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INLEDNING
BAKGRUND
Ägaren till Röra-Äng 1:197 ansökte 2010 om planbesked för att ändra gällande detaljplan för
fastigheten Röra-Äng 1:197. Bakgrunden till ansökan var en önskan att dels uppföra en
komplementbyggnad innehållande en garagedel i souterrängplan och en gästlägenhet i överplan
och dels att erhålla en utökad tillbyggnadsmöjlighet vad gäller befintligt bostadshus. Dessutom
önskade man utöka tomten något åt sydväst.
Den planerade komplementbyggnaden föreslogs få en byggnadsarea om ca 75 kvm och en
tillåten byggnadshöjd på 4,6 meter. Till ansökan var också bifogat specificerade ritningar till den
önskade komplementbyggnaden. Kommunen ställde sig positiv till ansökan då man inte
bedömde att de föreslagna åtgärderna skulle medföra olägenhet för kringboende och inte heller
skulle medföra någon skada på allmänna intressen.
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Kommunen beslutade om positivt planbesked och kommunen upprättade också en detaljplan
som antogs i augusti 2012 och vann laga kraft I september 2012. I februari 2013 beviljades
bygglov på delegation för garagebyggnaden i enlighet med de ritningar som tidigare lagts till
grund för detaljplanen. Grannarna hördes inte då miljö- och byggnadsförvaltningen bedömde att
byggnaden var planenlig. Startbesked gavs i april 2013 och markarbeten inklusive sprängning har
genomförts under sommaren 2013.
I september 2013 överklagar två grannar beslutet. Överklagandet har medfört att länsstyrelsen
beslutat om inhibition.
Vid en närmare granskning av handlingarna kan konstateras att den i augusti 2012 antagna
detaljplanen av misstag fått en utformning inte medger den byggnadshöjd som ursprungligen
var avsedd. Tanken var att souterrängvåningen (garagedelen) skulle kunna utföras utöver
angiven byggnadshöjd 3,0 meter. Tyvärr har planen av misstag utformats så att den enbart
medger byggnadshöjden 3,0 meter. Detta har inte observerats av miljö- och
byggnadsförvaltningen i samband med bygglovprövningen.
Kommunen är fortfarande positiv till att den ursprungligen avsedda byggnaden kan uppföras på
platsen. Utskottet för samhällsutveckling har därför beslutat att upprätta en ny detaljplan för
fastigheten i enlighet med det ursprungliga syftet. Med hänsyn till att behovet av en ny
detaljplan har förorsakats av en miss i den tidigare planprocessen har kommunen beslutat att,
som en kompensation till fastighetsägaren, stå för kostnaden att ändra detaljplanen.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens primära syfte är att skapa möjlighet att inom fastigheten Röra-Äng 1:197 uppföra
en komplementbyggnad om ca 80 m2. Komplementbyggnaden uppförs med garagedel i
souterrängplanet och en gäst/ateljédel i överplan. Planen skall också medge tillbyggnad av
huvudbyggnaden och en viss utökning av fastigheten Röra-Äng 1:197.

PLANPROCESSEN
Detaljplanen skall hanteras med förenklat förfarande enligt reglerna i PBL 5 kap 7 §. Det innebär
att kommunen kommer att underrätta länsstyrelsen, kända sakägare och övriga berörda
myndigheter och organisationer och ge dem tillfälle till samråd om förslaget.
När samrådet är klart och eventuella justeringar gjorts med anledning av inkomna synpunkter
skall kommunen ge de som underrättats enligt ovan möjlighet att godkänna förslaget eller att inom
två veckor granska förslaget och lämna synpunkter.
Efter granskningen skall kommunen göra ett granskningsutlåtande. Det skall innehålla en
sammanställning av de skriftliga synpunkter som kommit in och en redovisning av kommunens
förslag med anledning av synpunkterna.
Eventuellt kan mindre justeringar behöva göras utifrån inkomna synpunkter. Därefter kan
detaljplanen antas av Kommunen. Detaljplanen vinner Laga Kraft inom tre veckor efter antagande
såvida ingen överklagar den.
En preliminär tidplan för hela planprocessen redovisas i planens genomförandebeskrivning.
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PLANDATA
Läge
Planområdet är beläget ca 700 meter nordväst om Henåns centrum. Läget redovisas närmare på
nedanstående karta.

Lägeskarta

Markägoförhållanden
Fastigheten Röra-Äng 1:197 är privatägd. Fastigheten Röra-Äng 1:221 ägs av Orust kommun.
Den del av Röra-Äng 1:221 som ingår i planområdet skall sammanläggas med Röra-Äng 1:197.
Markregleringsavtal är upprättat och ansökan om fastighetsreglering är inlämnad till Lantmäteriet.
Planområdets totala areal är ca 1625 m2.

AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA
INTRESSEN
Enligt PBL 2 kap skall hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av
lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken skall tillämpas.
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Allmänna intressen
Detaljplanen bedöms i liten utsträckning påverka allmänintressen. Inga särskilt utpekade värden
för naturvården, kulturminnesvården eller friluftslivet berörs. Den ökning av bebyggelsevolymen
som planen medger bedöms kunna ske utan någon negativ påverkan på stads- eller
landskapsbilden.
Enskilda intressen
Markägarens intresse av att kunna utöka bebyggelsen inom fastigheten Röra-Äng 1:197 är det
primära enskilda intresset bakom planläggningen. Kringliggande fastigheter kan påverkas främst
med hänsyn till utsiktsförhållandena. Påverkan bedöms dock bli begränsad och planen bedöms
inte medföra någon betydande olägenhet för kringboende.

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN, 3 kap MB
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Miljöbalkens 3 kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de
ändamål som de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Företräde skall ges sådan markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Vidare föreskrivs att särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden som är
opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske
eller vattenbruk, som har natur- eller kulturvärden, som är värdefulla för friluftslivet, som är
särskilt lämpliga för industriell produktion, energidistribution, kommunikationer mm eller har
betydelse för totalförsvaret. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen skall de skyddas mot åtgärder som
kan orsaka påtaglig skada på områdena.
Avvägningar mot bestämmelserna i 3kap MB
Detaljplanen kommer inte att påverka några av de allmänintressen som skall skyddas med stöd av
3 kap MB.

SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER OCH
NATURA 2000, 4 KAP MB
Avvägningar mot riksintresset enligt 4 kap 1 och 4 §§ MB
Kustområdet runt Orust är av riksintresse enligt 4 kap 1och 4 §§ Miljöbalken med hänsyn till de
stora natur- och kulturvärden som finns i området. Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Detaljplanen kommer
inte att påverka riksintresset.
Avvägningar mot riksintresset enligt 4 kap 1 och 8 §§ MB, Natura 2000
EU:s medlemsländer bygger upp ett s.k. ”ekologiskt nätverk” av naturområden som kallas Natura
2000. Avsikten med områdena är att bevara speciella, i EU- direktiven bestämda naturtyper och
arter. Inom Västra Götaland finns totalt 406 av regeringen beslutade Natura 2000- områden. Det
närmaste Natura 2000- området är Strömmarna. Avståndet dit är ca 5 km.
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Detaljplanen kommer inte att ge någon mätbar påverkan på något Natura 2000- område. Detta kan
motiveras dels utifrån detaljplanens mycket begränsade omfattning och omgivningspåverkan
totalt och dels utifrån det stora avståndet till närmaste Natura 2000- område.

MILJÖKVALITETSNORMER, 5 KAP MB
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet
meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att
varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för
människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer).
Detaljplanen kommer inte att motverka eller medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids.

STRANDSKYDD
Detaljplanen berör inget strandskyddat område.

NATIONELLA OCH LOKALA MILJÖMÅL
Efter beslut av riksdagen 2005 har Sverige 16 miljökvalitetsmål och 72 delmål.
Miljökvalitetsmålen uttrycker den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess
natur- och kulturresurser som riksdagen anser miljömässigt hållbara på lång sikt.
Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv för att nå miljömålen. Miljökvalitetsmål
och delmål styr inriktningen av det svenska miljöarbetet, nationellt och internationellt, ett arbete
som är en central del i ansträngningarna för ett hållbart samhälle.
Detaljplanen bedöms inte motverka något miljökvalitetsmål.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
Detaljplanen strider inte mot någon rekommendation i översiktsplanen.
.

DETALJPLANER
För området gäller detaljplan som vann laga kraft 2012-009-19.

BEHOVSBEDÖMNING
Kommunen skall i ett tidigt skede ta ställning till om ett genomförande av detaljplanen kan antas
innebära betydande miljöpåverkan eller ej. Om ett genomförande av kan antas innebära betydande
miljöpåverkan skall en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas (MKB). Innan kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan skall
länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kommer att medföra någon
betydande miljöpåverkan.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER
NATUR
Mark och vegetation
Planområdet består i huvudsak av redan ianspråktagen tomtmark. Även den del av fastigheten
Röra-Äng 1:221 som skall sammanläggas med Röra-Äng 1:197 är ianspråktagen som tomtmark.
Några specifikt utpekade naturvärden finns inte i området.
Detaljplanen kommer inte att medföra att några orörda naturområden tas i anspråk för bebyggelse.
Endast redan ianspråktagen tomtmark berörs.

GEOTEKNIK
Hela planområdet består av fastmark med berg i dagen eller med tunna jordlager. Inga särskilda
geotekniska åtgärder behöver vidtagas.

Blocknedfall och bergras
Risken för bergras och blocknedfall har undersökts av Vectura. Utredningen visar att det inte
förekommer risk för bergras eller nedfallande stenblock i området.

Radon
Marken kan klassas som ”normalradonmark”. Det innebär att byggnaderna skall utföras
radonskyddade om det inte genom kompletterande radonmätning kan visas vara obehövligt.

MARKFÖRORENINGAR
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar.

BEBYGGELSE
Förutsättningar:
Inom planområdet finns idag ett bostadshus. Med stöd av tidigare beviljat bygglov har
markarbeten för planerad garagebyggnad påbörjats.
Förändringar och konsekvenser:
Ett primärt syfte med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en komplementbyggnad med
en garage/hobbydel i souterrängplan och en gästlägenhet/ateljé i överplan. Planen medger också
en tillbyggnad av befintligt bostadshus. Tillåten höjd för byggnaderna regleras genom högsta
tillåten nockhöjd i meter över kartans 0- plan. Detta ger en mer entydig bild av hur höga
byggnaderna kan bli än begreppet byggnadshöjd.
De föreslagna åtgärderna bedöms kunna genomföras utan att stads/landskapsbilden påverkas
negativt. Åtgärderna bedöms inte heller medföra någon betydande olägenhet för kringboende
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OMGIVNINGAR OCH SERVICE
Planområdet gränsar i söder mot naturområden. I övrigt är planområdet omgivet av
bostadsbebyggelse. Avstånd till Henåns centrum är ca 700 meter och till skolan ca 900 meter.

ARKEOLOGI
Inga kända fornlämningar finns inom eller i anslutning till planområdet.

KULTURMILJÖ
Inom eller i anslutning till planområdet finns inga särskilt utpekade objekt i kommunens
kulturminnesvårdsprogram.

GATOR OCH TRAFIK
Gator, gång- och cykelvägar
Planområdet trafikmatas via Trollskogsvägen och Ängsvägen ut mot allmän väg. Separat
gångbana finns längs större delen av sträckan. Detaljplanen kommer inte att medföra någonmätbar
ökning av trafiken till och från fastigheten. Detaljplanen bedöms inte medföra något behov av
vägförbättringar.

KOLLEKTIVTRAFIK
Avståndet till Henåns busscentral är ca 1 100 meter. Busshållplats finns också vid Röravägen ca
800 meter från området.

PARKERING, UTFARTER
All parkering för fastighetens behov avses kunna ske inom fastigheten. Utfart från garage mot
Trollskogsvägen bedöms kunna ske på ett trafiksäkert sätt.

TILLGÄNGLIGHET
Handikappanpassning av tomter och byggnader behandlas i bygglovskedet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, spillvatten och dagvatten
Fastigheten är ansluten till kommunalt VA.
Värme
Befintlig och planerad byggnad värms med el kompletterad med värmepump. Gällande
energinormer skall uppfyllas.
El, tele
Inga nya externa anläggningar krävs
Avfallshantering
All avfallshantering i området skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.
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HÄLSA OCH SÄKERHET
BULLER
Området är inte exponerat för buller idag.

BRANDSÄKERHET
Såväl befintlig som planerad byggnad är placerad på ett sådant avstånd från andra byggnader att
inga särskilda byggnadstekniska åtgärder krävs med hänsyn till risken för brandspridning mellan
byggnader. Eventuellt behov av särskilda brandskyddsåtgärder inom respektive byggnad hanteras
i samband med bygglovprövningen.

HAVSNIVÅHÖJNING
Pågående och förväntade klimatförändringar kommer att påverka förutsättningarna för
samhällsplaneringen på olika sätt. Två effekter som måste uppmärksammas är den förväntade
höjningen av havsnivån och intensivare nederbörd. Effekterna av dessa förändringar måste
beaktas i alla fysisk planering.
Byggnaderna inom fastigheten är placerade med en golvnivå över +20 meter över kartans 0- plan.
Någon risk för att byggnaderna direkt skall kunna påverkas av havsnivåhöjningen föreligger
därför inte. Tillfartsvägen till området förbi Henåns centrum ligger dock delvis lågt. Kommunen
arbetar tillsammans med bl.a. länsstyrelsen på en långsiktig strategi om hur Henåns centrum och
därmed också tillfartsvägarna skall kunna säkras mot översvämningsrisk på grund av förväntad
havsnivåhöjning.
Byggnadernas placering gör att översvämningsriskerna på grund av extrema nederbördsmängder
bedöms som mycket liten.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Detaljplanens genomförandetid skall vara fem år från det att planen vinner laga kraft. Kommunen
skall inte vara huvudman för allmänna platser.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Plansamråd
Granskning
KF antagande

mars 2014
april 2014
maj 2014

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner den laga kraft ca en
månad senare.
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Tidplanen förutsätter att samrådet eller/och granskningsprocessen inte ger anledning till alltför
omfattande kompletteringar och omarbetningar av underlag och planhandlingar.
Efter det att detaljplanen har antagits kan sådan sakägare som senast under granskningstiden
framfört erinringar som ej blivit beaktade överklaga planen. Detta kan avsevärt försena
påbörjandet av plangenomförandet.

GENOMFÖRANDETID
Planens genomförandetid skall vara 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detaljplanen fortsätter
att gälla även efter det att genomförandetiden gått ut såvida inte kommunen fattar beslut om att
upphäva detaljplanen. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i
enlighet med planen. Efter genomförandetidens utgång kan planen ändras eller upphävas utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning (för t ex förlorad byggrätt).

HUVUDMANNASKAP
Kommunen skall inte vara huvudman för allmänna platser inom denna detaljplan.

ANSVARSFÖRDELNING, EKONOMI
Kommunen upprättar och bekostar denna detaljplan. Detaljplanens genomförande och alla
kostnader i övrigt skall ägare till Röra-Äng 1:197 stå för.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsreglering skall ske mellan Fastigheterna Röra-Äng 1:197 och Röra-Äng 1:221
innebärande att det område av 1:221 som ligger inom plangränsen tillförs 1:197. Avtal om
regleringen har upprättats mellan fastighetsägarna och ansöka om reglering är inlämnad till
lantmäteriet. Regleringen kan fullföljas innan denna detaljplan vinner laga kraft då den har stöd
även i gällande detaljplan.
Den aktuella markbiten som skall överföras till Röra-Äng 1:197 var i äldre detaljplan för området
allmänplatsmark och ingick i det område som förvaltas av Henåns vägförening. Efter samråd med
Henåns vägförening görs ingen omprövning av gemensamhetsanläggningen. Den aktuella
markbiten bedöms vara av marginellbetydelse.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Bo Hus Plan AB genom arkitekt Boo Widén. Från kommunen
har planchef Rickard Karlsson och planingenjör Gurlie Lindén medverkat.
V Frölunda 2014-01-10

Bo Hus Plan AB

Boo Widén
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