag är exploateringsgraden låg och planprogrammet tillåter att en tätare struktur växer fram
över tid. För att nyttja platsen bättre föreslås en omdistribution av några av funktionerna, där livsmedelsbutiken som är en mindre känslig markanvändning
kan placeras utmed väg 160, medan nya flerbostadshus placeras utmed södra Strandvägen med utblickar
över ån.
Förslagsvis kan bebyggelsen placeras så att en lägre
länga med bostäder placeras utmed södra Strandvägen, medan lite högre byggnaderna som ligger längre
in i kvarteret får utblickar mellan och över den främre
längan. Bostäderna kantar vägen som utgör ett relativt aktivt stråk mellan bussterminalen och centrum.
Innergården utgör därför en viktig plats för de mer
privata funktionerna. Parkering kan med fördel ligga
i anslutning till bostäderna utmed gatan och mindre
uteplatser eller balkonger kan vara eftertraktade vid
södra Strandvägen då det är här kvällssolen ligger på.

Referens: Vikhem, Staffanstorp. Illustration: Serneke
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6.3.2 CENTRUM
I centrum eftersträvas en småstadskänsla, med tre
torg sekvenser ett litet grönt torg vid Karins hus via
befintligt torg till ett större uppsamlande torg och
park vid småbåtshamnen. Bebyggelsen här kommer
vara mellan 1 våning och en ny tillåten höjd med 4 våningsplan. Bottenplanen i centrum kantas huvudsakligen av aktiva bottenvåningar med handel, service
och kontorsändamål. Ut mot Hamntorget prioriteras
restaurangverksamhet med uteserveringar som kan
generera fler besök och bli en attraktion för båtlivet.
Stilmässigt kan bebyggelsen urskilja sig från den som
ligger utmed strandpromenaden, även om ett flertal
parametrar bör samspela med övrig bebyggelse för
att skapa ett sammanhang och lokalt formspråk för
boende och besökare att känna igen sig i.

Referens: Strandtorget, Tyresö. Foto: Google Street view

Referens: Nyköpings hamn. Foto: Nyköpingsguiden
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6.3.3 HAMN OCH TURISM
Henån är ett samhälle som vuxit fram intill havet
med båtbyggeri, båtförsäljning, båtservice och båtbyggargymnasium som del av sin identitet. Även om
samhället successivt betonas allt mer av serviceyrken
och besöksnäring kretsar mycket i Henån fortfarande kring havet och båtlivet. Stort utrymme ges därför
i förslaget till att fortsatt bedriva verksamheter som
är riktade till båtverksamheter och båtliv centralt i
Henån.

På nordöstra sidan om hamnen finns en hamnverksamhet med båtservice och försäljning av båtar. Verksamheten som ska finnas kvar och ha möjlighet att
utvecklas inom egen fastighet. För att möjliggöra en
utveckling med nya och större lokaler för utställning
av båtar samt möjlighet att bedriva restaurang behöver den befintliga detaljplanen ändras.

Söder om sjöbodkullen finns en hamnverksamhet
med båtservice, gästhamn, vandrarhem samt ställplats för husbilar. Dessa verksamheter bidrar med
många besökare till Henån varje år. Programförslget innebär att verksamheterna ska få möjlighet att
utvecklas. Idag är området planlagt för hamnverksamhet, men inte för vandrarhem och ställplats, vilket innebär att vandrarhemmet och ställplatsen har
tillfälliga bygglov. Genom att ändra detaljplanen så
att den möjliggör vandrarhem och ställplats så säkerställs att verksamheterna kan finnas kvar på lång
sikt.

Piren i Henåns hamn. Foto: Anneli Fredrikson
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I Henån finns två kommunala iläggningsramper, en
på östra sidan vid Orust Marin och en vid parkeringen vid torget. Utvecklingen med ett nytt hamntorg,
översvämningssäkring och ett behov av att rusta upp
befintlig ramp föranleder en flytt av rampen vid torget till området sydväst om Sjöbodkullen. Rampen
kommer anläggas intill en kran för iläggning och
upptagning av lite större båtar. Området intill vattnet utformas även så att det klarar tunga transporter,
rundkörning och utrymme avsätts för transport av
båtar och parkering.
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Ån Henån har tidigare varit djupare och fungerat
som angöring för småbåtar på kortare besök i centrum. Genom att anlägga ny spont längs å-kanterna
kommer det bli möjligt att kunna muddra ån så att
små båtar även framöver ska kunna nå längre in i ån.
Tillfälliga gästplatser kommer därför huvudsakligen
att anläggas intill Hamntorget vid den nya piren.

I framtiden kan det blir mer vanligt att förvara sin
båt på land i stället för en traditionell båtplats vid en
brygga. Även ägandet av båtar kan komma att ändras
, tex. kan båtpool bli ett sätt att ha båt. Möjligheterna
till att förvara båtar på land samt ytor som kan vara
lämpliga för en båtpool ska undersökas närmare i detaljplaneprocessen.

4

Båtlivet är centralt för såväl boende i som besökare
till Henån. För att kunna fortsätta dagens användning
av båtplatser finns behov av upprustning av piren och
muddring av slam från ån som ansamlas i hamnen.
Programförslaget innebär även en omfördelning
mellan fasta båtplatser och gästplatser i båthamnen
vid det nya Hamntorget. För att skapa närhet från
gästhamnen till centrumfunktionerna placeras gästplatserna längst in i småbåtshamnen, medan de fasta
båtplatserna lokaliseras längre ut längs nya piren.

17 16

3

6.3.4 BÅTPLATSER

21

18

2

8

5
1 1

2

1:233

1:293

3

1:154

2

7

1:307

1

2

2

1:156

1

1:155

1:162

3

1:161

1:120

1

Gästhamn

1:153

5

1

2

3

1

6

1

1

1

1

11

3

1:115

1:163

2

14

1:230
1:262

2

1:174

4

13

1:85

1:229>2

1:62>9

5

3

3

1:229>1

1

4

1:263

1

1

1

8

7

7

1

1:359

1:130

5

5

1:204

1:264

1:62>10

2

6

1:225

1

1:203

4

4

9

3

1:62>7
15

1:202 3
1:224

2

4

1:169

12 9

1:168

1

3

2

1:93

1

2

1:287

1

2

4

Programmet ger utrymme för utbyggnad av nya båtplatser sydöst om Sjöbodskullen, vilket skulle innebära en kapacitetshöjning om ca 100 båtplatser centralt i Henån. Platserna förutsätter muddring i viken
vilket föranleder vidare utredning av stabilitetsförhållanden i närområdet.

1:140

2

1:80

5

2

9

10

13

12

2

314

1:189
2

2

1:102>1

1:304>2
2

2

1:286

6

2

2

1:56

19

1:269

6
7

2

1:34

2

1:28

1:207

6

1:303

7

1:268

1:142

4

6

4

1:304>1

1:267

2

1:206

1:266

11

1:77

1:226
5

7

66

1:265

1:205

9

5

8

5

1:199

5

6.3.6 SJÖBODKULLEN
På Sjöbodkullens syd- och östsida föreslås olika bebyggelsetyper: flerbostadshus med verksamheter i
bottenplan, hyresrätter, och sjöbodar, ett kallbadhus
med badplats föreslås på norra sidan av kullen.
Flerbostadshusen med verksamheter i bottenplan
ligger närmast intill vattnet på sydsidan med direktkontakt med havet och båtplatser precis framför. Utformningen behöver ta hänsyn till den publika bryggpromenaden som passerar mellan husen och havet.
Även här ska bebyggelsen utgöras av smala byggnadskroppar med sadeltak, det huvudsakliga inslaget i fasaderna är trä kompletterat av betong, puts och plåt.
Byggnadshöjden begränsas till 3 våningar och delas
upp i mindre längor för att skapa utblickar för bakomliggande bebyggelse.

Sjöbodarnas nyttjas ytterst som redskapsbodar och
tillåter inte boende eller fritidsvistelse. Sjöbodar
ligger traditionellt sett tätt intill varandra och ger
tillsammans ett brokigt intryck. Taklutning, färgsättning och proportioner är viktiga för att skapa ett
arkitektoniskt uttryck som kan locka besökare och
bygga värden över tid.
Henåns centrala läge gör det angeläget för kommunen att ha rådighet över marken. Därför kommer
marken för sjöbodarna arrenderas ut istället för att
säljas.

Sjöbodar är ett välbekant inslag i samhällen på västkusten. Förhoppningen med att ge utrymme för nybyggnation av sjöbodar är att vidhålla båttraditionen
i Henån och ge förutsättningar för fler att vara aktiva
vid havet.

Referens: Malö strömmar, Morlanda säteris bodar
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Hyreslägenheterna utgörs av små enplansbostäder
om ca 300 BYA som tar inspiration från det traditionella fiskesamhällets arkitektur. En mindre väg anläggs intill husen men en uppsamlande parkering
lokaliseras på annat ställe då utrymmet är begränsat
och topografin är utmanande. Målsättningen är att
husen ska anpassas till berget och att byggnadernas
placering riktas och justeras utifrån terrängen och
havsutblickarna.

Referens: Kallbaduhus, Båstad. Foto: Hotell Skansen

Från studentprojektet Varm&Kall, Ellen Uggla och Olga Peterson, Chalmers 2017
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6.4 STRÅK, GRÖNSTRUKTUR OCH OFFENTLIGA PLATSER
6.4.1 STRÅK

och sociala aktiviteter.

Den nya strukturen i Henån centrum bjuder in till tre
samlade stråk som sammanstrålar vid det nya Hamntorget: torgstråket, bryggpromenaden och östra stråket.

Östra stråket är en naturlig entré för många besökare
som kommer till centrumet i bil. Utmed bebyggelsen
förbättras gångbanor och fler mötesplatser kan anläggas i mellanrummen mellan husen. Möjligheten
att röra sig genom och mellan byggnader innebär en
flexibilitet för besökaren och verksamhetsutövarna.
Utmed Södra Strandvägen kommer området kring ån
att utvecklas till ett grönstråk, bebyggelse anläggas
längs vägen och relationen mellan butiker, parkering
och gång- och cykelbanor att förtydligas.

Centrala målpunkter utmed stråken är Torget, Hamntorget och bussterminalen vilka knyts samman med
det planerade hamnfunktionerna och badplatsen
med kallbadhus.
Torgstråket sträcker sig från Karins hus i söder och
upp till Hamntorget i norr och kantas av butiker och
caféer.
Bryggpromenaden har en mer rekreativ karaktär och
kan ge plats åt uteserveringar och butiker. Det rekreativa bryggstråket följer ån Henåns östra kajkant och
sammankopplar hela viken från Sjöbodkullen i nordväst till Rödberget i nordöst och Röravägen i söder.
Utmed bryggpromenaden finns viss befintlig bebyggelse vilken uppmuntras att öppna upp sina verksamheter mer mot vattnet. I och med översvämningssäkringen kommer bryggan utmed åns östra sida genom
centrum att breddas för att ge utrymme för möten

Referens: Mighu Wetland Park. Foto: Turenscape

Referens: Vallastaden Linköping, Foto: Rickard Karlsson
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6.4.2 MÅLPUNKTER
Henån utgör både ett lokalt centrum på Orust och ett
besöksmål för närområdet. Torget är en tydlig målpunkt i centrum dit handel, kultur och service koncentreras. Hamntorget längre norrut intill hamnen
är av en mer rekreativ karaktär och bindsamman
med befintlig park. I och intill centrum finns flera
stora arbetsplatser och serviceinstanser. För södra
programområdet är busstorget en viktig målpunkt
som genom förslaget får en tydligare koppling till såväl centrum som kommunhuset. Längst i norr kan en
ny badplats bli en välbesökt mötesplats sommartid.

Stråk, grönstruktur & offentliga platser
Förtätning med nya funktioner
Park och lek
Bryggpromenaden
Östra stråket
Torgstråket
Rekreationsstråk

Vardagsfunktioner har en central roll för Henån centrum då de skapar en kontinuitet för verksamhetsutövare. Att stärka besöksnäringen och komplettera
torget med fler säsongsberoende verksamheter kan
gynna den lokala handeln.

Henåns torg, befintlig målpunkt. Foto: Linda Johansson

Tillägg till Henån behöver också inrikta sig på verksamheter, platser och aktiviteter för fler målgrupper.
Barn, unga och äldre är exempel på målgrupper som
idag uttrycker en önskan om fler caféer, lekplatser,
bänkar och rekreationsmiljöer.

Kopplingar
Målpunkter

Referens: Fyra årstiders park i Sölvesborg. Foto: Piet Oudolf
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6.4.3 GRÖNSTRUKTUR OCH
OFFENTLIGA PLATSER
Närheten till havet är en av Henåns främsta kvaliteter. För att förtydliga havets närvaro i centrum och
stärka platsens besöksvärden ges det i förslaget utrymme för flera mötesplatser intill havet. Hamntorget blir Henåns nya vardagsrum och kommer vara av
en rekreativ karaktär med plats för volleyboll samt
en byggnad som kan inhysa restaurang eller café.
Hamntorget är även den största öppna publika ytan
där tillfälliga evenemang kan genomföras. Den befintliga parken vid Karins hus är den näst största offentliga platsen. Här utvecklas en större lekplats med
naturliga inslag i harmoni med träd och grönska. Förslagsvis flyttas även boule banan hit och sittplatser i
sollägen verkar för att skapa mötesplatser som flera
målgrupper kan nyttja tillsammans.
Stråk, grönstruktur & offentliga platser
Förtätning med nya funktioner
Park och lek
Bryggpromenaden
Östra stråket
Torgstråket
Rekreationsstråk
Kopplingar
Målpunkter

Flera små och medelstora platsbildningar omgärdar
de tre stråken och bidrar sammantaget till nya tillfällen att stanna upp, slå sig ner eller göra en aktivitet.
Olika målgrupper har delvis olika önskemål på offentliga miljöer vilket ställer krav på en kreativ helhetslösning där platser för rekreation och öppna ytor
varvas med platser för avskildhet och aktiva platser
med utrymmen för avkoppling.

Att skapa ett pärlband av platsbildningar bidrar till
att fylla de tre stråken med intryck och kvalitet. Att
bygga in fler kopplingar över ån och skapa ett finmaskigt gatunät i centrum bidrar vidare till ett tryggare
centrum. Utöver ett flexibelt gaturum med fler valmöjligheter av gångväg är belysning är ett effektivt
redskap för att skapa mindre och välkomnande platsbildningar samtidigt som dessa upplevs som trygga
även under årets mörkare årstider.
Mötesplatserna har även en funktion för ekosystemtjänster, dagvattenhantering och luftkvalité. Genom
en medveten utformning kan platserna bidra till att
fördröja dagvatten samtidigt som de kan lära barn
och unga om vattnets och växters kretslopp samt ge
attraktionsvärden till centrum.
Östra sidan av Henån centrum består idag huvudsakligen av hårdgjorda ytor och saknar helt mötesplatser. Det är även på östra sidan som störst andel befintlig bebyggelse kommer utgöra bebyggelsestrukturen
även framgent. Det är därför angeläget att i samverkan med fastighetsägare verka för en utveckling av
befintlig struktur med fler gröna platsbildningar.
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En av utmaningarna för Henån centrum är att utveckla fler gröna miljöer och aktiva platser. Bryggpromenaden är en viktig del i att etablera ett tydligt
rekreativt stråk vilket kompletteras av parkliknande
och lekbetonade platser utmed sin dragning. Ytterst
på Sjöbodkullen anläggs ett kallbadhus som blir en
attraktion för lokalsamhälle och besökare året runt. I
byggnaden kan det även anläggas ett café eller restaurang med utblickar över havet. Promenaden gör det
möjligt för besökare att röra sig utmed strandkanten
längs hela viken och passera sjöbodar, bostäder och
verksamheter.

6.4.4 BROAR

På östra sidan om hamnen föreslås en översvämningspark. Parken blir en del av översvämnigssäkringen av Henån samtidigt som den bidrar till att
skapa nya rekreativa värden och möjligheter till dagvattenhantering.

Bron som ansluter till Hamntorget lokaliseras så
att den knyter an till parkeringsplatserna öster om
Hamntorget och samtidigt blir del av bryggstråket
som kopplar samman hela viken. Brons prioriterade
funktion är att ta besökare över ån och ska hållas låga
och enkla att passera med kundvagn.

Parken vid Karins och Saras hus utvecklas till en grön
oas i den södra delen av torgstråket. Ån Henån söder
om Röravägen utgör ett vackert naturområde som
genom att öppnas upp mot södra Strandvägen kan
bidra till rekreationsstråket mellan korsningen och
ner till busstorget och vidare till Cirkle K. Strandkanterna kommer i och med skredsäkringen att släntas
av, vegetationen nyplanteras och en å-promenad på
bryggdäck anläggas.

Över ån Henån finns det inom programområdet idag
fem broar, varav en är anpassad för biltrafik. I programmet föreslås en ny broar för gående och cyklister och en av de befintliga broarna föreslås att flyttas
längre norrut i och med anläggningen av Hamntorget. Broar över ån är viktiga för att knyta samman
centrum som ligger på båda sidor om ån, samt för att
öka tillgängligheten och flexibiliteten i gatunätet för
kollektivtrafikresande söder om Röravägen, cyklister
och gående.

Stråk, grönstruktur & offentliga platser
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Förtätning med nya funktioner

Bryggpromenaden

6.5 PARKERING OCH TRAFIK

6.4.5 SIKTLINJER

Infart till Henån

Henån centrum är en mångfacetterad plats med flera
ändamål. Fokus i förslaget har legat på att förbättra
orienterbarheten i centrum och ge bättre förutsättningar för gående och cyklister. Genom att skapa tre
tydliga stråk för handel och rekreation kan gångflöden koncentreras och förutsättningar för liv och underlag för handel förbättras.

Hamntorget

6.5.1 PARKERING
För att frigöra utrymmen intill havet för rekreation
och mötesplatser behöver nya parkeringslösningar
utvecklas för Henån centrum. Idag finns det ca 150
platser i centrum vid hamntorget och beläggningen
är relativt hög på de flesta parkeringsplatserna. På
östra hamnplanen finns ca 145 parkeringsplatser
med en låg beläggningsgrad.
Förslaget innebär parkeringsplatserna delvis omlokaliseras till nya ytor. Parkeringsplatserna på ytan
vid hamnen flyttas till en ny yta närmare Ängsvägen.
Det innebär även att ca 10 nya p-platser möjliggörs.
Utredning har visat att det blir för kostsamt att höja
parkeringsplatserna vid östra hamnplan. Därför föreslås parkeringar istället utföras längre söderut,
precis innanför den föreslagna sponten. Under detaljplaneskedet så kommer det utredas hur dessa
parkeringsplatser utformas på bästa sätt. Förslagsvis
markparkering som delvis kan byggas över med en
flervåningsbyggnad.

Siktlinjer till viktiga målpunkter är en viktig del i förslaget för att skapa en förbättrad orienterbarhet och
locka besökare till centrum. Dessa innebär vissa restriktioner i utformningen av tillkommande bebyggelse.

Siktlinjer
Förtätning med nya funktioner
Siktlinje mot centrum
Siktlinje från centrum

Det största trafikflödet till och från Henån går via väg
160. Därför har en plats för nytt parkeringsdäck identifierats i området intill väg 160, vid bussterminalen.

Utsiktspunkt
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för att anlägga parkeringar
under ett flervåningshus
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Henåns centrums övergripande utformning påverkar parkeringsbeteenden. Genom att bygga in platser
som ger besökaren upplevelser och sinnesintryck utmed vägen mellan en parkeringsplats och målpunkten upplevs avstånd inte som lika långa som utmed
monotona sträckor. Helhetsutformningen av centrum är därför av stor vikt för att skapa acceptans från
besökare att gå något längre till butiken än tidigare.

Röd
berg

Gatuparkering är en parkeringsform som tar relativt lite utrymme i anspråk och smälter väl in i den
byggda strukturen. För att skapa trivsel bör bilparkeringsytorna varvas med trädplanteringar, övergångsställen och passager samt cykelparkeringar. Gatuparkering kan göras längsgående och tvärgående utmed
körbanans riktning beroende på vilket utrymme som
finns tillgängligt intill vägen. Gatuparkering är aktuellt utmed Ängsvägen, Norra Strandvägen och Södra
Strandvägen.

110 p-platser flyttas dit
och ökas till ca 120 st.

en
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Byggnationen av parkeringsgaraget kan delvis finansieras genom att nya bostäder kan köpa in sig med
boendeparkering som alternativ till att anlägga boendeparkering i de enskilda kvarteren.

äg
sv

Referens: Gatuparkering inne i bostadsområde i Eriksberg, Göteborg.
Bild: Caisa M. Olander.

För att påverka var människor parkerar kan tidsbegränsad parkering samt taxa användas på centralt belägna platser.
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För att skapa ett effektivt parkeringssystem i Henån
behöver efterfrågan av parkering för boende, besökare och arbetande skiljas åt. Det är prioriterat att
förlägga besöksparkering nära handeln då det är
den som genererar intäkter för näringslivet. I viss
utsträckning kan boendeparkering och besöksparkering samnyttjas för de som inte har sin bil parkerad
under handelns öppettider. Arbetsplatsparkering är
möjlig att anlägga längre från centrum.

Här kommer det finnas
ca 110 p-platser. Vid
behov kan det även
uppföras ett p-däck.

H

Idag saknas sammanhängande gång- och cykelnät i
Henån. Genom förslaget kommer en ny gång- och cykelväg att anläggas från Dalby i norr utmed Ängsvägens västra sida, samt utmed väg 160 östra sida, och
leda in till centrum och vidare till busstorget. Tvärförbindelser anläggs i höjd med dagens matvarubutik
i Henån centrum samt söder om Kommunhuset, för
att på så vis begränsa konfliktpunkterna utmed Röravägen.
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Trafik, gång- och cykelstråk
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Trygga och säkra överfarter över Ängsvägen, väg 160
och Södra Ängsvägen är prioriterade för att skapa
en dynamisk infrastruktur för gående och cyklister i
Henån centrum. Kontinuitet i vägnätet, rätt dimensionering och företräde är andra frågor som behöver
bearbetas i området.
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Enligt utförd trafikutredning rörande Henåns utveckling så bedöms den samlade planeringen i Henån
innebära att befintlig väginfrastruktur fortsatt har
tillräcklig kapacitet. Tidigare diskuterad förbifart
söder om Henån bedöms inte vara nödvändig i närtid. Däremot föreslås att Röravägen breddas till två
körfält innan korsningen med väg 160 för att separera vänstersvängande och högersvängande trafik. På
detta sätt skapas påtagligt förbättrat flöde i berörd
korsning och risken för köbildning i och kring cirkulationsplatsen minskar.

6.5.5 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

äg
sv

6.5.3 VÄGINFRASTRUKTUR

ser för buss 391 på sträckan från rondellen i söder
och vidare längs Ängsvägen skulle kunna reduceras
till två hållplatser då det idag bara är 140 respektive
260 m mellan hållplatserna.

g
Än

Gaturummen i Henån centrum ska bli mer tillgängliga för samtliga trafikslag. Idag är Henån omgärdat
av parkeringsplatser och enklast att angöra med bil.
Genom att anlägga nya gång- och cykelbanor, skapa
fler kopplingar över ån för gående och cyklister och
förtydliga stråket från Hamntorget till bussterminalen verkar kommunen för att skapa fler valmöjligheter och öka förståelsen för platsen.

berg
sväg
en

Röd

6.5.2 GATURUM

H

6.5.4 KOLLEKTIVTRAFIK

Genom förslaget föreslås hållplatsläget Hamntorget
att flyttas norrut till tvärgatan som ska leda in till det
nya Hamntorget. Det innebär att dagens tre hållplat-
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6.6 ÖVERSVÄMNINGSSÄKRING
6.6.1 HÖJDER OCH FUNKTIONER
I och med att klimatet förändras kommer havsnivån
höjas samtidigt som mängden och antalet kraftiga
regn kommer att öka. Situationen kan bli synnerligen
allvarlig då höjd havsnivå och ökade flöden i vattendragen sammanfaller med varandra.
SMHI förutser att högvattennivån kommer ligga på
+1.6 år 2050 och +1,8 år 2070, +2,15 år 2100. Till skillnad från + 1.45 som är dagens högvattennivå. IPCC
(FN:s klimatpanel) släppte i september 2019 en ny
rapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat. I rapporten konstateras att både glaciärer och
isblock minskar i massa vilket innebär att havsnivån
stiger och att världshaven blir varmare. Havsnivån
stiger snabbare än man tidigare trott och kan öka 3060 cm till år 2100, även om den globala uppvärmningen hålls under 2 grader. En högre havsnivå bidrar
även till fler extremväder med intensiva stormar och
en ökad risk för översvämning.
Henåns marknivå ligger på omkring + 1,5 m vid kajen i Hamntorget och något lägre vid östra hamnplan.
Åtgärder behöver således genomföras både för att
skydda dagens bebyggelse och för att möjliggöra ytterligare byggnation.
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Målsättningen med översvämningsskydden är att investera i lösningar som skyddar samhället samtidigt
som nya kvaliteter skapas.
För Henån centrum har det i dialog med Länsstyrelsen fastställts att skyddsnivån +2.5 m ska gälla för
befintligt centrum och bebyggelse. För ny bebyggelse med översvämningsbara bottenvåningar avsedda
för mindre känslig användning kan samma nivå användas medan nybyggnation av bostäder ska ha en
miniminivå om +3.5 m för färdigt golv. Nivån +2.5 m
bedöms utifrån senaste forskningsrön skydda mot
högvatten även i ett hundraårsperspektiv.
Att skydda Henån centrum är ett intresse som delas
av flera parter. För Orust kommun är Henån en viktig plats som kommuncentrum och centralort för att
flera samhällsviktiga funktioner. Även enskilda fastighetsägare har ett stort och direkt intresse av att skapa hållbara lösningar då havsvattennivåerna redan
idag är ibland oroväckande höga. Staten har genom
sina myndigheter ett ansvar att bistå kommunerna i
klimatanpassningen av samhällsviktiga funktioner.
Finansieringen av de kostsamma lösningarna behöver således delas av flera parter för att kunna genomföras.

6.6.2 DAGVATTEN
Dagvattenhantering blir en viktig fråga i samband
med översvämningssäkring för havsnivåhöjningen
då instängningseffekter av dagvatten kan leda till
översvämningar innanför skyddet. Målsättningen i
Henån är att tillskapa dynamiska lösningar som innebär så lite drift och underhåll som möjligt över tid.
Utöver det är det viktigt att dagvatten hanteringen
bidrar till en förbättring av miljökvalitetsnormerna
i Kalvöfjord. Att ge mer utrymme för naturlig infiltration och fördröjningsmagasin av dagvatten är två
exempel på lösningar som både är driftsnåla och bidrar till en bättre miljö. Dessa lösningar kommer på
sina platser att behöva kompletteras med backventiler och pumpstationer som kan forcera dagvattnets
avrinning till havet och ån som är recipienterna i
Henån. I detaljplaneskedet kommer detaljerade dagvattenutredningar tas fram.

6.6.3 INFRASTRUKTUR

6.6.4 KOMBINATION AV LÖSNINGAR

I anslutning till Henån centrum är väg 160, Röravägen och Ängsvägen de främsta länkarna som behöver hållas framkomliga för att kunna erbjuda en god
samhällsservice under höga vattenstånd. De två första är statliga vägar medan Ängsvägen är en lokalt
förvaltad väg.

Att översvämningssäkra utsatta områden är kostsamt
och innebär ofta att barriärer byggs in i bebyggelsestrukturen. Om mindre känsliga verksamheter kan
förläggas till en lägre nivå som kan stängas vid höga
vattenstånd, medan bostäder och samhällsviktiga
funktioner förläggs på högre nivåer, kan stadsbilden
även fortsättningsvis upplevas sammanhängande
och kostnader förknippade med översvämningssäkring inräknas i exploateringsbudgeten.

De statliga vägarna förvaltas av Trafikverket och får
delvis skydd genom de åtgärder som planeras av
kommunen. Samfinansieringslösningar för åtgärderna behöver fortsatt diskuteras mellan kommunen
och Trafikverket.

Skyddet för höga havsvattennivåer kommer att utformas på olika sätt i olika delar av programområdet.
Centralt är att skyddet är heltäckande och att inträngningseffekter undviks, samtidigt som instängningseffekter från avrinningsområden för dagvatten behöver
hanteras. De områden som skyddas är huvudsakligen
centrum samt de byggrätter som ligger vid södra Sjöbodkullen. Verksamhetsområdena norr om centrum
på öster respektive västra sidan om säkrar sina egna
verksamheter.
Bland de framträdande principerna för översvämningssäkringen återfinns spont och tätskikt som
utformas som nivåskillnader i centrum. All tillkom-

mande last och bebyggelse behöver till följd av dålig
markstabilitet pålas.
Söder om Röravägen är strandkanterna utmed Henån
i dåligt skick och stabilitetsåtgärder behöver genomföras. Huvudsakligen förespråkas att kanterna släntas av, men begränsat utrymme i norra delen förutsätter att delar stabiliseras genom spontning.
Genom att ha testat olika typer av lösningar inom
projektet som finansierades av Naturvårdsverket
har en kombination av fem olika lösningar arbetats
fram. Kombinationen är den lösning som är bäst hur
ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
Illustrationen intill visar schematiskt vilka lösningar
som föreslås samt dess utbredning. Upphöjning av
marken på parkeringsytan vid Östra hamnen, tätskikt i kombination med slänt som ansluter till berg
och till spont i form av kajkonstruktion som ersätter
befintlig spont i ån, upphöjning av Ängsvägen samt
upphöjning av mark i kombination med nya byggnader på pålar. Kombinationen av lösningar ger ett
robust skydd mot översvämningar samtidigt som det
bidrar med estetiska och sociala värden samt är billigare än att anlägga en typ av spont som föreslogs i
utredningen från 2016.
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6.6.5 ÖSTRA HAMNEN
Vid östra hamnen ligger idag förutom båtplatser även
en parkeringsplats som vid höga vattennivåer översvämmas. Under detaljplanearbetet kommer förutsättningarna för att anlägga parkeringar innanför
sponten, under ett flervåningshus, att utredas. På detta sätt så kan även parkeringsplatser på östra sidan
översvämningssäkras.
Den gamla sponten som idag finns i ån längs med östra hamnen är uttjänt och i dagsläget farlig. Den kommer behövas tas bort. I samband med borttagande av
sponten skulle åkanten kunna släntas av och göras
om till en översvämningspark.
Det är möjligt att lösa passage för oskyddade trafikanter förbi Orust Marins byggnad genom en gångbrygga. Detta kommer utredas mer i detalj under detaljplaneskedet.

Östra hamnen

Väg 160

Uppfyllnad + 1,6 Slänt 1:3

Brygga

Översvämningssäkring
Översvämningspark med 1:3 slänt
Spont + 2,5
Spont + 2,5 i bakkant på 1:3 slänt
är genomsläpplig + 2,5
Möjlig geoteknisk lösningUpphöjd
för väg
attsomhöjda
parkeringar och slänt mot ån
Uppfyllnad till +2 ,5 och 1:3 slänt,
Bef.
byggnad
nya byggnader
pålas

Översvämningssäkring

Trä överbyggnad

Översvämningspark med 1:3 slänt
Spont + 2,5
Spont + 2,5 i bakkant på 1:3 slänt

Spont +2,5

Upphöjd väg som är genomsläpplig + 2,5
Uppfyllnad till +2 ,5 och 1:3 slänt,
nya byggnader pålas

Ny byggnad
Trädäck
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1:3 Slänt

6.6.6 ÅN
I ån finns det idag en befintlig spont som behöver bytas ut. Den kommer att ersättas med en ny spont som
blir högre än den befintliga. Den nya sponten kommer att skydda den befintliga bebyggelsen upp till +
2,5 m. Eftersom sponten ska placeras i ån så behöver
den vara en kajkonstruktion som kan stå emot vattnet på ena sidan och marken på andra sidan. Sponten
kommer byggas över med ett trädäck, detta möjliggör
rekreation och sittplatser.
Väg 160

Uppfyllnad + 1,6 Slänt 1:3

Ån inom Henån centrum

Brygga

Översvämningssäkring
Översvämningspark med 1:3 slänt
Spont + 2,5
Spont + 2,5 i bakkant på 1:3 slänt
Upphöjd väg som är genomsläpplig + 2,5

Bef. byggnad

Uppfyllnad till +2 ,5 och 1:3 slänt,
nya byggnader pålas

Trä överbyggnad
Spont +2,5

Referens: Vallastaden Linköping, Foto: Rickard Karlsson

Spont överbyggt med trädäck

Ny byggnad
Trädäck
1:3 Slänt
Spont +2,5
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Bef. byggnad
Trä överbyggnad
Spont +2,5
Ny byggnad
Trädäck
1:3 Slänt
Spont +2,5

6.6.7 SPONT ÖVER DET NYA HAMNTORGET
Över det nya Hamntorget anläggs en spont som grävs
ner i marken och sticker upp ca 0,5 -1 meter ovanför
marken. Den typen av spont är billigare än kajkonstruktionen som anläggs i ån. Sponten byggs över
med trädäck så att den kan utnyttjas som del av det
nya Hamntorget så att det blir enkelt att gå över den
och komma ner på lägre bryggor längs vattnet.

Väg 160

Uppfyllnad + 1,6 Slänt 1:3

Brygga

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt

Bef. byggnad
Spont +2,5

Trä överbyggnad
Pålad byggnad utanför sponten kopplas ihop med omgivande område
Genomsläpplig upphöjd väg +2,5
med trädäck

Spont +2,5
Ny byggnad
Trädäck
Ny byggnad som pålas
Uppfyllnad + 2,5

1:3 Slänt

Spont +2,5
Spont över det nya torget

1:3 Slänt

Pålad byggnad innanför sponten får tillgång till vattnet via trädäck

Översvämningssäkring
Översvämningspark med 1:3 slänt
Spont + 2,5
Spont + 2,5 i bakkant på 1:3 slänt
Upphöjd väg som är genomsläpplig + 2,5
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Uppfyllnad till +2 ,5 och 1:3 slänt,
nya byggnader pålas

Ny byggnad som pålas

Enkel visualisering av spont övertäckt med trädäck

Trä överbyggnad
Väg 160

Uppfyllnad + 1,6 Slänt 1:3

Brygga

Spont +2,5
Ny byggnad

Bef. byggnad

Trädäck
1:3 Slänt

Trä överbyggnad

Spont +2,5
Spont +2,5

6.6.8 UPPHÖJNING AV ÄNGSVÄGEN
Ny byggnad

Ängsvägen som sträcker Trädäck
sig mellan Henån centrum
och Dalby är viktig för tillgängligheten till bostadsområdena väster om Henån centrum. Vägen ligger
Slänt
lågt och riskeras att översvämmas1:3
i framtiden.
För
att säkerställa tillgängligheten
till
bostadsområdeSpont +2,5
na väster om Henån föreslås vägen höjas till +2,5 m.
Den kommer vara genomsläpplig för att en tät konstruktion skulle bli allt för dyr. Platsen sammanfaller
med avrinningsområdet västerifrån som mynnar ut i
Ny byggnad som pålas
Ängsbäcken. Vid de tidpunkter då höga havsvattenstånd sammanfaller med kraftiga regn eller smältperioder kan området komma att översvämmas i
framtiden. För att i möjligaste mån undvika detta ska
trummorna under Ängsvägen utvidgas.1:3 Slänt
Spont +2,5

Ny byggnad som pålas

1:3 Slänt
Spont +2,5

Genomsläpplig upphöjd väg +2,5

Ängsvägen

Sjöbodkullen

6..9 SJÖBODKULLEN
Översvämningssäkring
För att kunna uppföra
nya byggnader vid Sjöbodkullen så föreslås att vägen bakom byggnaderna höjs till
+ 2,5 så att byggnaderna är tillgängliga vid högt vattenstånd. De nya byggnaderna uppförs på pålar på
en höjd som säkerställer att de inte blir översvämmade, + 2,5. Framför byggnaderna byggs ett trädäck
som fungerar som strandpromenad och angöring till
bryggorna.

Ny byggnad som pålas

Översvämningspark med 1:3 slänt

Spont + 2,5

Genomsläpplig upphöjd väg +2,5

Spont + 2,5 i bakkant på 1:3 slänt

Uppfyllnad till +2 ,5 och 1:3 slänt,
nya byggnader pålas

Upphöjd väg blir genomsläpplig för vatten

Uppfyllnad + 2,5

Upphöjd väg som är genomsläpplig + 2,5

Översvämningssäkring
Översvämningspark med 1:3 slänt
Spont + 2,5

1:3 Slänt

Spont + 2,5 i bakkant på 1:3 slänt
Upphöjd väg som är genomsläpplig + 2,5
Uppfyllnad till +2 ,5 och 1:3 slänt,

nya byggnader pålas
Pålad byggnad med upphöjd
väg på baksidan

Ny byggnad som pålas
Uppfyllnad + 2,5
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Exempel på hur design kan integrera sittplatser och lekplatser i bryggmiljöer

Referensbilder: 5osA arkitekter, Paprocany Lake Shore Redevelopment
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7. GENOMFÖRANDE / UTBYGGNADSSTRATEGI
7.1 ANSVAR OCH KOSTNADER
7.1.1 HUVUDMANNASKAP OCH
ANSVARSFÖRDELNING
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.
Orust kommun erhåller kostnader för utbyggnaden
av allmän plats (gator, torg, parker, m.m.) inom programområdet samt övergripande infrastrukturåtgärder. Översvämningskostnader diskuteras mer i detalj
i kommande underrubrik.
Kostnader för åtgärder på privata fastigheter finansieras av exploatörerna/ fastighetsägarna, vilket kommer att regleras i kommande genomförandeavtal.
De fastigheter som ägs av Orust kommun, som i programmet föreslås bebyggas med bostäder och verksamheter kommer att säljas till ett antal byggbolag
genom markanvisning. Köp och genomförandefrågor kommer att regleras i kommande genomförandeavtal.

84

Kommande exploatörer kommer att ha kostnader för
sina delar av åtgärderna på allmän plats samt flytt av
ledningar. Kostnadsandelen kommer att regleras i genomförandeavtal.

Kommunen har förutom planeringsansvaret ett övergripande ansvar att säkra kommunens centralort.
Detta innebär ett ansvar att skydda vägar, vatten och
avloppsledningar, dagvatten etc.

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.

Enligt SOU 2017:42 Vem har ansvaret? har varje fastighetsägare ett ansvar att skydda sin fastighet från
översvämning. I Henån centrum finns ett antal privata fastighetsägare inom den centrala delen som
kommer behöva vara med och dela på kostnaden för
översvämningssäkringen. Även kommunen har ett
betydande fastighetsinnehav med tillhörande betalningsansvar.

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

7.1.2 KOSTNADSFÖRDELNING
ÖVERSVÄMNINGSSÄKRING
Kostnaden för översvämningssäkringen behöver fördelas mellan staten, kommunen och fastighetsägare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har medgivit att de kan bidra till att skydda väsentliga centrumfunktioner, de har dock inte angivit
någon summa. En uppskattning, som baseras på tidigare nationell budget samt tidigare beslut om bidrag,
är att de kan bidra med minst 25%.

I Henån finns en befintlig spont som behöver bytas
ut. Kostnaden för att byta ut den är kommunens ansvar. För att säkra fastigheterna i Henån centrum så
behöver sponten vara högre än den är idag (+2,5 m)
samt att den behöver ansluta till berg som ligger på
+2,5. En ny spont på +2,5 behöver anläggas i öst-västlig riktning. Anledningen till att sponten behöver
byggas ut så att den ansluter till berg på +2,5 är att
vattnet annars kan rinna in bakom sponten och byggnaderna blir då översvämmade.

Ett förslag på kostnadsfördelning innebär att de fastigheter (både privata och kommunala) som hamnar
inom översvämningsskyddet delar på den kostnad
som tillkommer för att sponten blir högre än den är
idag och att sponten byggs ut i öst-västlig riktning.
Förslagsvis delas kostnaden för den högre sponten
procentuellt mellan fastighetsägarna baserat på vad
deras respektive fastighet är värd. Bidrag från MSB
föreslås fördelas jämt över hela kostnaden för översvämningssäkringen.

7.1.3 MARKANVISNING
Markanvisning kommer ske efter detaljplanesamråd.
De områden som kommer markanvisas är handeloch bostadshusen vid det nya Hamntorget samt på
Sjöbokullen.
Kommunen äger inte marken vid Sjöbodkullen, men
markförhandlingar pågår. Ambitionen är att markanvisa dessa bostäder efter detaljplanesamråd men
har inte markköp kommit till under planprocessen
så blir det markköp och markansvisning först efter
detaljplanens färdigställande. Markanvisning för bostäder vid Sjöbodkullen kan eventuellt även innefatta
utbyggnaden av hamnen.

Vid Hamntorget kommer ny bebyggelse och översvämningsskydd att behöva koordineras så att byggnadernas och spontens utformning stämmer överens. Förprojektering för sponten behöver påbörjas
samtidigt som detaljplanearbetet pågår. Detta så att
spontens läge och utformning fastslås i planhandlingarna.

7.1.4 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Marken inom programområdet ägs till största del av
kommunen. Markköp, markbyten och fastighetsreglering kan komma att bli aktuella för att genomföra
exploatering, utbyggnad av allmänplats och infrastruktur, detta utreds mer i kommande detaljplaner.
Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare. Det kommer att krävas en omprövning av
befintlig gemensamhetsanläggning inom området.
Gemensamhetsanläggningen kommer att utökas
med nya allmänna platser och mark som blir kvartersmark lyfts ur. Gemensamhetsanläggningen förvaltas
av Henåns vägförening.
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7.2 FORTSATT PLANARBETE
7.2.1 DETALJPLANER
Programområdet kan i grova drag delas in i fem olika
delområden som har sina respektive förutsättningar
och inriktningar. Programförslaget är utformat på ett
sådant sätt att det enkelt ska gå att utveckla i de olika
delområdena i etapper utan att möjligheterna till en
god helhetsmiljö försvinner eller försvåras.

7.2.3 TIDPLAN

Det innebär att de olika delområdena kan detaljplaneras och byggas ut antingen i etapper eller parallellt
eftersom de genomförandemässigt är relativt fristående från varandra men planeringsmässigt hänger
samman.
När planprogrammet är antaget är nästa steg att ta
fram ny detaljplan. Avsikten är att dela upp området i
två detaljplaner, ett norr om Röravägen och ett söder
om Röravägen. Anledningen till att delningen bör ske
där är att översvämningssäkringen som mestadels
ligger inom den norra delen av området ska säkerställas enhetligt i en detaljplan.
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SÖDRA
STRANDVÄGEN

5

7.2.2 UTREDNINGAR
I kommande detaljplanearbete behöver följande frågor studeras vidare:
•
•
•
•
•

Miljökonsekvenser
Geoteknik
Förorenad mark
Översvämningssäkring
Gata och VA

2021-2022
• Rivning av Båtbyggargymnasiet/P-plats
• Markanvisningar
• Detaljplan vinner laga kraft
2023-2028 och framåt
• Skedsäkring av ån
• Nybyggnation efter markanvisning
• Översvämningsskydd etapp 2 och 3
• Uppförande av Hamntorget
• Hamn- och åpromenad
• Höjning av Ängsvägen/gc-väg
• Badplats
• Vatten, avlopp och dagvatten
Tidplanen kan behöva revideras allt eftersom förutsättningar ändras och fastställs.
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8. KONSEKVENSER
8.1 NOLLALTERNATIV
8.1.1 INTRODUKTION
Nollalternativet ger en beskrivning av vilken utveckling som kan ske om området inte byggs ut i enlighet
med planprogrammet.
Utan klimatsäkringen som planprogrammet föreslår
kommer Henån centrum på sikt inte kunna fungera
som kommuncentrum med viktig samhällsservice.
Översvämningsskyddet och planläggningen i övrigt
möjliggör en bibehållen samhällsservice och en utveckling av samhället med mer bostäder, service,
grönstruktur och starkare koppling till havet.

8.1.2 TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET
Nollalternativet innebär att huvuddelen av området
fortsatt kommer att vara planlagt enligt gällande planer, vilket omöjliggör en utbyggnad av blandad bebyggelse, samt gör det svårt att klimatsäkra befintlig
bebyggelse och infrastruktur. För Henåns centrum
innebär det att närhet och tillgänglighet till hamnen
och havet försvåras. Delar av programområdet kommer även fortsatt att utgöra en barriär, där skillnaderna mellan privat och offentligt är otydligt och där det
är svårt att orientera sig mellan Henåns centrum och
havet.
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Avseende biltrafik innebär nollalternativet att området inte får en ökad trafikalstring till följd av fler
bostäder och andra centrumverksamheter inom programområdet. Exploatering av omgivande områden
gör att trafikalstringen inom programområdet ändå
kommer att öka även om programmet inte genomförs.

8.1.3 HÅLLBAR UTVECKLING
Förutsättningar för att utveckla Henån till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart kommuncentrum minskar om området fortsatt skulle ha den
användning som de nu gällande detaljplanerna reglerar. Nuvarande detaljplaner medger inte det klimatsäkringsalternativ som programförslaget bygger på.

8.1.4 BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ
Avsikten med planprogrammet är att åstadkomma
en förändring och positiv utveckling av Henån centrum. Möjligheten att bevara kulturhistorisk bebyggelse försämras om den inte ges skydd i kommande detaljplaner. Risken finns att bebyggelse inom
programområdet utan klimatsäkring på längre sikt
översvämmas och därmed inte går att försäkra. Detta

innebär i sin tur att fastighetsvärdena elimineras och
investeringar omöjliggörs. Detta kommer att accelerera byggnaders förfall ytterligare.

8.1.5 NATURMILJÖ
Befintlig flora och fauna kan fortsatt vara opåverkade utifrån de förhållanden som gäller idag. Möjligheten att förstärka med kvalitativa grönstrukturer och
förutsättningar för nya arter och växtlighet saknas.
Henåns förutsättningar för natur- och djurliv bibehålls men dagens spont behöver bytas ut för att ån
ska kunna säkras mot skred.

8.1.6 VERKSAMHETER
Befintliga verksamheter inom och i anslutning till
området kan fortsätta i enlighet med gällande planer.
Dagens risk- och störningssituation kvarstår. Om
Orust kommun inte planlägger för ett klimatskydd så
kommer en stor del av bebyggelsen inom programområdet gå en osäker framtid till mötes, se ovan.

8.2 MILJÖKONSEKVENSER
8.2.1 STADSBILD OCH KULTURMILJÖ
Det finns några äldre byggnader med ett kulturhistoriskt värde, men den största delen av bebyggelsen är
från 70-80-talet och framåt.
Den nya bebyggelsen har endast mindre negativa
konsekvenser på den befintliga miljön, sammantaget
bedöms konsekvenserna bli positiva med tanke på
det höga värdet att kunna bevara kommuncentrat på
sin ursprungliga plats vid havet.

8.2.2 NATURMILJÖ OCH REKREATION
Programområdet berörs inte av riksintresset för naturvård och betecknas inte som särskilt värdefullt ur
naturvårdssynpunkt.
Programområdets nära kontakt med vattnet ger
mycket goda möjligheter för kommunen att skapa
attraktiva rekreationsmiljöer. Planprogramförslaget
innebär att ny grönska tillkommer i området. Till stor
del är det anlagd grönska, trädplantering, gräsytor,
rabatter, gröna väggar, takterrasser etc. Utformningen av grönskan 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. Exempelvis kan ”översvämningsparken” på
östrahamnplan bli en våtmark.

8.2.3 NATURVÄRDEN UNDER HAVSYTAN I
HENÅNS HAMN
Ålgräsängarna i Henåns hamn är en viktig miljö för
det marina livet. En översiktlig inventering av ålgräsets utbredning i hamnen har gjorts. Det finns ålgräs
i stora delar av hamnområdets grundare delar. På
större djup är det oklart om ålgräs finns. Bedömningen är att arbetet med att genomföra klimatsäkringen
inte kommer innebära några större miljökonsekvenser om det utförs enligt intentionerna.
Utbyggnad av hamn runt Sjöbodkullens södra del
kommer innebära att en hel del muddring kommer
behöva utföras. I och med att vattennivån idag är
nära 0 så kommer en muddring till cirka -1,5 eller -2
m behövas. Det kommer även behövas muddras för
gästhamn vid Hamntorget. Båda dessa muddringar
bedöms ge bättre förutsättningar för ålgräs att etablera sig.

8.2.4 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
Programförslaget bedöms ha marginell negativ påverkan på vattenförekomsten Kalvöfjords ekologiska
status. Målsättningen är att ha hög nivå av ekologisk
hantering dagvattnet inom programområdet, b.la
genom att skapa förutsättningar för naturlig ifiltration. Infiltrationen bidrar till att vattnet renas innan
det rinner ut i havet. I vissa områden kommer dock
dagvattnet bli instängt innanför en spont och därmed behöva pumpas ut i havet.
Vattenförekomstens hydromorfologiska förutsättningar påverkas marginellt av programförslaget. De
stora vattendragen, Henån, Ängsbäcken och Lövås
bäcken hindras inte utan kommer kunna flöda som
vanligt. Havsvattnet kan röra sig i princip på samma
sätt som idag. Vilket innebär att vissa ytor kommer
översvämmas vid högvatten. Spont kommer skydda
befintlig bebyggelse och infrastruktur vid dagens
hamntorg. Sponten påverkar havsvattnets möjlighet
att skölja upp över land, den påverkar även dagvattnets möjlighet att rinna ut i havet.
Planförlaget bedöms inte ha någon påverkan på den
kemiska statusen i Kalvöfjord.
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8.2.5 BEHOVSBEDÖMNING
En undersökning om betydande miljöpåverkan behöver utföras under detaljplanearbetet. Kommunen
argumenterar då för om de förändringar som planen
innebär utgör betydande miljöpåverkan eller inte.
Om så är fallet behöver en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram i samband med detaljplanearbetet.
En preliminär bedömning är att muddringen i ån
och i havet konstituerar betydande miljöpåverkan
medan resterande förändringar inte gör det. Därför
kan det bli aktuellt att ta fram en MKB enbart för alla
muddringsåtgärder inom planområdet.
I övrigt innebär planförslaget mestadels byggnation
av redan ianspråktagen mark. Skalan på utbyggnationen är inte heller så stor att förändringarna bör innebära betydande miljöpåverkan.
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8.3 EKONOMISKA KONSEKVENSER
Förslaget innebär möjlighet för positiva ekonomiska
konsekvenser genom att det skapas plats för fler bostäder, verksamheter och ytor för allmänheten. Detta
ger goda förutsättningar för att utveckla Henån till en
attraktiv levnadsmiljö.
Genom exploatering av ett centralt beläget område
i kommunen utnyttjas redan gjorda investeringar,
framför allt i form av VA och gator. Detta får positiva
konsekvenser för den kommunala ekonomin. Ökad
befolkning ger också ökat underlag för service och
kollektivtrafik vilket också bedöms ge positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Nya byggrätter på kommunalägd mark kommer vid
markförsäljning efter markanvisning innebära ökade
intäkter för kommunen. Markköp, markbyten och
fastighetsreglering kan också komma att medföra
kostnader för berörda markägare, däribland kommunen.

Översvämningssäkringen, som är en nödvändighet
för att bygga ut stora delar av planområdet, kommer
också utgöra en större ekonomisk konsekvens. Denna kostnad kommer delvis kommunen att stå för men
även staten och privata fastighetsägare kommer behöva dela på kostnaden.
Planprogrammets syfte är att göra Henån till ett mer
välfungerande och attraktivt centrum. Detta i kombination med tillförsel av nya bostäder skapar förutsättningar för inflyttning till Orust och Henån, vilket
i sin tur ökar skattebasen. Även utökad handel, restauranger mm, skapar förutsättningar för arbetstillfällen och förbättrad lokal ekonomi. De investeringar
som görs i samhället blir därigenom till en lönsam
investering.
De ekonomiska konsekvenserna kommer utredas
mer i detalj under kommande detaljplanearbete.

Samtidigt kommer kommunen få ökade kostnader
för allmänna platser, framför allt i utbyggnadsskedet
men eventuellt även för underhåll i form av driftsbidrag till vägföreningen.
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8.4 SOCIALA KONSEKVENSER
8.4.1 SAMMANHÅLLEN STRUKTUR
Planprogrammet ger förutsättningar för att skapa en
attraktiv och levande boendemiljö vid havet och att
Henån utvecklas som centralort. Planförslaget med
ett stärkt centrum som samlas runt hamnen och tre
stråk som möts kan bidra till bättre förutsättningar
för verksamheterna och skapa attraktiva mötesplatser, boendemiljöer och besöksmål.
Det finns utmaningar med att centrum planeras där
inte genomfartstrafiken är och att mycket handel ligger kvar utspritt längs Stenungsundsvägen. Därmed
blir tydliga kopplingar och stråk in mot centrum från
både hållplatser och parkeringsplatser viktigt. Det är
positivt att kollektivtrafiken passerar det planerade
Hamntorget.
Den nya bron från Rödbergsvägen över Henån mot
centrum skapar en tydligare koppling och kan leda
människor mot centrum där målpunkter och aktiviteter samlas. Visionen om ett socialt vardagsrum vid
hamnen förstärks av tydligare orienterbarhet och
stråk då människor naturligt samlas vid Hamntorget.
I programområdets nordvästra del planeras två paral-
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lella gator i olika höjdnivåer. En sådan lösning kräver
omsorg vid utförandet för att fungera för fotgängare.
Programförslaget har skissat på en strandpromenad
utmed viken i Henån som ansluter mot Näset och
Dalby i nordväst, Rödbergsvägen i nordöst samt till
busstorget, lokal service och arbetsplatser i söder.
Det är en viktig förutsättning för att knyta samman
de centrala målpunkterna och bilda en naturlig mötesplats för både Henånbor och besökare. Att strandpromenaden inte går i en slinga gör dock att det krävs
tydlighet gällande orienterbarhet.
Genom ett utökat och bättre integrerat cykelnät skapas goda förutsättningar för ökad andel cykelresor
inom Henån. Det föreslagna cykelvägnätet sträcker
sig inom centrala och perifera Henån med en länk
väster ut förbi Lunden industriområde och en österut
längs väg 160 till Lövås. Ett utökat cykelvägnät enligt
förslaget bör kunna ersätta de kortare bilresorna i
vardagen och fungera som ett första färdmedel mot
bussterminalen i Henån.
Idag innehåller centrala Henån stora mängder parkeringsplatser. De bildar ödsliga ytor samtidigt som
funktionen är viktig för centrum. Förslaget med

markparkering bakom Hamntorget längs Ängsvägen
tillgodoser parkering nära centrum men låter bostäder, handel och strandpromenaden ligga närmast
vattnet och skapar en social yta mot havet. Den planerade parkeringsanläggningen vid väg 160 kräver extra
omsorg vid gestaltningen för att säkerställa trygghet
under dygnets alla timmar.

8.4.2 KLIMATSKYDD
Ett planerat klimatskydd är ännu inte detaljutformat,
men här behöver gestaltningen hitta en balans och
skapa en barriär mot vattnet som inte upplevs som
det av människor. Upplevelsen av klimatskyddet bör
fokusera på sociala funktioner, som sittplatser och
utkiksplatser.

8.4.3 VARDAGSLIV

8.4.4 IDENTITET

För att locka fler året-runt-boende och att kunna erbjuda Orustbor ett större utbud krävs fler bostäder.
Att bygga i och nära Henån bidrar till fler människor
som bor och verkar där vilket ger ökat underlag till
både kommunal och privat service och verksamheter.
Bostäder riskerar delvis att köpas upp av säsongsboende vilket innebär att en variation i upplåtelseform
och olika former av kategoriboende bör säkerställas.

I planförslaget tar man hänsyn till viktiga siktlinjer
och bebyggelsestråk som i och med förslaget betonas
ytterligare. De gamla hus som finns bevaras och integreras tydligare i stråken i Henån.

Med en åldrande befolkning kan nya typer av bostäder för äldre behövas. Mindre lägenheter med
hög tillgänglighet, goda utemiljöer och hög trygghet
har efterfrågats i medborgardialogen. Äldre personer uppskattar parkeringsplatser nära butiker och
målpunkter. Det är en särskilt utsatt grupp gällande
tillgänglighet och handikapplatser och åtgärder för
tillgänglighet i det offentliga rummet blir viktigt för
äldres behov. De föreslagna lokalerna och ytorna för
näringsverksamhet innebär bättre förutsättningar
för lokala företag att etablera sig och växa. I programområdets södra del finns skollokaler för SFI och vuxenutbildningar. De ligger kvar i planförslaget och kan
integreras bättre med centrum.

8.4.5 BARNPERSPEKTIV
Föreslagen bebyggelsestruktur inom området främjar möjligheten till en aktiv fritid i en stimulerande
kustnära 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 fritidsgård,
bibliotek, kulturhus, badplats och närhet till skolan.
En inkluderande offentlig miljö i centrum för barn
och ungdomar innebär bland annat trafiksäkra gångoch cykelbanor, målpunkter för olika åldrar och kollektivtrafik som är trygg och effektiv. Även om programförslaget inte innehåller regelrätta lekplatser
kan miljön göras lekvänlig och spännande för yngre
besökare. Lekskulpturer, gröna miljöer, trevliga sittplatser och aktiviteter i exempelvis kulturhuset kan
göra centrum mer tillgängligt för barn.

I programförslaget ingår inga nya skolor men Henån
har utrymme i de befintliga skolorna. En ny gång- och
cykelväg längs Uddevallavägen stärker kopplingen
mot Lövåsen, särskilt för barn och unga som får en
tryggare cykelväg mot Henåns centrum och vidare
mot Henåns skola. En fritidsgård finns strax utanför
programområdet i söder.

8.4.6 KULTUR

Planprogrammet föreslår att reservera mark för att
kunna bygga ut kulturhuset Kajutan. Detta är något
som under dialogprocessen visade sig vara viktigt
för invånarna. En utbyggnad skulle ytterligare stärka
Henåns identitet som kommuncentrum och en tydligare mötesplats. En utbyggnad skulle också möjligöra för ett större utbud av kulturevenemang och andra
aktiviteter.
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8.5 HÄLSA OCH SÄKERHET
8.5.1 STÖRNINGAR
Idag finns inga verksamheter inom programområdet
som bedöms kunna orsaka störningar.

8.5.2 RISKER
I samband med detaljplanering för Henån föreslås
bostäder och verksamheter i nära anslutning till väg
160 som är en rekommenderad primärled för farligt gods. Hastigheten på väg 160 är idag 50 km/h på
större delen av sträckan. I norra och södra delen av
sträckan är hastighetsbegränsningen 70 km/h.
Resultatet av beräkningarna av individrisk visar att
risknivån ligger inom ALARP-området (det område
där risker bör reduceras med rimliga åtgärder) för
både 50 km/h och 70 km/h. Samhällsrisken ligger på
en acceptabel nivå för hastighetsbegränsningen 50
km/h, men inom ALARP-området för 70 km/h. Det är
därför motiverat med riskreducerande åtgärder för
bebyggelse som ligger nära vägen.
En möjlig åtgärd för att reducera risknivån är att sänka hastigheten till 50 km/h över hela området. I norra
delen av området ligger väg 160 högre än planerad

94

utökning av verksamhet. På denna sträcka, där det
finns risk att avåkande fordon med farligt gods kan
köra av vägen så att det påverkar bebyggelse, ska ett
vägräcke anläggas.
Där vägen lutar mot bebyggelse eller där vägen ligger
högre än bostäder vilket medför att det finns risk att
brandfarlig vätska rinner mot bebyggelse ska avrinningsskydd finnas i form av kantsten, L-stöd eller liknande.
På sträckan där hastighetsbegränsningen är 50 km/h
ska ett bebyggelsefritt avstånd på 25 meter eftersträvas. För byggnation inom 10 m från väg 160 ska fasad
och fönster som vetter mot väg 160 vara brandskyddsklassad med lägst EI30 och EW30 enligt Boverkets
byggregler (Boverket, 2011).
För delar av programområdet där hastighetsbegränsningen är 70 km/h ska 30 meter bebyggelsefritt
skyddsavstånd eftersträvas. Brandskyddsklassning
EI30 och EW30 gäller då inom 15 meter.

8.5.3 MARKFÖRORENINGAR
Sweco har tagit fram en Markmiljöinventerining, da-

terad 2017-11-27, rev 2018-01-31. Henåns hamn bestod
innan 1960-talet av en grund vik och strandängar där
bete hölls. Under 1960-talet påbörjades byggnationen
av det som idag är Henåns hamn. Viken muddrades
och spontades inför anläggandet av piren och hamn.
Piren uppfördes främst av muddermassor från viken.
Tidigare verksamheter och utfyllnad av mark gör att
det finns risk för föroreningar men påvisad föroreningssituation bedöms inte innebära något hinder
för utbyggnad enligt föreslaget programområde.
Enligt ovan kan det dock i byggskedet komma att ställas särskilda krav vid schakt i och hantering av förorenade massor.
Fortsatta undersökningar samt erforderliga saneringsåtgärder ska genomföras i samband med detaljplanläggning av området.

8.5.4 ROBUSTHET
Området planeras som en långsiktigt hållbar boendemiljö. Bebyggelsens och de tekniska anläggningarnas
förmåga att stå emot exempelvis havsnivåhöjningar
kommer att regleras i kommande detaljplanearbete.

8.6 TRAFIKKONSEKVENSER
8.6.1 FRAMKOMLIGHET OCH
TILLGÄNGLIGHET
Utgångspunkten för områdets trafikplanering är att
skapa bättre möjligheten för gående och cyklister att
röra sig inom och genom området. Henåns befintliga
trafiksystem bedöms fungera väl och ge god kapacitet för kommande exploatering i cirkulationsplatsen
samt i korsningen med Södra Strandvägen.

8.6.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Inom programområdet planeras för prioriterade
gång- och cykelstråk genom området och att öka attraktiviteten för fotgängare och cyklister. Programförslaget bedöms bidra till ökad tillgänglighet och
minskade biltransporter inte bara för boende och
verksamma inom området utan även för alla rörelser
mellan centrum och omgivande bebyggelse.

8.6.3 BILTRAFIK

Belastningsgraderna med tillhörande kölängder för
dimensionerande timme motsvarar en god standard
och inga trimningsåtgärder krävs. Granskningen av
trafiksystemet under storhelger utförs främst för
att säkerställa systemets kapacitet vid hög påfrestning. Cirkulationsplatsen och korsningen med Södra
strandvägen klarar en ökad belastning med minskad
standard som följd och någon åtgärd krävs därför inte
för dessa trafikpunkter.

8.6.4 TRAFIKSÄKERHET
Utbyggnaden kommer att alstra mer biltrafik än i nuläget men programförslaget stärker också standarden
för gående och cyklister genom satsningar på separata GC-vägar både vid väg 160 och Ängsvägen, samt
sammanhängande gångstråk såsom åpromenaden
etc.

Enligt utförd trafikutredning rörande Henåns utveckling så bedöms den samlade planeringen i Henån
innebära att befintlig väginfrastruktur fortsatt har
tillräcklig kapacitet. Tidigare diskuterad förbifart
söder om Henån bedöms inte vara nödvändig i närtid. Däremot föreslås att Röravägen breddas till två
körfält innan korsningen med väg 160 för att separera vänstersvängande och högersvängande trafik. På
detta sätt skapas påtagligt förbättrat flöde i berörd
korsning och risken för köbildning i och kring cirkulationsplatsen minskar.

Enligt utförda kapacitetsberäkningar håller befintliga
korsningar god kapacitet. De kapacitetsminskningar
som kan ske utmed korsningen med väg 752 och väg
160 åtgärdas lämpligtvis med mindre trimningsåtgärder.
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8.7 RIKSINTRESSEN OCH STRANDSKYDD
8.7.1 RIKSINTRESSE FÖR KUSTZONEN
Henån 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.

8.7.2 STRANDSKYDD
Enligt 7 kap 18 g § miljöbalken gäller strandskyddet åter om detaljplan eller områdesbestämmelser
ersätts med ny detaljplan. I takt med att gällande
detaljplan ersätts av ny detaljplan kommer Orust
kommun att pröva om strandskyddet ska gälla inom
planområdet.
Kommunen bedömer att särskilda skäl att upphäva
strandskyddet enligt 7 kap 18 c § inom programområdet finns. Tre särskillda skäl för upphävande av
strandskyddet på land är aktuella inom programområdet.
Det primära skälet är angeläget allmänt intresse för tätortsutveckling. Henån är kommunens centralort som
det finns ett sort allmänt intresse att utveckla med
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fler verksamheter och bostäder. I stor utsträckning
påverkas allmänhetens tillgång till hamnen och havet
positivt genom att åtgärderna främjar turism och att
passager för allmänheten etableras genom områden
som idag inte upplevs som tillgängliga för allmänheten.
Ny bebyggelse i vattennära lägen kommer att regleras för publika lokaler i bottenplan, såsom restaurang, handel och havsanslutna verksamheter. Även
en utökad byggrätt för kulturhuset föreslås. Längs
hela vattenlinjen inom programområdet så kommer
nya gångstråk konstrueras. Dessa hamnar mellan bebyggelse och vattnet och säkrar på så sätt fortsatt allmänhetens tillgänglighet till strandskyddade platser.
Förvaltningens bedömning är att tillgängligheten till
strandskyddade områden generellt kommer att öka
när programförslaget genomförs. Detta gäller inte
minst för människor med funktionsvariationer.
Ytterligare ett skäl är utvidgning av befintlig verksamhet. Idag finns det en hamn kring vilken det bedrivs
varvsverksamheter. Programförslaget innebär en utveckling av hamnen och dess omkringliggande varvsverksamheteter. Dessa verksamheter är även av den karaktär att de måste ligga vid vattnet för sin funktion.

Inom programområdet finns även vissa områden
som är ianspråktagen mark,alltså etablerad tomtplats
med hemfridzon som ej är allmät tillgänglig.
Utöver ovan nämnda skäl finns inga kända höga naturvärden på land och kommunen gör bedömningen
att exploateringen inte påverkar allmänhetens tillgång till vattnet negativt. Stråket närmast vattnet är
en del i ett sammanhängande promenadstråk som
planeras sträcka sig runt hela havsviken. Utöver
kajpromenaden skapas ett större allmänt tillgängligt
torg om kan erbjuda vattenkontakt.

8.7.3 FORTSATT MILJÖBEDÖMNING
En miljöundersökning av programförslaget kommer
ske i samband med beslut om att starta ett detaljplanearbete för området. I undersökningen tas ställning
till om förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan.
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 separat i kommande detaljplaner och ingå i planbeskrivningar under rubriken ”Miljökonsekvenser” eller liknande.
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Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:294

1(2)

Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Beslut om tidigareläggande av investeringsprojektet VA-länk öst-väst (EllösVarekil)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Tidigarelägga investeringsprojektet VA-länk öst-väst (Ellös-Varekil), enligt utredning,
daterad 2021-01-26, samt arbeta in kostnaderna i kommande budget från och med 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och Avloppsplan (VAplan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i
Orust kommun. Denna VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens
övergripande VA-planering. Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta
den nu gällande VA-planen inom Orust kommun.
Den nu liggande investeringsplanen och utbyggnadstakten av VA bygger på de
förutsättningar som är beslutade i nu gällande VA-plan.
Under hösten 2020 har det initierats frågeställningar från politiker inom utskottet för
samhällsutveckling om vad det innebär för konsekvenser att tidigarelägga två av
investeringarna.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-12-02 § 143 att ge förvaltningen i
uppdrag att konsekvensbeskriva ett tidigareläggande beträffande de två investeringarna.
2021-02-08 redovisades Utredning – konsekvensbeskrivning av ett eventuellt
tidigareläggande av investeringar inom VA-verksamheten, daterad 2021-01-26, för
utskottet för samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Utredning – Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av investeringar
inom VA-verksamheten, daterad 2021-01-26
Beslutet skickas till
Sektorchef samhällsutveckling
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Ekonomienheten

Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:294

ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling

Carina Johansson
Sektorschef

Andreas Sjögren
T.f. chef affärsdrivande verksamhet

2(2)

Datum

Diarienummer

2021-01-26

KS/2020:1376

1(3)

Kommunförvaltningen
Björn Martinsson
telefon 0304-33 47 80
e-post: bjorn.martinsson@orust.se

Utredning - Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av
investeringar inom VA-verksamheten
VA-länk öst-väst (VA-ledningar mellan Ellös och Varekil)
Investeringsprojektet är i nuvarande investeringsplan planerat att utföras under tiden
2024-2027 med en beräknad budget av cirka 77 000 tkr i 2017 års prisläge. Sträckan är
cirka 17 kom. Vid ett omedelbart igångsättande kommer investeringsmedel att behöva
beslutas om eller om-allokeras av kommunfullmäktige enligt nedan:
Planerade investeringsmedel enligt plan 2021-2026  (beslutat av Kommunfullmäktige 2020-11-12 § 98)
2021
2022
2023
2024
2025
2026 
Kommunen 104 500 tkr
totalt
Varav beslutat 100 000 tkr
av KF
Varav
24 900 tkr
VA (totalt)
Varav VAlänk öst-väst
Varav VAlänk väst yttre

210 331 tkr

186 051 tkr

144 601 tkr

74 801 tkr

90 312 tkr

195 000 tkr

150 000 tkr

Ej beslutat

Ej beslutat

Ej beslutat

120 051 tkr

117 351 tkr

59 801 tkr

41 801 tkr

57 102 tkr

19 251 tkr

19 251 tkr

38 502 tkr

Nyupplåning
kommunen
totalt

100 000 tkr

0 tkr

Ej kostnads
beräknad i
nuvarande
plan
53 000 tkr

Allokering av investeringsmedel vid tidigareläggande av projekten VA-länk öst-väst och
VA-länk väst yttre för perioden 2021-2026 
2021
Förändring jfr
med
nuvarande
plan
Kommunen
totalt
Varav
VA (totalt)
Varav VAlänk öst-väst
Varav VAlänk väst
yttre

2023

2024

2025

2026 

+3 500 tkr

2022
+5 500 tkr

+15 000 tkr

+10 000 tkr

+10 000 tkr

-19 251 tkr

108 000 tkr

215 831 tkr

201 302 tkr

154 601 tkr

84 801 tkr

71 061 tkr

29 300 tkr

125 551 tkr

132 602 tkr

69 801 tkr

51 801 tkr

37 851 tkr

2 000 tkr

3 000 tkr

14 251 tkr

19 251 tkr

19 251 tkr

1 500 tkr

2 500 tkr

1 000 tkr

10 000 tkr

10 000 tkr

19 251 tkr

Datum

Diarienummer

2021-01-26

KS/2020:1376

Bedömd tidplan för åtgärder vid en eventuell tidigareläggning
År
Åtgärd
2021
VA-länk öst-väst:
Projektering av preliminär ledningssträckning.
Ansökan om ledningsrätt skickas till
Lantmäteriet.

2022

2023

Budget
2 000 tkr

VA-länk väst yttre:
Projektering av preliminär ledningssträckning
(ca 4 000 m).
Bottenundersökningar beställs och genomförs.
Underlag till vattendom påbörjas.

1 500 tkr

VA-länk öst-väst:
Markförhandlingar/dialog med markägare
längs tänkt ledningssträckning.
Handläggning av Lantmäteriet.
Projektering av slutlig ledningssträckning.

3 000 tkr

VA-länk väst yttre:
Projektering av slutlig ledningssträckning.
Kompletterande bottenundersökningar.
Ansökan om vattendom slutförs och insänds
till tillståndsgivande myndighet

2 500 tkr

VA-länk öst-väst:
14 251 tkr
Ledningsrätt erhålls av Lantmäteriet.
Förfrågningsunderlag för upphandling tas fram
+ upphandling.
Entreprenaden påbörjas.
VA-länk väst yttre:
Vattendom erhålls.
Förfrågningsunderlag för upphandling tas fram
+ upphandling påbörjas.

1 000 tkr

VA-länk öst-väst:
Entreprenaden fortsätter.

19 251 tkr

VA-länk väst yttre:
Entreprenaden påbörjas.

10 000 tkr

VA-länk öst-väst:
Entreprenaden fortsätter.

19 251 tkr

VA-länk väst yttre:
Entreprenaden slutförs.

10 000 tkr

2026 VA-länk öst-väst:
Entreprenaden slutförs.

19 251 tkr

2024

2025

2(3)

Datum

Diarienummer

2021-01-26

KS/2020:1376

3(3)

Övrigt
Ekonomi
En tidigareläggning av rubricerade projekt kommer – som framgår av tabeller – att öka
kommunens och VA-kollektivets skuldsättning tidigare än beräknat.
För 2021 finns ingen planerad nyupplåning för kommunen totalt, däremot åren 2022
och 2023. För VA-kollektivet innebär nyinvesteringar i regel alltid nyupplåning och
skuldsättning eftersom resultatnivån är för låg för att kunna klara att finansiera nya
investeringar. Från 2023 och framåt är det viktigt att tänka på att bibehålla eller skapa ett
högt resultat, för kommunen totalt, för att kunna finansiera VA-investeringarna eller
säkerställa ytterligare nyupplåning från Kommuninvest.
Totalt ökar investeringsvolymen under perioden 2021-2026 med 25 000 tkr. En årlig
kapitaltjänstkostnad för dess uppgår med ränta (för närvarande 1 %) 250 000 tkr/år plus
avskrivning (50 år) 500 tkr/år. Totalt ger dessa ökade kostnader för VA-kollektivet på
cirka 750 tkr/år.
Den ökade driftkostnaden för tidigareläggningen av ”VA-länk väst yttre” kan till del
kompenseras av en tidigareläggning av nedläggning av Tuvesviks avloppsreningsverk
och ersättning med en pumpstation till Ellös avloppsreningsverk istället. Minskade
driftkostnader för Tuvesviks avloppsreningsverk bedöms uppgå till sammanlagt cirka
-977 tkr/år fördelat på följande kostnadsposter:
Minskade slamtransporter
Minskade underhållskostnader
Minskade elkostnader
Minskade driftkostnader (personal)
Minskade avskrivningar/räntor

- 120 tkr
- 200 tkr
- 100 tkr
- 250 tkr
- 307 tkr (på grund av utrangering)

Tuvesviks avloppsreningsverk har per 2021-01-01 ett bokfört värde av 4 834 tkr. Vid en
nedläggning kommer hela beloppet att kostnadsföras direkt mot VA-enhetens resultat
under aktuellt år.
Personalresurser
Orust kommun har en minimal projektledarorganisation, i dagsläget 1,5 tjänster, som i
dagsläget projektleder investeringsprojekt omfattande cirka 15-50 mkr årligen. Under
åren 2022-2025 ökar både antalet projekt och även omfattningen av dessa jämfört med
historiska nivåer. En tidigareläggning av föreslagna projekt bedöms kräva en utökad
projektledarorganisation utöver den nuvarande. I dagsläget bedöms behovet till cirka 1-2
tjänster jämfört med dagens bemanning, grundat på en genomsnittlig investeringsvolym
av cirka 95 000 tkr/år under 2022-2025. Från och med 2026 återgår investeringstakten i
nuvarande plan till mer normala nivåer.
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Björn Martinsson
Chef affärsdrivande verksamhet

Datum

Diarienummer

2021-02-24
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Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Beslut om tidigareläggande av investeringsprojekt VA-länk väst yttre
(Tuvesvik/Gullholmen-Ellös)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Tidigarelägga investeringsprojektet VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös),
enligt utredning, daterad 2021-01-26, samt arbeta in kostnaderna i kommande
investeringsbudget från och med 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 § 274 att en Vatten- och Avloppsplan (VAplan) ska tas fram i syfte att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i
Orust kommun. Denna VA-plan är det tredje dokumentet som ingår i kommunens
övergripande VA-planering. Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta
den nu gällande VA-planen inom Orust kommun.
Den nu liggande investeringsplanen och utbyggnadstakten av VA bygger på de
förutsättningar som är beslutade i nu gällande VA-plan.
Under hösten 2020 har det initierats frågeställningar från politiker inom utskottet för
samhällsutveckling om vad det innebär för konsekvenser att tidigarelägga två av
investeringarna.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-12-02 § 143 att ge förvaltningen i
uppdrag att konsekvensbeskriva ett tidigareläggande beträffande de två investeringarna.
2021-02-08 redovisades Utredning – konsekvensbeskrivning av ett eventuellt
tidigareläggande av investeringar inom VA-verksamheten, daterad 2021-01-26, för
utskottet för samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Utredning – Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av investeringar
inom VA-verksamheten, daterad 2021-01-26
Beslutet skickas till
Sektorschef samhällsutveckling
T.f. chef affärsdrivande verksamhet

Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:295

Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Andreas Sjögren
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
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Datum

Diarienummer

2021-01-26

KS/2020:1376

1(3)

Kommunförvaltningen
Björn Martinsson
telefon 0304-33 47 80
e-post: bjorn.martinsson@orust.se

Utredning - Konsekvensbeskrivning av ett eventuellt tidigareläggande av
investeringar inom VA-verksamheten
VA-länk öst-väst (VA-ledningar mellan Ellös och Varekil)
Investeringsprojektet är i nuvarande investeringsplan planerat att utföras under tiden
2024-2027 med en beräknad budget av cirka 77 000 tkr i 2017 års prisläge. Sträckan är
cirka 17 kom. Vid ett omedelbart igångsättande kommer investeringsmedel att behöva
beslutas om eller om-allokeras av kommunfullmäktige enligt nedan:
Planerade investeringsmedel enligt plan 2021-2026  (beslutat av Kommunfullmäktige 2020-11-12 § 98)
2021
2022
2023
2024
2025
2026 
Kommunen 104 500 tkr
totalt
Varav beslutat 100 000 tkr
av KF
Varav
24 900 tkr
VA (totalt)
Varav VAlänk öst-väst
Varav VAlänk väst yttre

210 331 tkr

186 051 tkr

144 601 tkr

74 801 tkr

90 312 tkr

195 000 tkr

150 000 tkr

Ej beslutat

Ej beslutat

Ej beslutat

120 051 tkr

117 351 tkr

59 801 tkr

41 801 tkr

57 102 tkr

19 251 tkr

19 251 tkr

38 502 tkr

Nyupplåning
kommunen
totalt

100 000 tkr

0 tkr

Ej kostnads
beräknad i
nuvarande
plan
53 000 tkr

Allokering av investeringsmedel vid tidigareläggande av projekten VA-länk öst-väst och
VA-länk väst yttre för perioden 2021-2026 
2021
Förändring jfr
med
nuvarande
plan
Kommunen
totalt
Varav
VA (totalt)
Varav VAlänk öst-väst
Varav VAlänk väst
yttre

2023

2024

2025

2026 

+3 500 tkr

2022
+5 500 tkr

+15 000 tkr

+10 000 tkr

+10 000 tkr

-19 251 tkr

108 000 tkr

215 831 tkr

201 302 tkr

154 601 tkr

84 801 tkr

71 061 tkr

29 300 tkr

125 551 tkr

132 602 tkr

69 801 tkr

51 801 tkr

37 851 tkr

2 000 tkr

3 000 tkr

14 251 tkr

19 251 tkr

19 251 tkr

1 500 tkr

2 500 tkr

1 000 tkr

10 000 tkr

10 000 tkr

19 251 tkr

Datum

Diarienummer

2021-01-26

KS/2020:1376

Bedömd tidplan för åtgärder vid en eventuell tidigareläggning
År
Åtgärd
2021
VA-länk öst-väst:
Projektering av preliminär ledningssträckning.
Ansökan om ledningsrätt skickas till
Lantmäteriet.

2022

2023

Budget
2 000 tkr

VA-länk väst yttre:
Projektering av preliminär ledningssträckning
(ca 4 000 m).
Bottenundersökningar beställs och genomförs.
Underlag till vattendom påbörjas.

1 500 tkr

VA-länk öst-väst:
Markförhandlingar/dialog med markägare
längs tänkt ledningssträckning.
Handläggning av Lantmäteriet.
Projektering av slutlig ledningssträckning.

3 000 tkr

VA-länk väst yttre:
Projektering av slutlig ledningssträckning.
Kompletterande bottenundersökningar.
Ansökan om vattendom slutförs och insänds
till tillståndsgivande myndighet

2 500 tkr

VA-länk öst-väst:
14 251 tkr
Ledningsrätt erhålls av Lantmäteriet.
Förfrågningsunderlag för upphandling tas fram
+ upphandling.
Entreprenaden påbörjas.
VA-länk väst yttre:
Vattendom erhålls.
Förfrågningsunderlag för upphandling tas fram
+ upphandling påbörjas.

1 000 tkr

VA-länk öst-väst:
Entreprenaden fortsätter.

19 251 tkr

VA-länk väst yttre:
Entreprenaden påbörjas.

10 000 tkr

VA-länk öst-väst:
Entreprenaden fortsätter.

19 251 tkr

VA-länk väst yttre:
Entreprenaden slutförs.

10 000 tkr

2026 VA-länk öst-väst:
Entreprenaden slutförs.

19 251 tkr

2024

2025

2(3)

Datum
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Övrigt
Ekonomi
En tidigareläggning av rubricerade projekt kommer – som framgår av tabeller – att öka
kommunens och VA-kollektivets skuldsättning tidigare än beräknat.
För 2021 finns ingen planerad nyupplåning för kommunen totalt, däremot åren 2022
och 2023. För VA-kollektivet innebär nyinvesteringar i regel alltid nyupplåning och
skuldsättning eftersom resultatnivån är för låg för att kunna klara att finansiera nya
investeringar. Från 2023 och framåt är det viktigt att tänka på att bibehålla eller skapa ett
högt resultat, för kommunen totalt, för att kunna finansiera VA-investeringarna eller
säkerställa ytterligare nyupplåning från Kommuninvest.
Totalt ökar investeringsvolymen under perioden 2021-2026 med 25 000 tkr. En årlig
kapitaltjänstkostnad för dess uppgår med ränta (för närvarande 1 %) 250 000 tkr/år plus
avskrivning (50 år) 500 tkr/år. Totalt ger dessa ökade kostnader för VA-kollektivet på
cirka 750 tkr/år.
Den ökade driftkostnaden för tidigareläggningen av ”VA-länk väst yttre” kan till del
kompenseras av en tidigareläggning av nedläggning av Tuvesviks avloppsreningsverk
och ersättning med en pumpstation till Ellös avloppsreningsverk istället. Minskade
driftkostnader för Tuvesviks avloppsreningsverk bedöms uppgå till sammanlagt cirka
-977 tkr/år fördelat på följande kostnadsposter:
Minskade slamtransporter
Minskade underhållskostnader
Minskade elkostnader
Minskade driftkostnader (personal)
Minskade avskrivningar/räntor

- 120 tkr
- 200 tkr
- 100 tkr
- 250 tkr
- 307 tkr (på grund av utrangering)

Tuvesviks avloppsreningsverk har per 2021-01-01 ett bokfört värde av 4 834 tkr. Vid en
nedläggning kommer hela beloppet att kostnadsföras direkt mot VA-enhetens resultat
under aktuellt år.
Personalresurser
Orust kommun har en minimal projektledarorganisation, i dagsläget 1,5 tjänster, som i
dagsläget projektleder investeringsprojekt omfattande cirka 15-50 mkr årligen. Under
åren 2022-2025 ökar både antalet projekt och även omfattningen av dessa jämfört med
historiska nivåer. En tidigareläggning av föreslagna projekt bedöms kräva en utökad
projektledarorganisation utöver den nuvarande. I dagsläget bedöms behovet till cirka 1-2
tjänster jämfört med dagens bemanning, grundat på en genomsnittlig investeringsvolym
av cirka 95 000 tkr/år under 2022-2025. Från och med 2026 återgår investeringstakten i
nuvarande plan till mer normala nivåer.
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Björn Martinsson
Chef affärsdrivande verksamhet

Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:301
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Kommunförvaltningen
Klara Sjögren Holtz
telefon 0304-33 43 62
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och hals Stora 2:2 med flera för att
möjliggöra ökat helårsboende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. I en ändring av detaljplan pröva förutsättningarna för utökade byggrätter för
befintliga fastigheter i syfte att möjliggöra ökat helårsboende.
2. Inleda planarbetet efter beslut i kommunfullmäktige att införliva hela
planområdet i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera har ingått i kommunens förstudie
inför ändring av nio fritidhusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende. Utifrån
förstudiens resultat bedöms det finnas goda förutsättningar för ändring av detaljplanen.
Kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp behöver utökas för att omfatta
hela planområdet. Planarbetet kan påbörjas så snart beslut om verksamhetsområde
fattats.
Utredning
Planenheten har med hjälp av övriga berörda enheter tagit fram en förstudie för 9
detaljplaner för fritidshusändamål. Där beskrivs, för respektive område,
förutsättningarna för att genom planändring utöka byggrätterna på befintliga fastigheter
och möjliggöra ett ökat helårsboende.
Gällande plan antogs 1962. Planområdet omfattar 28 bostadsfastigheter varav 20 är
anslutna till kommunalt VA. Andelen helårsboende är idag cirka 25 %.
Bedömning
Utifrån förstudiens resultat bedöms att det finns goda förutsättningar för ändring av
detaljplanen. Detta grundar sig på närhet till befintlig service, pendlingsmöjligheter,
delvis utbyggd VA-infrastruktur, godtagbar trafikförsörjning samt övervägande positiv
respons från boende.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp i form av kommunalt verksamhetsområde
bedöms krävas för samtliga fastigheter. Detta innebär att verksamhetsområdet behöver
utökas för att omfatta hela planområdet. Planarbetet kan inledas så snart beslut om
verksamhetsområde är fattat i kommunfullmäktige.

Datum

Diarienummer

2021-02-24

KS/2021:301

2(2)

Planarbetet finansieras av kommunen, i enlighet med tidigare beslut KF 2020-06-11 § 60.
Vid planens antagande föreslås beslutas att ta ut planavgift vid bygglov. Planavgift utgör
en intäkt som helt eller delvis täcker kommunens kostnader för framtagandet av planen.
Planändringen bedöms kunna genomföras med standardförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24
Karta Detaljplaner Hals daterad 2021-02-24
Förstudie Fritidshusplaner Presentation daterad 2021-01-28
Förstudie Fritidshusplaner Planeringsunderlag daterad 2021-01-28
Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten
Mark- och exploateringsenheten
Affärsdrivande verksamhet
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Rickard Karlsson
Planchef

30_Orust_kommunkarta_Samhällsutveckling
februari 24, 2021
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Sammanställning av

Förstudie
Om möjlig omvandling av fritidshusområden
till permanentboenden

Sektor Samhällsbyggnad
Orust kommun, 2021-01-28

www.orust.se

Förstudie - Om möjlig omvandling av fritidshusområden till
permanentboenden
Beslutsunderlag 2021-01-28
Förstudien har tagits fram av Orust kommun och AL Studio
Medverkande från Orust kommun
Rickard Karlsson, planchef
Klara Sjögren Holtz, planarkitekt
Boo Widén, planarkitekt
Medverkande från AL Studio
Inger Bergström, planarkitekt och uppdragsansvarig
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Isabella Bergh, planarkitekt och bitr. handläggare

www.orust.se
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Introduktion
Bakgrund
Inom kommunen finns idag ett 30-tal gällande planer för fritidshusändamål, upprättade under perioden 1950 till 1970-talet. En utbyggnad
av kommunalt VA pågår och det finns en efterfrågan och politiskt
önskemål om att kunna tillåta större byggrätter för att möjliggöra året
runt boende av modern standard. Av de 30 planerna har 9 planer valts
ut att ingå i en första etapp som kan prövas parallellt genom ändring
av detaljplan:

• Mölneby Nedergård
• Hals (3 planer)
• Sörbo
• Rossö
• Åskskalla
• Trätte Nedre
• Säckebäck

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
www.orust.se
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Sammanfattning
Generella förutsättningar
Utbyggnadsmöjligheter, närhet till service och kommunikationer etc.

Vatten och avlopp
Verksamhetsområde, avtalsområde, enskilda lösningar?

Trafik
Inga krav på åtgärder vid anslutning till statlig väg.
Vissa siktförbättringar rekommenderas.
Behov av mötesplatser på Rossö.

Omvandlingspotential
Kategorier
Befintliga fritidshusägare permanentar sina hus - har redan skett i viss mån, VA och byggrätt begränsar i vissa fall.
Inflyttare bosätter sig inom område med bekvämt pendlingsavstånd (Stenungssund, Uddevalla,
Göteborg).
Befintliga fritidshusägare bosätter sig permanent vid pensionering eller flexibel arbetsplats.

Genomförande
Stort beroende av VA-frågor.

Kommunala kostnader
Beror på behov av VA-utbyggnad.

Prioritering
Lätt genomförbara planer föreslås göras först.

Process
Arbetspaket föreslås för effektivare planarbete.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
www.orust.se
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Mölneby Nedergård

Utgångspunkter vid planändring

Generella förutsättningar

Vatten och avlopp

•

•

Alla fastigheter omfattas av verksamhetsområde för VA.
•

Oavsett om planändringen genomförs eller inte kommer de fastigheter inom verksamhetsområdet som idag inte är anslutna till
det kommunala VA-nätet behöva betala avgifter vid VA-anslutning.

•

Området är ca 13 hektar och inrymmer i dagsläget 75 bostäder, varav 49 % utgörs
av helårsboenden.
Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 80 kvadratmeter i en våning.
Maximal byggnadshöjds 3 meter.

Vatten och avlopp

Trafik

•

Kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

•

•

Huvuddelen av fastigheterna är anslutna till kommunalt VA, enstaka enskilda
avloppsanläggningar förekommer dock.

Omvandlingspotential

Inga åtgärder föreslås.

•

49 % permanentboenden.

Trafik
•

Nära tätort med tillgång till kommunikationer och service.

•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770.
•

Nära Stenungssund och Uddevalla.

•

Siktförhållandena vid utfarten mot Morlandavägen bedöms goda.

Genomförande
Idag verksamhetsområde.

Kommunala kostnader

2

Inga kommunala kostnader.

www.orust.se
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Hals (stora 2:3 m.fl.)

Utgångspunkter vid planändring

Generella förutsättningar

Vatten och avlopp

•

•

Samtliga fastigheter ansluts till det kommunala VA-systemet.
•

Anslutning till kommunens VA-nät föreslås ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt verksamhetsområde.
•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

•

Området är ca 16 hektar och inrymmer i dagsläget 32 bostäder,
varav 34 % utgörs av helårsboenden.
Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 60 kvadratmeter i en våning. Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

I huvudsak kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Trafik

•

Huvuddelen av fastigheterna är anslutna till kommunalt VA, enstaka
enskilda avloppsanläggningar förekommer dock.

•

•

Nödvändigt att uppgradera VA-systemet i de fall fastigheter inte
redan är anslutna till det kommunala VA-nätet.

Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
34 % permanentboenden.
•

Nära tätort med tillgång till service och kommunikationer.
•

Nära Stenungssund och Uddevalla.

Trafik

•

•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770
(Färjevägen) och 734 (Varekilsvägen).
•

Begränsade siktförhållanden österut vid utfart mot Färjevägen.
•

Inga krav från Trafikverket, påtalade rekommendationer.

•

Genomförande
Ev. mindre utbyggnad av ledningsnät.

•

Kommunala kostnader

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
www.orust.se

Ev. mindre utbyggnad av ledningsnät.
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Hals (lilla 1:2 och stora 2:2)

Utgångspunkter vid planändring

Generella förutsättningar

Vatten och avlopp

•

•

Samtliga fastigheter ansluts till det kommunala VA-systemet.
•

Anslutning till kommunens VA-nät föreslås ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt verksamhetsområde.
•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

Området är ca 9 hektar och inrymmer i dagsläget 28 bostäder, varav 25 % utgörs
av helårsboenden.
•

Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 80 kvadratmeter i en våning.
Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

Trafik

En mindre del av området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp.
•

Merparten av fastigheterna har enskilda VA-lösningar.
•

Nödvändigt att uppgradera VA-systemet i de fall fastigheter inte redan är anslutna
till det kommunala VA-nätet.

•

Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
25 % permanentboenden.
•

Nära tätort med tillgång till service och kommunikationer.
•

Nära Stenungssund och Uddevalla.

Trafik

•

•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770 (Färjevägen).
•

Begränsade siktförhållanden österut vid utfart mot Färjevägen.
•

Inga krav från Trafikverket, påtalade rekommendationer.

•

Genomförande
Ev. utbyggnad av ledningsnät.

Kommunala kostnader
•

www.orust.se
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Ev. utbyggnad av ledningsnät.
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Skogslyckan

Utgångspunkter vid planändring

Generella förutsättningar

Vatten och avlopp

•

•

Samtliga fastigheter ansluts till det kommunala VA-systemet.
•

Anslutning till kommunens VA-nät föreslås ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt verksamhetsområde.
•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

•

Området är ca 45 hektar och inrymmer i dagsläget 83 bostäder, varav 31 % utgörs
av helårsboenden.
Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 80 resp. 125 kvadratmeter i
en våning. Maximal byggnadshöjd 3,6 resp. 4,4 meter.

Vatten och avlopp
•

Kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Trafik

•

Huvuddelen av fastigheterna är anslutna till kommunalt VA, enstaka enskilda
avloppsanläggningar förekommer dock.

•

•

Nödvändigt att uppgradera VA-systemet i de fall fastigheter inte redan är anslutna
till det kommunala VA-nätet.

Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
31 % permanentboenden.
•

Nära tätort med tillgång till service
och kommunikationer.
•

Nära Stenungssund och Uddevalla.

Trafik

•

•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770 (Färjevägen).
•

Begränsade siktförhållanden österut vid utfart mot Färjevägen.
•

Inga krav från Trafikverket, påtalade rekommendationer.
•

Genomförande
Ev. utbyggnad av ledningsnät.

Kommunala kostnader
•

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Sörbo
Generella förutsättningar
•

Området är ca 30 hektar och inrymmer 78 bostäder, varav 6 % utgörs av
helårsboenden.
•

Området är i ÖP utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3: vid exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet och med hänsyn till speciella värden för
landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet.
•

I Bostadsförsörjningsprogrammet utpekas Sörbo som möjligt läge för att omforma
befintligt fritidshusområde till året-runt-bostäder.
•

Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 75 kvadratmeter i en våning.
Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

Flera gemensamma vattentäkter för användning sommartid och ett antal fastigheter med egen vattentäkt.
•

Gemensamma vattentäkter bedöms ha återkommande kvalitetsproblem.
•

Ledningsnätet är outrett och har okänd status.
•

Enskilda avloppsanläggningar med tillfredsställande status samt ett antal fastigheter
med BTD-avlopp av äldre modell.
•

Kommunalt VA finns framdraget till fastigheterna utmed Slätthultsvägen, strax
utanför planområdet. Närheten till Ellös reningsverk och befintliga kommunala
VA-ledningar ger tekniskt goda förutsättningar för utbyggnad inom planområdet.
•

391-021

391-025
391-022

Möjligheten att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp är inte prioriterat i kommunens VA-plan. En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från
fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde eller genom politiskt beslut om att
införa ett verksamhetsområde för VA.

Trafik
•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770, Morlandavägen.
•

Siktförhållandena vid utfarten mot Morlandavägen bedöms som relativt goda.

www.orust.se
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp

•

•

Kräver framdragning av ledningar.
•

Anslutning till kommunens VA-nät föreslås ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt verksamhetsområde.
Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

•

Trafik
Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
•

6 % permanentboenden.
•

Nära tätort med tillgång till service.
•

Attraktiv havsnära karaktär.

•

Genomförande
Ev. utbyggnad av ledningsnät.

•

Kommunala kostnader
Ev. utbyggnad av ledningsnät.
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Rossö
Generella förutsättningar
•

Aktuellt planområde är ca 17 hektar och inrymmer 36 bostäder, varav 28 % utgörs
av helårsboenden.
•

Området är i ÖP utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 2 och 3, vilket
innebär att mindre omfattande exploatering får förekomma om värdena inte skadas
påtagligt samt att all exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn
till landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet.
•

Angränsar till Rossö Naturreservat som i kommunens översiktsplan pekas ut som
skyddad natur enligt 3 kap. Miljöbalken.
•

Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 75 kvadratmeter och i en
våning. Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

Kommunalt verksamhetsområde för vatten.
•

Genomgående enskilda avloppsanläggningar och där övervägande delen har otillfredsställande status.
•

Anslutning till kommunens avloppsnät bedöms som angelägen oavsett den föreslagna planändringen genomförs eller ej.
•

Förberedelser har gjorts så att området senare ska kunna anslutas till kommunens
avloppsnät och då också ingå i kommunens verksamhetsområde för avlopp.
•

Anslutning till kommunalt avlopp är möjligt först när den planerade överföringsledningen mellan Varekil och Ellös färdigställts.
•

Ekologiskt känslig recipient - Stigfjorden.

Trafik
•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 735, vilken norrut
övergår till väg 733 och 178 som binder samman Ellös och Varekil.
•

Den enskilda vägen har asfalterats om och är i gott skick.
•

Begränsade siktförhållanden vid utfarten mot väg 735.
•

Eventuellt behov av mötesfickor enligt Trafikverket.
•

Risk för översvämning på tillfartsväg.

www.orust.se
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten finns.
•

Beroende av överföringsledning för avlopp mellan Varekil och Ellös.
•

Anslutning till kommunens VA-nät föreslås ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt verksamhetsområde.

•

•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

Trafik
•

Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
•

28 % permanentboenden.
•

Attraktiv naturnära karaktär.
•

Nära Stenungssund.

Genomförande
•

Utbyggnad av kommunalt avlopp.
•

Beroende av överföringsledning för avlopp mellan Varekil och Ellös.

•

Kommunala kostnader
Utbyggnad av kommunalt avlopp.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Åskskalla
Generella förutsättningar
•

Planområdet är ca 18 hektar och inrymmer 40 bostäder, varav 13 % utgörs av
helårsboenden.
•

Området är i ÖP utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3: vid exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet och med hänsyn till speciella värden för
landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet.
•

Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 75 kvadratmeter och i en
våning. Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

Gemensam vattentäkt för användning sommartid samt ett antal fastigheter med
egen vattentäkt.
•

Gemensam vattentäkt har återkommande kvalitetsproblem och tillgången på vatten
bedöms vara mindre god.
•

Enskilda avloppsanläggningar i äldre/enklare modell.
•

Ekologiskt känslig recipient - Havstensfjorden.
•

Möjligheten att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp är inte prioriterat i kommunens VA-plan. En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från
fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde eller genom politiskt beslut om att
införa ett verksamhetsområde för VA.
•

191-013
191-013

Närmsta anslutningspunkt finns vid Slussen, ca 2 km söder om området.

Trafik
•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 774 via Slussen, alternativt enskild väg från anslutning till statlig väg 766 strax söder om Stenshult.
Siktförhållandena bedöms vid utfarten goda med undantag för att viss sly och
buskage kan behöva undanröjas.

www.orust.se
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
•

Anslutning till det kommunala VA-nätet ses som ett förstahandsalternativ och en förutsättning för ett godtagbart VA året runt.

•

I första hand prövas intresset att bygga ut VA-nätet på fastighetsägarnas initiativ genom ett s.k. avtalsområde.
•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

•

Trafik
Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
•

13 % permanentboenden.
•

Närhet till skola och arbetsplatser (Uddevalla).

Genomförande
•

Förslagsvis avtalsområde.
•

Drygt 2 km ledningsutbyggnad på initiativ av fastighetsägare inom
planområdet. Eventuell samverkan/medfinansiering av fastighetsägare längs Höggerödsvägen.

Kommunala kostnader
•

Inga kommunala kostnader vid avtalsområde.
•

Kräver förankring hos de boende.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Trätte Nedre
Generella förutsättningar
•

Planområdet är ca 6 hektar och inrymmer 16 bostäder, varav 13 % utgörs av
helårsboenden.
•

Området är i ÖP utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3: vid exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet och med hänsyn till speciella värden för
landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet.
•

Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 60 kvadratmeter och i en
våning. Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

Gemensam vattentäkt för användning sommartid samt ett antal fastigheter med
egen vattentäkt.
•

Enskilda avloppsanläggningar (toalettavlopp).
•

Gemensam anläggning för BDT (dimensionerad för 15 hushåll).
•

Möjligheten att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp är inte prioriterat i kommunens VA-plan. En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från
fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde eller genom politiskt beslut om att
införa ett verksamhetsområde för VA.
•

Ekologiskt känslig recipient - Halsefjorden.

Trafik
•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 734, Varekilsvägen.
•

Den enskilda vägen är i dagsläget grusad och i gott skick.
•

Siktförhållandena bedöms vid utfarterna goda.

www.orust.se
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
•

Beroende av överföringsledning mellan Varekil och Svanesund för
kommunal avloppsanslutning.
•

Eventuell möjlig anslutning till kommunalt vatten genom Burås
Grenegård 4:2.
•

Möjlig utökning av gemensam BDT och sluten tank på grund av få
fastigheter.
•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

•

Trafik
Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
•

16 % permanentboenden (2 hushåll).
•

Nära Stenungssund.

Genomförande
•

Behov av ledningsdragning genom angränsande område.
•

Utökad BDT och sluten tank.

Kommunala kostnader
•

Inga kommunala kostnader vid avtalsområde.
•

Kräver förankring hos de boende.
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Säckebäck
Generella förutsättningar
•

Planområdet är ca 20 hektar och inrymmer 52 bostäder, varav 37 % utgörs av
helårsboenden.
•

Området är i ÖP utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3: vid exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet och med hänsyn till speciella värden för
landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet.
•

Gällande detaljplan medger huvudbyggnad om högst 100 kvadratmeter och i en
våning. Maximal byggnadshöjd 3 meter.

Vatten och avlopp
•

Gemensam vattentäkt för användning sommartid samt ett antal fastigheter med
egen vattentäkt - behov av omfattande upprustning alternativt ny vattenförsörjning.
•

Enskilda avloppsanläggningar.
•

Möjligheten att ansluta området till kommunalt VA är inte prioriterat i kommunens
VA-plan. En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för
att bilda ett avtalsområde eller genom politiskt beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA.

•

För kommunalt vatten finns anslutningspunkt vid väg 160. Anslutning till kommunalt avlopp är möjligt först när den planerade överföringsledningen mellan Varekil
och Ellös färdigställts.
•

Ekologiskt känslig recipient - Halsefjorden.

Trafik
•

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 1158, vilken sträcker
sig ut till Askeröarna öster om aktuellt planområde och till länsväg 160 i höjd med
Varekilsnäs. Den enskilda vägen är grusad och i gott skick.
•

Begränsade siktförhållanden vid utfart mot väg 1158.
•

Bebyggelsen som placerats högt i terrängen har medfört relativt branta angöringsvägar. En viktig fråga är hur tillgängligheten och underhållet av den enskilda
vägen tillgodoses även under vinterhalvåret, exempelvis för utryckningsfordon,
hemtjänsten, snöröjning m.m.
•

Inga krav från Trafikverket, påtalade rekommendationer.

www.orust.se
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Utgångspunkter vid planändring
Vatten och avlopp
•

Kommunalt VA finns framdraget till väg 160.
•

Beroende av överföringsledning mellan Varekil och Ellös för kommunal avloppsanslutning.

•

Anslutning till det kommunala VA-nätet ses som ett förstahandsalternativ. Om enskilda anläggningar kan uppgraderas på ett sådant
sätt att de bedöms klara miljökraven kan denna lösning övervägas
under en övergångsperiod.
•

I första hand prövas intresset att bygga ut VA-nätet på fastighetsägarnas initiativ genom ett s.k. avtalsområde.
•

Behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och
finansiering innan planen startar.

•

Trafik
Inga åtgärder föreslås.

Omvandlingspotential
•

37 % permanentboenden.
•

Naturnära karaktär.
•

Nära Stenungssund och Göteborg.

Genomförande
•

Förslagsvis avtalsområde.
•

Beroende av överföringsledning mellan Varekil och Ellös.

Kommunala kostnader
•

Inväntar överföringsledning.
•

Inga kommunala kostnader vid avtalsområde.
•

Kräver förankring hos de boende.
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Sammanfattning och rekommendationer
Område

Trafik

VA

Omvandlingspotential

Genomförande

Kommunala kostnader

Förslag till arbetspaket

Mölneby

Goda siktförhållanden vid utfart mot
statlig väg 770

Kommunalt verksamhetsområde

49 % permanentboenden

Idag verksamhetsområde

Inga kommunala kostnader

1

Förslagsvis verksamhetsområde

Mindre utbyggnad av ledningsnätet

1 eller 2

Förslagsvis verksamhetsområde

Utbyggnad av ledningsnätet

1 eller 2

Förslagsvis verksamhetsområde

Utbyggnad av ledningsnätet

1 eller 2

Förslagsvis verksamhetsområde

Utbyggnad av ledningsnätet

2

2 eller 3

Nära tätort med tillgång till kommunikationer
och service
Göteborg, 45 min
Stenungsund, 15 min
Uddevalla, 30 min

Hals (stora)

Begränsade siktförhållanden vid utfart
mot statlig väg 770

I huvudsak kommunalt verksamhetsområde
(7 fastigheter ej anslutna)

34 % permanentboenden
Nära tätort med tillgång till kommunikationer
och service
Göteborg, 50 min
Stenungsund, 20 min
Uddevalla, 35 min

Hals (lilla)

Begränsade siktförhållanden vid utfart
mot statlig väg 770

Huvuddelen av fastigheterna ingår inte i
kommunalt verksamhetsområde (20 fastigheter ej anslutna)

25 % permanentboenden
Nära tätort med tillgång till kommunikationer
och service
Göteborg, 45 min
Stenungsund, 15 min
Uddevalla, 35 min

Skogslyckan

Begränsade siktförhållanden vid utfart
mot statlig väg 770

Delvis kommunalt verksamhetsområde (15
fastigheter ej anslutna)

31 % permanentboenden
Inom tätort med tillgång till kommunikationer
och service
Göteborg, 45 min
Stenungsund, 15 min
Uddevalla, 30 min

Sörbo

Goda siktförhållanden vid utfart mot
statlig väg 770

Sommarvatten (kvalitetsproblem)

41 % permanentboenden

Enskilda avlopp (tillfredsställande)

Nära tätort med tillgång till service

Framdraget VA till Slätthultsvägen

Attraktiv havsnära karaktär
Göteborg, 1 tim
Stenungsund, 30 min
Uddevalla, 40 min

Rossö

Begränsade siktförhållanden vid utfart
mot statlig väg 735
Behov av mötesfickor

Åskskalla

Trätte

Goda siktförhållanden vid utfart mot
statlig väg 774

Goda siktförhållanden vid utfart mot
statlig väg 734

Kommunalt vatten finns

28 % permanentboenden

Beroende av överföringsledning

Inväntar överföringsledning

Enskilda avlopp (otillfredsställande)

Attraktiv naturnära karaktär

Förberett verksamhetsområde

Utbyggnad av avlopp

Beroende av överföringsledning

Göteborg, 1 tim
Stenungsund, 25 min
Uddevalla, 45 min

Sommarvatten (otillfredsställande)

13 % permanentboenden

Förslagsvis avtalsområde

Enskilda avlopp (enklare modell)

Närhet till skola och arbetsplatser (Uddevalla)

Inga kommunala kostnader vid
avtalsområde

Anslutning 2 km (Slussen)

Göteborg, 1 tim och 10 min
Stenungsund, 40 min
Uddevalla, 30 min

Ledningsutbyggnad (2 km) på initiativ
av fastighetsägare

Sommarvatten

16 % permanentboenden (2 hushåll)

Enskilda avlopp

Göteborg, 1 tim
Stenungsund, 25 min
Uddevalla, 40 min

Gemensam BDT
Kommunalt vatten vid intilliggande område

Säckebäck

Begränsade siktförhållanden vid utfart
mot statlig väg 1158

Gemensamt sommarvatten och enskilda
borrade brunnar

Branta angöringsvägar (tillgänglighet)

Enskilda avlopp
Kommunalt VA framdraget (väg 160)
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Kräver förankring hos de boende

Behov av ledningsdragning genom
angränsande område Burås Grenegård

Inga kommunala kostnader vid
avtalsområde

Utökad BDT

Kräver förankring hos de boende

2

Sluten tank pga få fastigheter

37 % permanentboenden

Beroende av överföringsledning

Inväntar överföringsledning

Göteborg, 50 min
Stenungsund, 15 min
Uddevalla, 40 min

Förslagsvis avtalsområde

Inga kommunala kostnader vid
avtalsområde

2 eller 3

Kräver förankring hos de boende

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sammanställning av
planeringsunderlag till

Förstudie
Om möjlig omvandling av fritidshusområden
till permanentboenden

Sektor Samhällsbyggnad
Orust kommun, utkast,
2021-01-28

Sammanställning av planeringsunderlag till
Förstudie - Om möjlig omvandling av fritidshusområden till permanentboenden
Beslutsunderlag, utkast, 2021-01-28
Förstudien har tagits fram av Orust kommun och AL Studio
Medverkande från Orust kommun
Rickard Karlsson, planchef
Klara Sjögren Holtz, planarkitekt
Boo Widén, planarkitekt
Medverkande från AL Studio
Inger Bergström, planarkitekt och uppdragsansvarig
Isabella Bergh, planarkitekt och bitr. handläggare

Bilagor, planeringsunderlag
• Mölneby Nedergård
• Hals stora (stora 2:3 m.fl.)
• Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)
• Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)
• Sörbo
• Rossö
• Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)
• Trätte Nedre
• Säckebäck

Sammanställning av
planeringsförutsättningar för

Mölneby Nedergård
Orust kommun
Västra Götalands län
Utkast, 2021-01-28
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

Förstudie
UNDERLAG TILL ÄNDRINGSPLAN

1(10)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Förstudie .............................................................. 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING .................................... 2
Bakgrund .............................................................. 2
Plandata ............................................................... 4
Läge och areal ...............................................4
Markägoförhållanden ...................................4
Ställningstaganden ............................................... 5
Översiktsplan ................................................5
Bostadsförsörjningsprogram .......................5
Detaljplaner och tidigare beslut...................5
Riksintressen ........................................................ 6
Förutsättningar ..................................................... 7
Strandskydd ..................................................7
Miljökvalitetsnormer ....................................7

Mark, vatten och vegetation ........................ 7
Geotekniska förhållanden och stabilitet ..... 7
stigande havsnivåer och skyfall ................... 8
Dagvatten ..................................................... 8
Bebyggelse ................................................... 8
Trafik ............................................................. 9
Parkering ...................................................... 9
Buller och störningar ................................... 9
Vatten och avlopp ........................................ 9
Avfallshantering ........................................... 9
Genomförandefrågor .......................................... 10
Fastighetsrättsliga frågor ........................... 10
Ekonomiska frågor ..................................... 10

BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget ca 1 km nordväst om Svanesund, på Orust sydöstra sida. Det karaktäriseras i
dagsläget av en relativt bevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter.
Planområdet är ca 13 hektar och inrymmer i dagsläget 75 bostäder, varav 49 % utgörs av
permanentboenden. Angränsande mark består i huvudsak av natur- och åkermark. Med närhet till
Svanesunds centrum finns tillgång till service och kommunikationer.

Översiktskarta, Mölneby Nedergård utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Planområdet är i kommunens översiktsplan utpekat som ”område med gällande detaljplan”. Söder om
området pekas mark ut som reservområde för bostäder. Kommunen ställer sig i översiktsplanen
positiv till att ändra gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse så att byggrätterna anpassas till normal
standard för helårsbebyggelse. Dock förutsätter detta att man löser VA frågan på ett tillfredsställande
sätt.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
I kommunens översiktsplan har man valt att dela in Orust i tre delar; den västra, norra och södra delen
med Ellös, Henån och Svanesund som respektive områdes serviceort. Mölneby beskrivs inte specifikt
i kommunens bostadsförsörjningsprogram men är lokaliserat i anslutning till Svanesund som har hög
prioritet i programmet och där det pågår ett flertal planprocesser för att ta fram nya bostäder och
service.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av Mölneby
Nedergård 3:5”, laga kraft 1968-09-19. Gällande detaljplan anger att bostäder får uppföras fristående
samt att tomtytan inte ska vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras om högst
80 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. Uthus får uppföras om högst 20
kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 2,6 meter. Byggnadernas taklutning får inte
överstiga 30 grader.

Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av Mölneby Nedergård 3:5, laga kraft 1968-09-19.
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Området berörs inte av strandskydd.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar åt att möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp vilket bidrar till att
föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra
att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Recipient av vatten från planområdet är kustvattnet
Halsefjorden som idag har måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska
uppnå god ekologisk status till 2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom
övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms inte påverka
miljökvalitetsnormen för Halsefjorden då området redan är anslutet till kommunalt VA.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen ändring av detaljplan om
dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms kunna ha en
positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Området kännetecknas av en måttligt kuperad terräng som stiger från väster till öster. Markytans
nivåer varierar mellan ca +45 meter i de låglända delarna av planområdet och ca +65 meter vid de
högsta partierna i planområdets nordvästra del. Marken består i huvudsak av äng-, berg- och
skogsmark. Enligt naturskyddsföreningens inventering finns en registrerad nyckelbiotop (SVS) inom
fastigheten 3:49.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
7(10)

STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är genomgående över +3,4 meter över havet, och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Därmed föreligger
mycket liten risk för översvämningar till följd av stigande havsnivåer. Även tillfartsvägar ligger inom
zon 1.
Området sluttar ner mot väg 770 och inga sänkor med risk för vattenansamlingar har identifierats i en
översiktlig undersökning. I dagsläget finns inga kända problem med skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första hand ske på
kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Aktuellt planområde omfattar 75 bostäder varav 49 % utgörs av permanentboenden. Området är
indelat i relativt stora tomter som inrymmer friliggande villabebyggelse i 1 plan. Enligt gällande
detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 80 kvadratmeter och som 20
kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. En del av bebyggelsen ligger i dagsläget på angivet
område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen bör uppdateras till
nuvarande fastighetsbildning. Planområdet är beläget i anslutning till Svanesund med tillgång till viss
service och kommunikation. I Svanesund pågår ett programarbete med syftet att ta fram nya bostäder
och service vilket på längre sikt ökar utbudet ytterligare.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.

Specifika förutsättningar Mölneby
Mölneby utgörs av en relativt stor andel permanentboenden med fastigheter som har byggts om eller
ut. Områdets terräng är relativt okomplicerad och en utökad byggrätt bedöms kunna ske antingen
genom en utökad byggnadsarea eller genom en högre byggnadshöjd med reservation för att viss
insynsproblematik skulle kunna uppstå. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare i
detaljplanearbetet.

8(10)

TRAFIK
Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770 som sträcker sig mellan och förbinder
Svanesund och Hälleviksstrand. Siktförhållandena vid utfarten mot väg 770 bedöms goda. Skyltad
hastighet på sträckan utanför planområdet är 70 km/tim. Den enskilda vägen, Hjälperödsvägen, är
utformad som återvändsgata och förgrenar sig längre in i bostadsområdet. Huvudparten av
fastigheternas angöringsgator är utformade med vändplan. Gatan är asfalterad och i relativt gott skick.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen.
Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.
Trafikverket har under den tidiga dialogen inte uttryckt några krav för gällande område.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.

VATTEN OCH AVLOPP
Mölneby ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta gör att VA-lösningen
bedöms som tillfredsställande och inte kommer att utgöra hinder för planändringens genomförande.
Oavsett om planändringen genomförs eller inte kommer de fastigheter inom verksamhetsområdet
som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet behöva betala avgifter enligt kommunens taxa.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare i anslutning till den enskilda
fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje väg. I vissa
fall då vändplats inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar arbetet med
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soptömningen. Om vägen inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker istället vid nästa
tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Inga ekonomiska frågor berörs.

10(10)

Sammanställning av
planeringsförutsättningar för

Hals Stora 2:3 m.f.
Orust kommun
Västra Götalands län
Utkast, 2021-01-28
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

Förstudie
UNDERLAG TILL ÄNDRINGSPLAN

1(11)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Förstudie .............................................................. 1
Bakgrund .............................................................. 2
Plandata ............................................................... 4
Läge och areal ...............................................4
Markägoförhållanden ...................................4
Ställningstaganden ............................................... 5
Översiktsplan ................................................5
Bostadsförsörjningsprogram .......................5
Detaljplaner och tidigare beslut...................5
Riksintressen ........................................................ 6
Förutsättningar ..................................................... 7
Strandskydd ..................................................7
Miljökvalitetsnormer ....................................7

Mark, vatten och vegetation ........................ 7
Geotekniska förhållanden och stabilitet ..... 7
stigande havsnivåer och skyfall ................... 8
Dagvatten ..................................................... 8
Bebyggelse ................................................... 8
Trafik ............................................................. 9
Parkering .................................................... 10
Buller och störningar ................................. 10
Vatten och avlopp ...................................... 10
Avfallshantering ......................................... 11
Genomförandefrågor .......................................... 11
Fastighetsrättsliga frågor ........................... 11
Ekonomiska frågor ..................................... 11

BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
2(11)

•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget strax söder om Svanesund, på Orust sydöstra sida. Det karaktäriseras i dagsläget
av en relativt bevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter. Planområdet är ca
16 hektar och inrymmer i dagsläget 32 bostäder, varav 34 % utgörs av permanentboenden.
Angränsande mark består i huvudsak av bergbunden skogsmark och åkermark. Närheten till
Svanesunds centrum ger viss tillgång till service och kommunikationer.

Översiktskarta, Halsområdet utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Större delen av Halsområdet är idag planlagt för fritidsbebyggelse med byggrätter som enbart medger
bostadshus om 60-80 kvadratmeter. Kommunen ställer sig i översiktsplanen positiv till att ändra
gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse så att byggrätterna anpassas till normal standard för
helårsbebyggelse. Dock förutsätter detta att man löser VA frågan på ett tillfredsställande sätt. I
kommunens översiktsplan betonas att detaljplanerna ska ha en genomförandetid som startar först när
VA-saneringen är utförd och godkänd av kommunen. I kommunens översiktsplan pekas Halsområdet
ut som område med äldre detaljplan och som bör göras om och anpassas för permanentboende.
Översiktsplanen understryker också att viss förtätning är möjlig.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras.
Halsområdet beskrivs inte specifikt i kommunens bostadsförsörjningsprogram men är lokaliserat i
anslutning till Svanesund som har hög prioritet i programmet och där det pågår ett flertal
planprocesser för att ta fram nya bostäder och service.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ” Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten Hals
stora 2:3 m.fl, laga kraft 1965-09-29”. Gällande detaljplan anger att bostäder får uppföras fristående
samt att tomtytan inte ska vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras om lägst
30 och högst 60 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. Uthus får uppföras om
högst 15 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 2,5 meter. Huvudbyggnad får inte
inrymma mer än en lägenhet och uthus får inte inredas för bostadsändamål. Övriga bestämmelser
anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en taklutning av 30 grader samt att byggnader som
påkallar ett anläggande av avloppsledning inte får uppföras.

Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten
Hals stora 2:3 m.fl (laga kraft 1965-09-29).
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Del av aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess
omgivande stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i
natur- och kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Fornlämningar
Inom aktuellt planområdets södra del finns en fornlämning (RAÄ-nummer: Långelanda 187:1).
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar bland annat åt att möjliggöra för fastigheterna att anslutas till kommunalt VA
vilket bidrar till att föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. I de fall där kommunal
anslutning inte är möjlig föreslås istället enskild lösning enligt Miljöbalkens krav. Aktuellt förslag
bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Halsefjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Halsefjorden kan
uppnås genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Aktuellt planområde består i huvudsak av bergbunden skogsmark. Enligt naturskyddsföreningens
inventering inrymmer området två registrerade nyckelbiotoper (SVS). I övrigt omfattar området inga
kända naturvärden.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att dessa
områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som mycket liten.
En kort sträcka av Stora Halsvägen hamnar inom zon 2 (+2,9-3,4 meter över havet). Utifrån en bedömd
nettohavshöjning på ca +0,7 m innebär det ett högsta högvatten år 2100 på +2,4 m, samt 0,5 m
säkerhetsmarginal för zon 2. Övrig infrastruktur samt tillfartsvägar ligger inom zon 1.
Delar av de strandnära fastigheterna kan i framtiden delvis översvämmas till följd av stigande
havsnivåer. Inga bostäder är placerade inom dessa ytor, endast enklare byggnader.
Inga sänkor med risk för vattenansamlingar har identifierats i en översiktlig undersökning. I dagsläget
finns inga kända problem med skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns i huvudsak utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första
hand ske på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Planområdet omfattar 34 bostäder, varav merparten av bostäderna nyttjas som fritidshus. Området är
indelat i relativt stora tomter som i huvudsak inrymmer friliggande villabebyggelse i en våning. Enligt
gällande detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 60 kvadratmeter och som 15
kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. En del av bebyggelsen ligger i dagsläget på angivet
område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen bör uppdateras till
nuvarande fastighetsbildning.

Bilder från platsbesök, 20-09-15.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
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•

•

Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.

Specifika förutsättningar Hals Stora
Området utgörs av en relativt stor andel fastigheter som har byggts om eller ut. Tomterna är
förhållandevis stora och en utökad byggrätt skulle därför kunna ske genom en utökad byggnadsarea.
En del av fastigheterna är lokaliserade på bergbunden mark/i terräng och för dessa föreslås en större
försiktighet i utökandet av områdets byggnadsarea för att undvika sprängning. Ett alternativ är istället
att tillåta en högre byggnadshöjd för att möjliggöra en ökad BTA. Förändringen bör ske på ett sådant
sätt som tar hänsyn till de kvalitéer som ryms inom området, bland annat vad gäller områdets
utsiktsförhållanden mot Halsefjorden. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare i
detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås i huvudsak med enskild väg, Skogslyckevägen, från anslutning till statlig väg 770, vilken
sträcker sig från Svanesund till Hälleviksstrand på Orust västra sida. Skogslyckevägen förgrenar sig
strax norr om aktuellt planområde och bildar Jeanna Oterdahls väg vilken utgör angöringsväg till
fastigheterna inom områdets östra del. Skogslyckevägen utgör i dagsläget återvändsgata och
fastigheterna inom områdets södra del nås istället med Stora Halsvägen vilken utgörs av enskild väg
som ansluter till statlig väg 734, Varekilsvägen, strax väster om Ängås Industriområde. Stora
Halsvägen är asfalterad och har en skyltad hastighet på 50 km/tim. Utfarten mot Varekilsvägen har
goda siktförhållanden. Varekilsvägen har en skyltad hastighet på 70 km/tim. Skogslyckevägen är
asfalterad och i gott skick. Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet är 50 km/tim. Utfarten
mot väg 770 är utformad med ett vänstersvängfält och har relativt begränsade siktförhållanden pga.
ett lite mindre bergsparti med vegetation till höger om utfarten.

Vänstersvängfält vid avfarten från Färjevägen till Skogslyckevägen.
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Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen.
Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.
Trafikverket har under den tidiga dialogen inte uttryckt några synpunkter för gällande område.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.

VATTEN OCH AVLOPP
Området ingår till största del i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta gör att
VA-lösningen i dessa delar bedöms som tillfredsställande och inte kommer att utgöra hinder för
planändringens genomförande i dessa delar. Vattenförsörjningen sker i huvudsak via kommunalt
vatten. Enskilda avlopp förekommer.
Ett genomförande av den föreslagna planändringen med möjlighet att bygga större bostadshus kan på
sikt förväntas medföra att en ökande andel av fastigheterna i området kommer att utnyttjas som
permanentbostad. Om området i större utsträckning än idag kommer att utnyttjas för
permanentboende bedöms det nödvändigt att uppgradera VA-systemet i de fall fastigheter inte redan
är anslutna till det kommunala VA-nätet.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.
Anslutning till kommunens VA-nät kan ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt
verksamhetsområde eller att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi och ansluts till det
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kommunala nätet via ett så kallat avtalsområde. Utifrån nuvarande prioritering i gällande VA-plan
framstår alternativet att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi som det mer sannolika
alternativet.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare i anslutning till den enskilda
fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje väg. I vissa
fall då vändplats inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar arbetet med
soptömningen. Om vägen inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker istället vid nästa
tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Eventuell utbyggnad av VA för de fastigheter som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet.
En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde
eller genom politiskt beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA. Det finns behov av utredning
för att fastställa genomförandefrågor och finansiering innan planen startar.
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)
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•

Sörbo

•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget strax söder om Svanesund, på Orust sydöstra sida. Det karaktäriseras i dagsläget
av en relativt bevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter. Planområdet är ca 9
hektar och inrymmer i dagsläget 28 bostäder, varav 25 % utgörs av permanentboenden. Angränsande
mark består i huvudsak av bergbunden skogsmark. Närheten till Svanesunds centrum ger viss tillgång
till service och kommunikationer.

Översiktskarta, Halsområdet utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Större delen av Halsområdet är idag planlagt för fritidsbebyggelse med byggrätter som enbart medger
bostadshus om 60-80 kvadratmeter. Kommunen ställer sig i översiktsplanen positiv till att ändra
gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse så att byggrätterna anpassas till normal standard för
helårsbebyggelse. Dock förutsätter detta att man löser VA frågan på ett tillfredsställande sätt. I
kommunens översiktsplan betonas att detaljplanerna ska ha en genomförandetid som startar först när
VA-saneringen är utförd och godkänd av kommunen. I kommunens översiktsplan pekas Halsområdet
ut som område med äldre detaljplan och som bör göras om och anpassas för permanentboende.
Översiktsplanen understryker också att viss förtätning är möjlig.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras.
Halsområdet beskrivs inte specifikt i kommunens bostadsförsörjningsprogram men är lokaliserat i
anslutning till Svanesund som har hög prioritet i programmet och där det pågår ett flertal
planprocesser för att ta fram nya bostäder och service.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för delar av Hals lilla 1:2 och
Hals stora 2:2, laga kraft 1969-02-10”. Gällande detaljplan anger att bostäder får uppföras fristående
samt att tomtytan inte ska vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras om lägst
30 och högst 80 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. Uthus får uppföras om
högst 15 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 2,5 meter. Huvudbyggnad får inte
inrymma mer än en lägenhet och uthus får inte inredas för bostadsändamål. Övriga bestämmelser
anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en taklutning av 30 grader samt att byggnader som
påkallar ett anläggande av avloppsledning inte får uppföras.

Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för delar av Hals lilla 1:2 och
Hals stora 2:2 (laga kraft 1969-02-10).
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Del av aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess
omgivande stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i
natur- och kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom aktuellt planområde.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar bland annat åt att möjliggöra för fastigheterna att anslutas till kommunalt VA
vilket bidrar till att föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. I de fall där kommunal
anslutning inte är möjlig föreslås istället enskild lösning enligt Miljöbalkens krav. Aktuellt förslag
bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Halsefjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Halsefjorden kan uppnås
genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Aktuellt planområde består i huvudsak av bergbunden skogsmark och åkermark. Området omfattas
inte av några kända naturvärden.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är genomgående över +3,4 meter över havet, och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Därmed föreligger
mycket liten risk för översvämningar till följd av stigande havsnivåer. Även tillfartsvägar ligger inom
zon 1.
Inga sänkor med risk för vattenansamlingar har identifierats i en översiktlig undersökning. I dagsläget
finns inga kända problem med skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns utbyggt inom en mindre del av området. Fördröjning av dagvatten bör i
första hand ske på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Planområdet omfattar 28 bostäder, varav 25 % utgörs av permanentboenden. Området är indelat i
relativt stora tomter som i huvudsak inrymmer friliggande villabebyggelse i 1 plan. Enligt gällande
detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 80 kvadratmeter och som 15
kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. En del av bebyggelsen ligger i dagsläget på angivet
område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen bör uppdateras till
nuvarande fastighetsbildning.

Bilder från platsbesök, 20-09-15.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen
•
•
•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta om 1000 kvadratmeter föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan 130-150 kvadratmeter beroende på områdets karaktär.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om högst 15 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjlighet att hyra ut till
bostadsbehövande.

Specifika förutsättningar Hals Lilla
Området är lokaliserat en bit upp i terrängen och fastigheterna ligger relativt avskilt från bebyggelsen
utmed Skogslyckevägen. En utökad byggrätt bedöms framförallt kunna ske genom en utökad
byggnadsarea men även genom en högre byggnadshöjd. Förändringen bör dock ske på ett sådant sätt
som tar hänsyn till de kvalitéer som ryms inom området, bland annat vad gäller områdets
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utsiktsförhållanden mot Halsefjorden. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare i
detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås med enskild väg, Skogslyckevägen, från anslutning till statlig väg 770, vilken sträcker sig
från Svanesund till Hälleviksstrand på Orust västra sida. Skogslyckevägen förgrenar sig i höjd med
aktuellt planområde och bildar Axel Börjessons väg vilken utgör angöringsväg till befintliga
fastigheter. Den enskilda vägen är asfalterad och i gott skick. Utfarten mot väg 770 är utformad med
ett vänstersvängfält och har relativt begränsade siktförhållanden pga. ett lite mindre bergsparti med
vegetation till höger om utfarten. Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet är 50 km/tim.

Vänstersvängfält vid avfarten från Färjevägen till Skogslyckevägen.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen.
Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.
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Trafikverket har under den tidiga dialogen inte uttryckt några synpunkter för gällande område.

PARKERING
Parkering sker inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.

VATTEN OCH AVLOPP
En mindre del av området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta gör att
VA-lösningen i dessa delar bedöms som tillfredsställande och inte kommer att utgöra hinder för
planändringens genomförande i denna del. Merparten av fastigheterna har dock enskilda VAlösningar.
Ett genomförande av den föreslagna planändringen med möjlighet att bygga större bostadshus kan på
sikt förväntas medföra att en ökande andel av fastigheterna i området kommer att utnyttjas som
permanentbostad. Om området i större utsträckning än idag kommer att utnyttjas för
permanentboende bedöms det nödvändigt att uppgradera VA-systemet i de fall fastigheter inte redan
är anslutna till det kommunala VA-nätet.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.
Anslutning till kommunens VA-nät kan ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt
verksamhetsområde eller att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi och ansluts till det
kommunala nätet via ett så kallat avtalsområde. Utifrån nuvarande prioritering i gällande VA-plan
framstår alternativet att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi som det mer sannolika
alternativet.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare i anslutning till den enskilda
fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje väg. I vissa
fall då vändplats inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar arbetet med
soptömningen. Om vägen inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker istället vid nästa
tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Eventuell utbyggnad av VA för de fastigheter som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet.
En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde
eller genom politiskt beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA. Det finns behov av utredning
för att fastställa genomförandefrågor och finansiering innan planen startar.
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Sammanställning av
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Orust kommun
Västra Götalands län
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Förstudie
UNDERLAG TILL ÄNDRINGSPLAN
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget strax söder om Svanesund, på Orust sydöstra sida. Det karaktäriseras av en relativt
bevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter. Planområdet är ca 45 hektar och
inrymmer 83 bostäder, varav 31 % utgörs av helårsboenden. Angränsande mark består i huvudsak av
bergbunden skogsmark. Närheten till Svanesunds centrum ger viss tillgång till service och
kommunikationer.

Översiktskarta, Halsområdet utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet består i huvudsak av kommunalägd mark (röd skrafferad yta).

Markägoförhållanden, kommunal mark markerad med röd skrafferad yta.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Större delen av Halsområdet är idag planlagt för fritidsbebyggelse med byggrätter som enbart medger
bostadshus om 60-80 kvadratmeter. Kommunen ställer sig i översiktsplanen positiv till att ändra
gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse så att byggrätterna anpassas till normal standard för
helårsbebyggelse. Dock förutsätter detta att man löser VA frågan på ett tillfredsställande sätt. I
kommunens översiktsplan betonas att detaljplanerna ska ha en genomförandetid som startar först när
VA-saneringen är utförd och godkänd av kommunen. Översiktsplanen understryker också att viss
förtätning är möjlig. Inom angränsande område nordväst om aktuellt planområde pekar
översiktsplanen ut ett reservområde för bostäder.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras.
Halsområdet beskrivs inte specifikt i kommunens bostadsförsörjningsprogram men är lokaliserat i
anslutning till Svanesund som har hög prioritet i programmet och där det pågår ett flertal
planprocesser för att ta fram nya bostäder och service.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för
Svanesunds samhälle, laga kraft 1961-03-13”. Gällande
detaljplan anger att bostäder får uppföras fristående samt
att tomtytan inte ska vara mindre än 1500 (F1) respektive
800 (F2) kvadratmeter. Varje tomtplats får inrymma en
huvudbyggnad med tillhörande uthus/gårdsbyggnad.
Huvudbyggnad får uppföras om högst 80 (F1) respektive
125 (F2) kvadratmeter samt med ett uthus/gårdsbyggnad
om högst 15 (F1) respektive 25 (F2) kvadratmeter och
som inte får uppföras högre än 2,5 meter. Huvudbyggnad
får i huvudsak uppföras med en våning (I) men i vissa
Förslag till byggnadsplan för Svanesunds
delar även i två våningar (II). Med (I) eller (Iv) betecknat
samhälle (laga kraft 1961-03-13).
område får huvudbyggnad inte uppföras till en större
höjd än 3,6 respektive 4,4 meter. Inom (II) betecknat område får huvudbyggnad inte uppföras högre
än 7,2 meter. Övriga bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en taklutning av
25 grader samt att byggnader som påkallar ett anläggande av avloppsledning inte får uppföras.
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Del av aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess
omgivande stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i
natur- och kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Fornlämningar
Aktuellt planområde omfattas av två fornlämningar (RAÄ-nummer: Långelanda 251:1 och Långelanda
181:1). I anslutning till planområdets norra del finns ytterligare kulturhistoriska lämningar (RAÄnummer Långelanda 70:1, Långelanda 70:2 och Långelanda 74:1).
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar bland annat åt att möjliggöra för fastigheterna att anslutas till kommunalt VA
vilket bidrar till att föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. I de fall där kommunal
anslutning inte är möjlig föreslås istället enskild lösning enligt Miljöbalkens krav. Aktuellt förslag
bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Halsefjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Halsefjorden kan
uppnås genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Aktuellt planområde består i huvudsak av bergbunden skogsmark. Enligt naturskyddsföreningens
inventering inrymmer området åtta registrerade nyckelbiotoper (SVS) samt ett avgränsat område med
rödlistade missgynnade kärlväxter (NT). I övrigt omfattar området inga kända naturvärden.
Recipienten har måttlig ekologisk status enligt Länsstyrelsens VISS-karta för Halsefjorden/Havstensfjorden.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att dessa
områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som mycket liten.
Även tillfartsvägar ligger inom zon 1.
En pumpstation nära Skräddevägen ligger inom zon 4 (under +2,4 meter över havet), det vill säga
under beräknat högsta högvatten år 2100. Övrig infrastruktur ligger inom zon 1.
Delar av de strandnära fastigheterna kan i framtiden delvis översvämmas till följd av stigande
havsnivåer. Inga bostäder är placerade inom dessa ytor, endast enklare byggnader.
Inga sänkor med risk för vattenansamlingar har identifierats i en översiktlig undersökning. I dagsläget
finns inga kända problem med skyfallshanteringen.
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DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns i huvudsak utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första
hand ske på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Planområdet omfattar 83 bostäder, varav 31 % utgörs av permanentboenden. Området är indelat i
relativt stora tomter som i huvudsak inrymmer friliggande villabebyggelse i en våning. Enligt gällande
detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 80 kvadratmeter och som 15
kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. För vissa fastigheter tillåts huvudbyggnaden uppgå till
125 kvadratmeter och uthuset till 25 kvadratmeter. En del av bebyggelsen ligger i dagsläget på angivet
område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen bör uppdateras till
nuvarande fastighetsbildning.

Bilder från platsbesök, 20-09-15.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.

Specifika förutsättningar Skogslyckan
Området utgörs av en karaktär där byggnader vuxit över tid med tillbyggnader eller
komplementbyggnader. Tomterna är relativt stora och välväxta gröna allmänningar bidrar med
kvalitet till området. Det finns flera större villor från 1900-talets början blandade med nyare
fritidshusbebyggelse. Då tomterna är relativt stora bedöms en utökad byggrätt kunna ske genom en
utökad byggnadsarea. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare i detaljplanearbetet.
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TRAFIK
Området nås med enskild väg, Skogslyckevägen, från anslutning till statlig väg 770, vilken sträcker sig
från Svanesund till Hälleviksstrand på Orust västra sida. Skogslyckevägen är asfalterad och i gott skick.
Utfarten mot väg 770 är utformad med ett vänstersvängfält och har relativt begränsade
siktförhållanden pga. ett lite mindre bergsparti med vegetation till höger om utfarten. Skyltad
hastighet på sträckan utanför planområdet är 50 km/tim.

Vänstersvängfält vid avfarten från Färjevägen till Skogslyckevägen.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen.
Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.
Trafikverket har under den tidiga dialogen inte uttryckt några synpunkter för gällande område.
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PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.

VATTEN OCH AVLOPP
Skogslyckan ingår till största del i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta gör
att VA-lösningen i dessa delar bedöms som tillfredsställande och inte kommer att utgöra hinder för
planändringens genomförande i dessa delar. Vattenförsörjningen sker i huvudsak via kommunalt
vatten. Enskilda avlopp förekommer.
Ett genomförande av den föreslagna planändringen med möjlighet att bygga större bostadshus kan på
sikt förväntas medföra att en ökande andel av fastigheterna i området kommer att utnyttjas som
permanentbostad. Om området i större utsträckning än idag kommer att utnyttjas för
permanentboende bedöms det nödvändigt att uppgradera VA-systemet i de fall fastigheter inte redan
är anslutna till det kommunala VA-nätet.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.
Anslutning till kommunens VA-nät kan ske genom att resterande fastigheter införlivas i kommunalt
verksamhetsområde eller att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi och ansluts till det
kommunala nätet via ett så kallat avtalsområde. Utifrån nuvarande prioritering i gällande VA-plan
framstår alternativet att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi som det mer sannolika
alternativet.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare i anslutning till den enskilda
fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje väg. I vissa
fall då vändplats inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar arbetet med
soptömningen. Om vägen inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker istället vid nästa
tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
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Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Eventuell utbyggnad av VA för de fastigheter som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet.
En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde
eller genom politiskt beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA. Det finns behov av utredning
för att fastställa genomförandefrågor och finansiering innan planen startar.
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Sammanställning av
planeringsförutsättningar för

Sörbo
Orust kommun
Västra Götalands län
Utkast, 2021-01-28
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

Förstudie
UNDERLAG TILL ÄNDRINGSPLAN
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget vid kusten, nordost om Ellös, på Orust västra sida. Aktuellt planområde är ca 30
hektar och inrymmer i dagsläget 78 bostäder, varav 6 % utgörs av permanentboenden. Området
karaktäriseras av en friliggande småhusbebyggelse som varsamt placerats in i den typiska
Bohuslänska bergsterrängen. Området nås via Morlandavägen som sträcker sig en bit söder om
aktuellt planområde och förbinder Ellös och Henån. I sydväst angränsar området till Slätthults
industriområde.

Översiktskarta, Sörbo utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Aktuellt planområde är i kommunens översiktsplan utpekat som ”planlagt fritidshusområde”. Det är
också utpekat som ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3, vilket bland annat innebär att all
exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn till speciella värden för landskapsbilden,
natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet. Om- och tillbyggnader av äldre byggnader skall
utföras varsamt och komplettering med enstaka ny byggnad får ske i direkt anslutning till redan
befintlig bebyggelse.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. Sörbo pekas i kommunens
bostadsförsörjningsprogram ut som detaljplanelagt område för fritidshusbebyggelse.
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller vidare att utflyttningsproblematiken är som
störst på västra Orust och att kommunen därför föreslår att omforma ett befintligt fritidshusområde
till året-runt-bostäder. Programmet beskriver vidare att val av område/plats kan ske utifrån de
boendes egna intressen och att kommunen ska vara delaktig i finansieringen genom skapandet av ett
kommunalt VA-område. I detta sammanhang föreslås bland annat Sörbo som ett möjligt alternativ.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för fritidsområde inom Sörbo 3:1 m.fl.”, laga kraft
1961-01-30. Gällande detaljplan anger att bostäder får uppföras fristående samt att tomtytan inte ska
vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras om högst 75 kvadratmeter och i en
våning som inte får överstiga 3 meter. Huvudbyggnad får inte inrymma mer än en lägenhet och
friliggande uthus får inte uppföras. Övriga bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får
överstiga en taklutning av 30 grader samt att byggnader som påkallar ett anläggande av
avloppsledning inte får uppföras. Källare får inte uppföras.

”Förslag till byggnadsplan för fritidsområde inom Sörbo 3:1 m.fl.”, laga kraft 1961-01-30.
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (södra Bohusläns kust; FO 39), på grund
av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer och särskilt goda
förutsättningar för friluftsaktiviteter och vattenanknutna friluftsaktiviteter. Enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Fornlämningar
Området omfattas av flertalet fornlämningar, se lokaliseringar markerade i kartan nedan. De flesta
lämningarna består av stensättningar/rösen eller övrig kulturhistorisk lämning/fyndplats. Inom
områdets norra del finns ett större område markerat vilket är registrerat som boplats (RAÄ-nummer:
Morlanda 246:1).

Riksantikvarieämbetets informationskarta, 2020-10-26.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar åt att möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp vilket bidrar till att
föroreningar från enskilda avlopp på sikt kommer att minska. Aktuellt förslag bedöms därmed inte
medföra att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Ellösefjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Ellösefjorden kan
uppnås genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Området har en relativt kuperad terräng och består i huvudsak av bergbunden skogsmark. Det är i
Länsstyrelsens handlingsplan för grön infrastruktur utpekat som del av en större värdetrakt för
särskilt skyddsvärda lövträd. Aktuellt planområde saknar dock skyddsvärda träd. Enligt
naturskyddsföreningens inventering inrymmer en av fastigheterna rödlistade missgynnade kärlväxter
(NT).

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är genomgående över +3,4 meter över havet, och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Därmed föreligger
mycket liten risk för översvämningar till följd av stigande havsnivåer. Även tillfartsvägar ligger inom
zon 1.
En damm är belägen inom nordvästra delen av planområdet. I dagsläget finns inga kända problem med
skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns inte utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första hand ske
på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Aktuellt planområde omfattar 78 bostäder varav 6 % utgörs av permanentboenden. Området är
indelat i relativt stora tomter som inrymmer en något mindre och friliggande villabebyggelse i 1 plan.
Enligt gällande detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 75 kvadratmeter. En
relativt stor del av bebyggelsen ligger i dagsläget på angivet område som inte får bebyggas
(prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen bör uppdateras till nuvarande fastighetsbildning.
Planområdet är beläget i anslutning till Ellös med tillgång till viss service och kommunikation.

Bilder från platsbesök, 20-09-23.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.
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Specifika förutsättningar Sörbo
På grund av områdets karaktär med en något lägre bebyggelse som placerats varsamt i naturen samt
med närheten till havet föreslås en större försiktighet i utökandet av byggrätten. Förändringen bör ske
på ett sådant sätt som tar hänsyn till de kvalitéer som ryms inom området, bland annat vad gäller
områdets natur- och utsiktsförhållanden. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare
i detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 770, Morlandavägen, som sträcker sig
mellan och förbinder Ellös med Henån. Siktförhållandena vid utfarten mot Morlandavägen bedöms
som relativt goda. Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet är 70 km/tim. Den enskilda
vägen är asfalterad och utformad som återvändsgata som förgrenar sig längre in i bostadsområdet.
Vägen är i dagsläget i relativt gott skick med ett antal mötesplatser placerade utefter gatan. Möjligheten
att ta sig till och från området med cykel är idag begränsade, i kommunens cykelstrategi finns dock
planer på att koppla samman befintlig GC-väg i planområdets västra del med Slätthultsvägen, strax
ovanför Slätthults industriområde, vilket ökar möjligheten att ta sig till Ellös samhälle utan bil.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen.
Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.
Trafikverket har under den tidiga dialogen inte uttryckt några synpunkter för gällande område.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.
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VATTEN OCH AVLOPP
Inom området finns flera gemensamma vattentäkter för användning sommartid, och ett antal
fastigheter med egen vattentäkt. De gemensamma vattentäkterna bedöms ha återkommande
kvalitetsproblem. Ledningsnätet är outrett och har okänd status. Avloppsfrågan är genomgående löst
genom enskilda anläggningar. Flertalet avloppsanläggningar har bedömts som tillfredsställande med
hänsyn till områdets nuvarande användning.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.
Anslutningspunkter för kommunens VA-nät finns strax utanför planområdet. I kommunens VA-plan
föreslås inte att Sörbo införlivas i kommunalt verksamhetsområde till följd av att högre prioriterade
områden bör åtgärdas i första hand. Utifrån nuvarande prioritering kvarstår alternativet att VAutbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare utmed gatan i anslutning till den
enskilda fastigheten. För att underlätta soptömningen krävs att en vändplan finns längst in på varje
gata. Det finns i dagsläget viss problematik kring att flera av de gator som leder till befintliga fastigheter
saknar vändplaner vilket komplicerar arbetet med sophämtningen då renhållningsfordonet istället
tvingas backa. I vissa fall, om vägen inte är farbar, meddelas fastighetsägaren och tömning sker istället
vid nästa tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren. Då en del av fastigheterna är belägna i
sluttande terräng finns även problematik kring framkomligheten p.g.a. gatornas lutning. Detta gäller
främst den första angöringsvägen åt väster inom planområdets södra del.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Eventuell utbyggnad av VA för de fastigheter som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet.
En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde
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eller genom politiskt beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA. Det finns behov av utredning
för att fastställa genomförandefrågor och finansiering innan planen startar.
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget vid Kalvöfjorden, på den södra delen av Rossöhalvön, sydväst om Svanvik och
Varekil, på Orusts södra sida. Det karaktäriseras av en relativt bevarad fritidshusbebyggelse med en
del om/utbyggda fastigheter. Aktuellt planområde är ca 17 hektar och inrymmer i dagsläget 36
bostäder, varav 28 % utgörs av permanentboenden. Befintlig och angränsande mark består i huvudsak
av bergbunden skogsmark med ett antal mindre insprängda åkerpartier. Området är beläget relativt
nära väg 178 som förbinder Ellös med Varekil och väg 160 som förbinder Henån i norr vidare söderut
mot Tjörn och Stenungsund.

Översiktskarta, Rossö utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Aktuellt planområde är i kommunens översiktsplan utpekat som ”planlagt fritidshusområde”. Det är
också utpekat med bevarandeintresse (hänsynsnivå 2 och 3) och angränsar till Rossö Naturreservat
som i kommunens översiktsplan pekas ut med skyddad natur.

Bevarandeintresse – hänsynsnivå 2
För hänsynsnivå 2 anges rekommendationer om att ingen omfattande exploatering bör förekomma.
Mindre omfattande exploatering får förekomma om det sker på ett sådant sätt att de redovisade
värdena inte skadas påtagligt. Även exploatering i närheten ska ske med hänsyn till kultur- och
naturvärden.

Bevarandeintresse – hänsynsnivå 3
Hänsynsnivå 3 innebär att all exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn till
speciella värden för landskapsbilden, natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet. Särskild
hänsyn ska tas till äldre kulturspår och rester av hävdpräglade gräsmarker och fetörtrika klipphedar.
Generellt för området gäller att ny bebyggelse enbart bör medges i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse med undantag för de områden som särskilt redovisats som utbyggnadsområden samt att
all bebyggelse ska ske med stor hänsyn till landskapsbilden och områdets stora värden för natur- och
kulturminnesvård samt friluftsliv.

Naturreservat – Råssöhalvön
Aktuellt planområde angränsar till Rossö Naturreservat som i kommunens översiktsplan pekas ut som
skyddad natur enligt 3 kap. Miljöbalken. Kringliggande mark ingår i ett äldre reservat inom
Stigfjordsområdet. Området anges som värdefullt kulturlandskap med intressant bebyggelsestruktur,
ekdungar, hagar, barrskog samt stränder och strövarområden för friluftslivet.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. Åskskalla pekas i kommunens
bostadsförsörjningsprogram ut som detaljplanelagt område för fritidshusbebyggelse.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för

fritidsbebyggelse över delar av fastigheterna Råssö 1:2, 1:7 och 1:51
m.fl.”, laga kraft 1967-09-15. Gällande detaljplan anger att bostäder
får uppföras fristående samt att tomtytan inte ska vara mindre än
1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras om lägst 30 och
högst 75 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3
meter. Uthus får uppföras om högst 15 kvadratmeter och i en våning
som inte får överstiga 2,5 meter. Huvudbyggnad får inte inrymma
mer än en lägenhet och uthus får inte inredas för bostadsändamål.
Övriga bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får
överstiga en taklutning av 30 grader.
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Naturvård (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för naturvård (Stigfjorden/Halsefjorden; NRO 14 111),
bland annat på grund av sina strandnära marina våtmarker, öar/skär/holmar/fågelfjäll,
naturbetesmarker och ädellövskog. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden och miljöer så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (södra Bohusläns kust; FO 39), på grund
av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer och särskilt goda
förutsättningar för friluftsaktiviteter och vattenanknutna friluftsaktiviteter. Enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende med modern
standard inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Fornlämningar
Området omfattas inte av några kända fornlämningar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar åt att möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp vilket bidrar till att
föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra
att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Stigfjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Stigfjorden kan uppnås
genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Området består i huvudsak av bergbunden skogsmark. Markytans nivåer varierar mellan ca +5 meter
i de låglänta delarna av planområdet och ca +17 meter i de högre partierna inom planområdets norra
del. Enligt naturskyddsföreningens inventering finns en registrerad nyckelbiotop (SVS) väster om
fastigheten 1:38. Centralt i området finns registrerat område för markavvattning. Området har i
Länsstyrelsens informationskarta pekats ut att ingå i ett större regionalt värdefullt odlingslandskap
inom Stigfjorden, Kalvöfjorden och Svanviks kile. Planområdet är dock lokaliserat söder om befintlig
jordbruksmark och bedöms därför inte påverkas. Området gränsar till Stigfjorden som är skyddad
genom den s.k. Ramsarkonventionen om skydd för internationellt betydelsefulla våtmarker.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.

STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att dessa
områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som mycket liten.
Stora delar av väg 735 ligger inom zon 4 (under +2,4 meter över havet), det vill säga under beräknat
högsta högvatten år 2100. Även en kortare sträcka av den enskilda tillfartsvägen ligger inom zon 4.
Övrig infrastruktur ligger inom zon 1.
Enstaka strandnära fastigheter kan i framtiden delvis översvämmas till följd av stigande havsnivåer.
Inga byggnader är placerade inom dessa ytor.
En damm är belägen inom nordvästra delen av planområdet. En sänka centralt i planområdet utgörs
av allmän plats, park. I dagsläget finns inga kända problem med skyfallshanteringen.
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DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första hand ske på
kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Planområdet omfattar 36 bostäder varav merparten av bostäderna nyttjas som fritidshus. Det
karaktäriseras av en relativt gles bebyggelse och är indelat i relativt stora tomter som i huvudsak
inrymmer bebyggelse i 1 plan. Enligt gällande detaljplan medges största byggnadsyta för
huvudbyggnad som 75 kvadratmeter och som 15 kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. En del
av bebyggelsen ligger i dagsläget på angivet område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom
ändring av detaljplanen bör uppdateras till nuvarande fastighetsbildning. Det finns i dagsläget ett fåtal
fastigheter som är obebyggda.

Bilder tagna från platsbesök, 20-09-23.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.

Specifika förutsättningar - Rossö
På grund av områdets karaktär med en något lägre bebyggelse som placerats varsamt i naturen samt
med närheten till naturreservatet föreslås en större försiktighet i utökandet av byggrätten.
Förändringen bör ske på ett sådant sätt som tar hänsyn till de kvalitéer som ryms inom området, bland
annat vad gäller områdets natur- och utsiktsförhållanden, vilket också framkommer av inkomna svar
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under enkätundersökningen. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare i
detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 735, vilken övergår till väg 733 och 178
som binder samman Ellös och Varekil. Den enskilda vägen har i samband med utbyggnaden av
kommunalt VA asfalterats om och är därför i gott skick. Utfarten mot väg 735 har relativt begränsade
siktförhållanden pga. ett lite mindre bergsparti med vegetation till höger om utfarten i kombination
med att vägen lutar uppåt. Skyltad hastighet på väg 735 och 733 är 70 km/tim. Vägens (735)
utformning är i höjd med utfarten mer begränsad vilket håller nere hastigheten för bilar att ta sig fram.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder kopplat till siktförhållandena vid anslutning till
statlig väg. Trafikverket påtalade för Rossö ett eventuellt behov av ökat antal mötesfickor längs den
enskilda vägen vilket bör utredas i det fortsatta planarbetet.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen. Trafikverket pekar på följande
anslutningar där förbättringar rekommenderas:
•
•
•

Säckebäck – Begränsad sikt västerut.
Rossö – Begränsad sikt i båda riktningarna, behov av mötesfickor längs den enskilda vägen.
Åskskalla – Mycket begränsad sikt på den södra anslutningen.

Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.
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VATTEN OCH AVLOPP
Område Rossö ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten. Förberedelser har gjorts så att
området senare skall kunna anslutas även till kommunens avloppsnät och då också tas i kommunens
verksamhetsområde för avlopp. Anslutning till kommunalt avlopp är möjligt först när den planerade
överföringsledningen mellan Ellös och Varekil färdigställts.
Området har idag genomgående enskilda avloppsanläggningar som i ett flertal fall bedömts vara av
otillfredsställande status. En anslutning till kommunens avloppsnät bedöms därför som angelägen
oavsett den föreslagna planändringen genomförs eller ej.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.

AVFALLSHANTERING
Avfallshanteringen sker genom tömning av sopbehållare utmed gatan i anslutning till den enskilda
fastigheten.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Området inväntar färdigställandet av överföringsledningen mellan Ellös och Varekil innan kommunal
avloppsanslutning är möjlig. Det finns kostnader kopplat till utbyggnaden av kommunalt avlopp samt
behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och finansiering innan planen startar.
Eventuella kostnader för åtgärder kopplat till förbättrad sikt vid anslutning till statlig väg och ökat
antal mötesfickor längs den enskilda vägen bekostas av vägföreningen.
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck

3(11)

PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget vid Havstensfjorden, i höjd med Stora och Lilla Hasselön, på Orusts norra sida. Det
karaktäriseras av en relativt bevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter.
Aktuellt planområde är ca 18 hektar och inrymmer i dagsläget 40 bostäder, varav 13 % utgörs av
permanentboenden. Angränsande mark består i huvudsak av berg- och skogsmark. Området ligger
inom SCB tätortsområde för Slussen/Höggeröd med relativt hög inflyttning, bland annat på grund av
närheten till förskola och skola.

Översiktskarta, Åskskalla utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Aktuellt planområde är i kommunens översiktsplan utpekat som ”planlagt fritidshusområde”. Det är
också utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3, vilket bland annat innebär att all
exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn till speciella värden för landskapsbilden,
natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet. Om- och tillbyggnader av äldre byggnader skall
utföras varsamt och komplettering med enstaka ny byggnad får ske i direkt anslutning till redan
befintlig bebyggelse.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. Åskskalla pekas i kommunens
bostadsförsörjningsprogram ut som detaljplanelagt område för fritidshusbebyggelse.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över delar av fastigheterna
Höggeröd 1:62, 1:63 och 1:81 m.fl.”, laga kraft 1967-06-06. Gällande detaljplan anger att bostäder får
uppföras fristående samt att tomtytan inte ska vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får
uppföras om lägst 40 och högst 75 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. Uthus
får uppföras om högst 15 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. Huvudbyggnad
får inte inrymma mer än en lägenhet och uthus får inte inredas för bostadsändamål. Övriga
bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en taklutning av 30 grader.

Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över delar av fastigheterna Höggeröd 1:62, 1:63 och 1:81 m.fl., laga
kraft 1967-06-06.
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess omgivande
stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och
kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter. Enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende med modern
standard inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Fornlämningar
Området omfattas inte av några kända fornlämningar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar åt att möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp vilket bidrar till att
föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra
att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Havstensfjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Stigfjorden kan uppnås
genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Aktuellt planområde är beläget på höjdplatån, väster om Höggeröd kast, och består i huvudsak av
bergbunden skogsmark. Centralt i området finns, enligt naturskyddsföreningens inventering,
rödlistade hotade kärlväxter (CR, EN, VU).

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är genomgående över +3,4 meter över havet, och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Därmed föreligger
mycket liten risk för översvämningar till följd av stigande havsnivåer. Även tillfartsvägar ligger inom
zon 1.
Området sluttar ner mot havet. Inga sänkor med risk för vattenansamlingar har identifierats i en
översiktlig undersökning. I dagsläget finns inga kända problem med skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns inte utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första hand ske
på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Aktuellt planområde omfattar 40 bostäder varav 13 % utgörs av permanentboenden. Området är
indelat i relativt stora tomter som inrymmer friliggande villabebyggelse i 1 plan. Enligt gällande
detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 75 kvadratmeter och som 15
kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. En del av fastigheterna utgörs av relativt kuperad
terräng vilket kan försvåra eventuella om-/utbyggnader utan sprängning. En del av bebyggelsen ligger
i dagsläget på angivet område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen
bör uppdateras till nuvarande fastighetsbildning.

Bilder från platsbesök, 20-09-23.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.
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Specifika förutsättningar Åskskalla
Området är indelat i relativt stora tomter som idag regleras med en största byggnadsyta om 75
kvadratmeter. En utökad byggrätt bedöms kunna ske antingen genom en utökad byggnadsarea eller
genom en högre byggnadshöjd med reservation för att en del av fastigheterna utgörs av relativt
kuperad terräng vilket kan försvåra eventuella om-/utbyggnader utan sprängning. För de fastigheter
där sprängning krävs rekommenderas istället att tillåta utbyggnad genom en utökad byggnadshöjd.
Förändringen bör ske på ett sådant sätt som tar hänsyn till de kvalitéer som ryms inom området, bland
annat vad gäller områdets utsiktsförhållanden mot Havstensfjorden. Förutsättningarna för respektive
område studeras närmare i detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 774 via Slussen, alternativt enskild väg
från anslutning till statlig väg 766 strax söder om Stenshult. Bebyggelsen ansluter till den enskilda
vägen från utfarten i den södra delen av aktuellt planområde. Den enskilda vägen är asfalterad och i
relativt gott skick. Utfartens siktförhållanden bedöms i dagsläget som godtagbara med undantag för
att viss sly och buskage kan behöva undanröjas. Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet är
40 km/tim.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder kopplat till siktförhållandena vid anslutning till
statlig väg.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen. Trafikverket pekar på följande
anslutningar där förbättringar rekommenderas:
•
•
•

Säckebäck – Begränsad sikt västerut.
Rossö – Begränsad sikt i båda riktningarna, behov av mötesfickor längs den enskilda vägen.
Åskskalla – Mycket begränsad sikt på den södra anslutningen.

Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark. Besöksparkering finns i anslutning till fastigheten Orust
Höggeröd 1:116.
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BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.

VATTEN OCH AVLOPP
Inom område Höggeröd/Åskskalla finns en gemensam vattentäkt för användning sommartid, och ett
antal fastigheter har egen vattentäkt. Avloppsfrågan är genomgående löst genom enskilda
anläggningar. Enligt uppgift från kommunens miljöenhet har den gemensamma vattentäkten
återkommande kvalitetsproblem, och tillgången på vatten bedöms vara mindre god. De befintliga
avloppsanläggningarna bedöms generellt vara av äldre modell och med enklare utförande.
Havstensfjorden har en otillfredsställande ekologisk status, och ytterligare utsläpp av avloppsvatten
bör undvikas.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.
Genom den utbyggnad som skett av kommunalt VA i Slussen finns nu möjligheter att ansluta även
Åskskallaområdet till kommunens VA-nät. I kommunens VA-plan föreslås inte att
Höggeröd/Åskskallaområdet införlivas i kommunalt verksamhetsområde, till följd av att högre
prioriterade områden åtgärdas i första hand. Utifrån nuvarande prioritering kvarstår alternativet att
VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi genom avtalsanslutning.
Anslutning till kommunens va-nät kan ske kan ske vid skolan i Slussen. Bland fastighetsägare inom
Kockhedsområdet har intresse visats för att få ansluta sina hus till kommunens VA-nät.
Förutsättningar för en samverkan med dessa fastigheter kan därför undersökas närmare när det gäller
ledningsdragningen fram till Åskskalla.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare utmed gatan i anslutning till den
enskilda fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje
gata. Det finns i dagsläget viss problematik kring att flera av de gator som leder till befintliga fastigheter
saknar vändplaner vilket komplicerar arbetet med sophämtningen då renhållningsfordonet istället
tvingas backa. I vissa fall, om vägen inte är farbar, meddelas fastighetsägaren och tömning sker istället
vid nästa tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren. Då en del av fastigheterna är belägna i
sluttande terräng finns även problematik kring framkomligheten p.g.a. gatornas lutning. Detta gäller
främst den väg som sträcker sig inom planområdets nordöstra hörn, där tillgängligheten minskar
under vinterhalvåret på grund av försvårat väglag.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Eventuell utbyggnad av VA för de fastigheter som idag inte är anslutna till det kommunala VA-nätet.
En utbyggnad kan ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde
eller genom politiskt beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA. Det finns behov av utredning
för att fastställa genomförandefrågor och finansiering innan planen startar. Eventuella kostnader för
åtgärder kopplat till förbättrad sikt vid anslutning till statlig väg bekostas av vägföreningen.
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)
2(11)

•

Sörbo

•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget vid Halsefjorden, mellan Varekil och Svanesund, på Orusts södra sida. Det
karaktäriseras av en relativt bevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter.
Aktuellt planområde är ca 6 hektar och inrymmer i dagsläget 16 bostäder, varav 13 % utgörs av
permanentboenden. Angränsande mark består i huvudsak av berg- och ängsmark. Området ligger
mellan Varekil och Svanesund med närhet till viss service och kommunikationer.

Översiktskarta, Trätte utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Området består av privatägd mark.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Aktuellt planområde är i kommunens översiktsplan utpekat som ”planlagt fritidshusområde”. Det är
också utpekat med ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3, vilket bland annat innebär att all
exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn till speciella värden för landskapsbilden,
natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet. Om- och tillbyggnader av äldre byggnader skall
utföras varsamt och komplettering med enstaka ny byggnad får ske i direkt anslutning till redan
befintlig bebyggelse.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. Trätte pekas i kommunens
bostadsförsörjningsprogram ut som detaljplanelagt område för fritidshusbebyggelse.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten
Trätte Nedra 1:17”, laga kraft 1968-02-27. Gällande detaljplan anger att bostäder får uppföras
fristående samt att tomtytan inte ska vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras
om lägst 30 och högst 60 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. Uthus får
uppföras om högst 15 kvadratmeter under förutsättning att det byggs samman med huvudbyggnaden.
Huvudbyggnad får inte inrymma mer än en lägenhet och uthus får inte inredas för bostadsändamål.
Övriga bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en taklutning av 30 grader samt
att byggnader som påkallar ett anläggande av avloppsledning inte får uppföras.

Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten Trätte Nedra 1:17, laga kraft 1968-02-27.
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Angränsande område Burås Grenegård 4:2
Angränsande område, Burås Grenegård 4:2, har under 2004 genomgått en planändring då kommunen
mottagit önskemål från fastighetsägare om att få bygga ut. Ändringsplanen syftar därför till att
möjliggöra en utökad byggyta från 60 till 120 kvadratmeter/tomt samt att ansluta området till
kommunalt vatten.

RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess omgivande
stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och
kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed
berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Naturvård (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för naturvård (Stigfjorden/Halsefjorden; NRO 14 111),
bland annat på grund av sina strandnära marina våtmarker, öar/skär/holmar/fågelfjäll,
naturbetesmarker och ädellövskog. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden och miljöer så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Natura 2000
Området angränsar till Halsefjorden som omfattas av fågel- och habitatdirektivet (Natura 2000).
Fornlämningar
Området omfattas inte av några kända fornlämningar.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar åt att möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp vilket bidrar till att
föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra
att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Havstensfjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Stigfjorden kan uppnås
genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Aktuellt planområde består i huvudsak av berg- och ängsmark. Enligt naturskyddsföreningens
inventering inrymmer den södra delen av området rödlistade missgynnade kärlväxter (NT) samt en
registrerad nyckelbiotop (SVS). I övrigt omfattar området inga kända naturvärden.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att dessa
områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som mycket liten.
Infrastruktur inklusive tillfartsvägar ligger inom zon 1.
Delar av de strandnära fastigheterna kan i framtiden delvis översvämmas till följd av stigande
havsnivåer. Inga byggnader är dock placerade inom dessa områden.
Inga sänkor med risk för vattenansamlingar har identifierats i en översiktlig undersökning. I dagsläget
finns inga kända problem med skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns inte utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första hand ske
på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Aktuellt planområde omfattar 16 bostäder varav 13 % utgörs av permanentboenden. Området är
indelat i relativt stora tomter som inrymmer friliggande villabebyggelse i 1 plan. Enligt gällande
detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 60 kvadratmeter och som 15
kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. En relativt stor del av bebyggelsen ligger i dagsläget på
angivet område som inte får bebyggas (prickmark), vilket inom ändring av detaljplanen bör
uppdateras till nuvarande fastighetsbildning.

Bilder från platsbesök, 20-09-15.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
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fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.

Specifika förutsättningar Trätte
Då huvuddelen av tomterna är lokaliserade på bergbunden mark föreslås en större försiktighet i
utökandet av områdets byggnadsarea för att undvika sprängning. Ett alternativ är istället att tillåta en
högre byggnadshöjd för att möjliggöra en ökad BTA. En del av tomterna utgörs också av brant terräng
där bestämmelse om att byggnad inte får uppföras (prickmark) bör bevaras. Förutsättningarna för
respektive område studeras närmare i detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 734, Varekilsvägen, som förbinder Varekil
med Svanesund och har en skyltad hastighet på 70 km/tim. Den enskilda vägen är grusad och i ok skick
med få trafikrörelser både i nuläge och i maximalt utbyggnadsscenario. Siktförhållandena bedöms vid
utfarterna mot Varekilsvägen goda.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.

Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen.
Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.
Trafikverket har under den tidiga dialogen inte uttryckt några synpunkter för gällande område.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.
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VATTEN OCH AVLOPP
Inom område Trätte finns en gemensam vattentäkt för användning sommartid, och ett antal fastigheter
har egen vattentäkt. Inom planområdet finns enskilda anläggningar för toalettavlopp samt en
gemensam anläggning för BDT-avlopp. BDT-anläggningen är dimensionerad för 15 hushåll.
Ett genomförande av den föreslagna planändringen med möjlighet att bygga större bostadshus kan på
sikt förväntas medföra att en ökande andel av fastigheterna i området kommer att utnyttjas som
permanentbostad. Då recipienten (Halsefjorden) är ekologiskt känslig och redan hårt belastad
kommer en ökning av utsläpp inte accepteras ur miljösynpunkt. Om området i större utsträckning än
idag kommer att utnyttjas för permanentboende bedöms det nödvändigt att uppgradera VA-systemet.
Anslutning till det kommunala VA-nätet ses som ett förstahandsalternativ. Om enskilda anläggningar
kan uppgraderas på ett sådant sätt att de bedöms klara miljökraven kan denna lösning övervägas.
I kommunens VA-plan föreslås inte att Nedre Trätte införlivas i kommunalt verksamhetsområde, till
följd av att högre prioriterade områden åtgärdas i första hand. Möjligheten att ansluta området till
kommunalt vatten och avlopp är inte prioriterat i kommunens VA-plan. En utbyggnad kan ske antingen
genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde eller genom politiskt beslut om att
införa ett verksamhetsområde för VA.
Inom angränsande område Burås Grenegård är fastigheterna anslutna till kommunalt vatten.
Möjligheterna att ansluta även Trätte till detta vattenledningsnät är beroende av bland annat
ledningarnas kapacitet och godkännande från samfälligheten inom Burås Grenegård. Anslutning till
kommunalt avlopp är möjligt först när den planerade överföringsledningen mellan Svanesund och
Varekil färdigställts.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare utmed gatan i anslutning till den
enskilda fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje
gata. I vissa fall då vändplan inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar
arbetet med soptömningen. Om gatan inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker
istället vid nästa tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren. Området har i dagsläget relativt
goda vändmöjligheter bortsett från gatan längst i söder intill fastigheten 1:54 som är mer begränsad i
sin utformning.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Det finns behov av utredning för att fastställa genomförandefrågor och finansiering kopplat till vatten
och avlopp innan planen startar.
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Sammanställning av
planeringsförutsättningar för

Säckebäck
Orust kommun
Västra Götalands län
Utkast, 2021-01-28
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun

Förstudie
UNDERLAG TILL ÄNDRINGSPLAN
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BAKGRUND
Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens behov
och inte minst i förhållande till dagens miljökrav.
Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna
bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen inom
områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan användas
för helårsboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar lösning.
Mot denna bakgrund har kommunfullmäktige beslutat att närmare utreda förutsättningarna för att
ändra nio av kommunens fritidshusplaner vilket görs genom en förstudie. Områdena har valts ut på
grund av närheten till befintliga tätorter och/eller goda kommunikationer och bedöms ha bra
förutsättningar för ett ökat permanentboende.
Planändringarnas primära syfte skall vara att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det
innebär bland annat att det skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som
motsvarar behoven hos helårsboende.

Förfarande
Kommunen avser att i första hand genomföra detta genom ändring av detaljplan snarare än genom
upprättande av en ny detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för boendeändamål
inte förändras.
Ändringen av detaljplanen avses att bedrivas med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig
med ÖP och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms inte heller vara av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
De områden som omfattas av studien är:
•

Mölneby Nedergård

•

Hals stora (stora 2:3 m.fl.)

•

Hals lilla (lilla 1:2 och stora 2:2)

•

Skogslyckan (del av Svanesunds samhälle)

•

Sörbo
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•

Rossö

•

Åskskalla (Höggeröd 1:62, 1:63, 1:81 m.fl.)

•

Trätte Nedre

•

Säckebäck
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PLANDATA
LÄGE OCH AREAL
Området är beläget vid kusten, ca 4 km söder om Varekil, på Orust södra sida. Det karaktäriseras av
relativt höga bergspartier där bebyggelsen har placerats vid mellanliggande lägre platåer och
sluttningar. Aktuellt planområde är ca 20 hektar och inrymmer i dagsläget 52 bostäder, varav 37 %
utgörs av permanentboenden. Angränsande mark består i huvudsak av berg- och skogsmark. Området
ligger i anslutning till väg 160 med förbindelser till Tjörn och Stenungsund, vidare söderut mot
Kungälv och Göteborg.

Översiktskarta, Säckebäck utpekat med röd markering.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet består i huvudsak av kommunalägd mark (röd skrafferad yta).

Markägoförhållanden, kommunal mark markerad med röd skrafferad yta.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Aktuellt planområde är i kommunens översiktsplan utpekat som ”planlagt fritidshusområde”. Det är
också utpekat som ”särskilt bevarandevärde”, hänsynsnivå 3, vilket bland annat innebär att all
exploatering ska iakttas mycket stor försiktighet med hänsyn till speciella värden för landskapsbilden,
natur- och kulturminnesvården samt friluftslivet. Om- och tillbyggnader av äldre byggnader skall
utföras varsamt och komplettering med enstaka ny byggnad får ske i direkt anslutning till redan
befintlig bebyggelse.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till omvandling
av fritidshus till permanentbostäder. Enligt kommunens översiktsplan understryks dock vikten av att
inte tillåta några helt nya detaljplanelagda fritidshusområden. Ett problem i många fritidshusområden
är tillgången till kommunalt VA. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva
tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som
framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. Säckebäck pekas i kommunens
bostadsförsörjningsprogram ut som detaljplanelagt område för fritidshusbebyggelse.

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT
Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan över Säckebäck 1:21 m.fl.”, laga kraft 1968-09-19.
Gällande detaljplan anger att bostäder får uppföras fristående samt att tomtytan inte ska vara mindre
än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får uppföras om lägst 40 och högst 100 kvadratmeter och i en
våning som inte får överstiga 3 meter. Uthus får uppföras om högst 15 kvadratmeter och i en våning
som inte får överstiga 2,5 meter. Huvudbyggnad får inte inrymma mer än en lägenhet och uthus får
inte inredas för bostadsändamål. Övriga bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får överstiga
en taklutning av 30 grader.

”Förslag till byggnadsplan över Säckebäck 1:21 m.fl.”, laga kraft 1968-09-19.
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RIKSINTRESSEN
Högexploaterad kust (4 kap. Miljöbalken)
Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- och
kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får
ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens
bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och
lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande
till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och
kulturlandskapet 4 kap MB.
Friluftsliv (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess omgivande
stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och
kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed
berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Naturvård (3 kap. Miljöbalken)
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset för naturvård (Stigfjorden/Halsefjorden; NRO 14 111),
bland annat på grund av sina strandnära marina våtmarker, öar/skär/holmar/fågelfjäll,
naturbetesmarker och ädellövskog. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden och miljöer så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Samlad bedömning
Syftet med förstudien är att undersöka ett potentiellt möjliggörande av året runt boende (modern
standard) inom områden som idag i huvudsak används som och är lämpade för fritidshusändamål.
Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade byggrätter,
säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem m.m. och bedömningen görs därför att
områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte kommer att skadas
eller påverkas i någon större utsträckning.
Natura 2000
Området angränsar till Halsefjorden som omfattas av fågel- och habitatdirektivet (Natura 2000).
Fornlämningar
Fornlämning finns inom aktuellt planområdes nordvästra
del vilken enligt Riksantikvarieämbetets informationskarta
utgörs av tidigare boplats (RAÄ-nummer: Stala 113:1).

Riksantikvarieämbetets
informationskarta, 2020-10-26
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STRANDSKYDD
Strandskyddet är inom aktuellt planområde upphävt. Vid ändring av en detaljplan återinträder eller
inträder inte strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny plan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora
luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av
Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som
kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda
vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Aktuellt förslag ämnar åt att möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp vilket bidrar till att
föroreningar från enskilda avlopp på sikt kommer att minska. Aktuellt förslag bedöms därmed inte
medföra att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller
från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra att
normen kommer att överskridas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås
vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Askeröfjorden som idag har
måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till
2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av
näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Askeröfjorden kan
uppnås genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.
Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring av
detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms
kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Området kännetecknas av en kuperad och bergig terräng med riklig skogsvegetation. Markytans nivåer
varierar mellan ca +15 meter i de låglända delarna av planområdet och ca +50 meter i de högsta
bergspartierna. Området inkluderar delar av ädellövskog som bedömts med naturvärdesklass 3 (visst
skyddsvärde).

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET
Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De
geotekniska förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att
utreda frågan på nytt.
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STIGANDE HAVSNIVÅER OCH SKYFALL
Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom
zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att dessa
områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som mycket liten.
Infrastruktur inklusive tillfartsvägar ligger inom zon 1.
Delar av de strandnära fastigheterna kan i framtiden delvis översvämmas till följd av stigande
havsnivåer. Inga byggnader är dock placerade inom dessa områden.
En damm är belägen inom nordvästra delen av planområdet. I dagsläget finns inga kända problem med
skyfallshanteringen.

DAGVATTEN
Dagvattenledningar finns inte utbyggt inom området. Fördröjning av dagvatten bör i första hand ske
på kvartersmark, i andra hand anslutas till dagvattenledning.

BEBYGGELSE
Aktuellt planområde omfattar 52 bostäder varav 37 % utgörs av permanentboenden. Området är
indelat i relativt stora tomter som inrymmer friliggande villabebyggelse i 1 plan, placerade på olika
nivåer i terrängen. Enligt gällande detaljplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 100
kvadratmeter och som 15 kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad.

Bilder från platsbesök, 20-09-15.

Övergripande resonemang kring förändringar i bebyggelsestrukturen för fritidshusområdena
•
•
•

•

•

Bestämmelsen om föreslagen tomtyta föreslås bli oförändrad.
Utökad byggrätt föreslås ligga mellan ca 130-150 kvadratmeter (BTA) beroende på områdets
karaktär. För huvuddelen av områdena föreslås 1,5-2 våningar kunna tillåtas.
Bestämmelsen om att uthus får uppföras om ca 15-20 kvadratmeter och inte inredas för
bostadsändamål föreslås strykas då man idag kan bygga attefallshus vart man vill på tomten
och dessa får även inredas som bostäder.
Bestämmelsen om att huvudbyggnad inte får inrymma mer än en lägenhet föreslås strykas då
man snarare vill uppmuntra generationsboende och möjligheten att kunna hyra ut till
bostadsbehövande.
Bestämmelsen om att byggnader som påkallar anläggandet av avloppsledning inte får
uppföras föreslås strykas. Istället införs villkor om att bygglov ej får ges förrän efter
fastigheten anslutits till kommunalt VA. Där kommunalt VA inte anses möjligt föreslås annan
villkorsbestämmelse. Möjligheterna studeras noggrannare vid detaljplaneläggningen.
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Specifika förutsättningar Säckebäck
Området är indelat i relativt stora tomter som idag regleras med en största byggnadsyta om 100
kvadratmeter. På grund av tomternas lokalisering i terrängen, och där flertalet byggnader utgörs av
suterränghus, skulle en högre byggnadshöjd kunna tillåtas då placeringen av husen i olika nivåer kan
tänkas minska insynsproblematiken. Förutsättningarna för respektive område studeras närmare i
detaljplanearbetet.

TRAFIK
Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 1158, vilken sträcker sig ut till Askeröarna
öster om aktuellt planområde och till länsväg 160 i höjd med Varekilsnäs. Den enskilda vägen är i
dagsläget grusad och i gott skick. Utfarten mot väg 1158 har relativt begränsade siktförhållanden pga.
ett antal träd och vegetation som är placerade till höger om utfarten i kombination med utfartens
placering i en kurva. Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet är enligt Trafikverkets
informationskarta 70 km/tim.
Bebyggelsen som placerats högt i terrängen har medfört relativt branta angöringsvägar. Då området i
dagsläget är planerat för fritidshusbebyggelse, vilket ger en större dygnstrafik under sommarhalvåret,
blir en viktig fråga hur tillgängligheten och underhållet av den enskilda vägen tillgodoses även under
vinterhalvåret, exempelvis för utryckningsfordon, hemtjänsten, snöröjning m.m. För området finns två
vägpartier som överstiger 12 % lutning samt en backe som leder till de två fastigheter som ligger
närmast vattnet vilken har en lutning på ca 20 %. Förutsättningarna för vägarnas lutning samt
eventuella åtgärder bör studeras närmare i detaljplanearbetet.

Identifierade lutningar på vägar, Säckebäck.

Tidigt samråd - Trafikverket
Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera
anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om en
anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar förväntas,
är anslutningen godkänd. I det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten.
För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder.
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Behov av förbättringar för förbättrad trafiksäkerhet
Trafikverket anser dock att man alltid bör utreda möjligheten att förbättra trafiksäkerheten. För de
anslutningar som har dåliga siktförhållanden och inte uppfyller kraven på önskvärd standard enligt
VGU (vägars och gators utformning) bör möjligheten till förbättringar därför undersökas i det fortsatta
arbetet. Det kan handla om att man röjer vegetation/buskage eller justerar anslutningens läge. Det
finns även behov av att se över möjligheten till att förbättra radien/vilplan på vissa anslutningar för
att möjliggöra att två fordon kan mötas inne på anslutningen. Trafikverket pekar på följande
anslutningar där förbättringar rekommenderas:
•
•
•

Säckebäck – Begränsad sikt västerut.
Rossö – Begränsad sikt i båda riktningarna, behov av mötesfickor längs den enskilda vägen.
Åskskalla – Mycket begränsad sikt på den södra anslutningen.

Förbättringsbehovet bör påtalas av kommunen till vägföreningarna som bör uppmanas genomföra
förbättringarna i samverkan med berörda fastighetsägare till mark som behöver avverkas eller där
breddning av utfart bör ske. Vägföreningarna bör kunna få råd från Trafikverket om bästa utformning
enligt VGU. Inget tvång finns dock att genomföra åtgärder så länge inte trafiken ökar genom
tillkommande bostäder.

PARKERING
Parkering sker i dagsläget inom tomtmark. Besöksparkering finns i anslutning till fastigheten Orust
Säckebäck 1:39.

BULLER OCH STÖRNINGAR
Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar
förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplat till buller och
störningar.

VATTEN OCH AVLOPP
Inom område Säckebäck finns en gemensam vattentäkt för användning sommartid, men flertalet
fastigheter har egen vattentäkt. Enligt representanter för samfälligheten är anläggningen för
sommarvatten är i behov av en mer omfattande upprustning alternativt behöver den ersättas ny
vattenförsörjning. Avloppsfrågan är genomgående löst genom enskilda anläggningar.
Ett genomförande av den föreslagna planändringen med möjlighet att bygga större bostadshus kan på
sikt förväntas medföra att en ökande andel av fastigheterna i området kommer att utnyttjas som
permanentbostad. Då recipienten (Halsefjorden) är ekologiskt känslig men idag hårt belastad kommer
en ökning av utsläpp inte accepteras ur miljösynpunkt.
Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte
bedöms möjliga att utöka till året runt standard utifrån begränsad tillgång till vatten och/eller negativ
påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Tillstånd för enskilda avloppslösningar
bedöms inte kunna medges i någon större utsträckning.
I kommunens VA-plan föreslås inte att Säckebäck införlivas i kommunalt verksamhetsområde, till följd
av att högre prioriterade områden åtgärdas i första hand. Utifrån nuvarande prioritering kvarstår
alternativet att VA-utbyggnaden utförs i fastighetsägarnas egen regi.
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För kommunalt vatten finns anslutningspunkt vid väg 160. Anslutning till kommunalt avlopp är möjligt
först när den planerade överföringsledningen mellan Svanesund och Varekil färdigställts, varpå detta
kommer att kunna anslutas vid samma plats som anslutningspunkten för vatten.

AVFALLSHANTERING
I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare utmed gatan i anslutning till den
enskilda fastigheten. För att underlätta soptömningen krävs att en vändplan finns längst in på varje
gata. I de fall vändplan inte finns måste renhållningsfordonet istället backa vilket komplicerar arbetet.
Planområdet har i dagsläget relativt goda vändmöjligheter bortsett från gatan i sydost som saknar
vändplan. Fastigheternas lokalisering i terrängen har inom vissa delar av området medfört relativt
branta angöringsvägar vilket minskar tillgängligheten för renhållningsfordonet vid försvårat väglag,
främst under vintertid.
Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket ändringar
som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av gatans
utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för avfallshantering
gäller fortsatt.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att detaljplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen rättsverkan.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Nedan
förtydligas detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Inga fastighetsrättsliga frågor har berörts under förstudien.

EKONOMISKA FRÅGOR
Området inväntar färdigställandet av överföringsledningen mellan Ellös och Varekil innan kommunal
avloppsanslutning är möjlig. Det finns kostnader kopplat till utbyggnaden av kommunalt VA som kan
ske antingen genom initiativ från fastighetsägarna för att bilda ett avtalsområde eller genom politiskt
beslut om att införa ett verksamhetsområde för VA. Genomförandefrågor och finansiering för
utbyggnaden av VA bör utredas innan planen startar. Eventuella kostnader för åtgärder kopplat till
förbättrad sikt vid anslutning till statlig väg bekostas av vägföreningen.
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