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1. Sammanfattning 
1.1. Bakgrund 

Det här är en miljökonsekvensbeskrivning som tillhör och baseras på samrådshandlingarna för Orust 
kommuns översiktsplan. Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2040. En översiktsplan innehåller mål, 
strategier och ställningstaganden för den långsiktiga fysiska utvecklingen i en kommun. Översiktsplanen 
är vägledande och ska fungera både som vision och strategi för kommunens utveckling, samt vara ett stöd 
i arbetet med exempelvis detaljplaner, förhandsbesked, bygglov och tillstånd. Sweco har anlitats för att 
genomföra miljöbedömning av översiktsplanen där syftet enligt miljöbalken är att integrera miljöaspekter i 
planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

1.1. Alternativ 
Nollalternativ 
I nollalternativet beskrivs hur utvecklingen bedöms ske i Orust kommun om översiktsplanen inte antas. 
Viktiga antaganden är att exploateringen inte kommer att ske lika strategisk eftersom det vid detta 
alternativ är svårt att styra samhällsbyggandet och ta ett helhetsgrepp i den fysiska planeringen då riktlinjer 
från kommunen saknas, särskilt gäller detta för landsbygden. 

I visionen för kommunen anges att till 2020 har kommunen genomfört två visionsprojekt, Agenda 21 och 
Visionsprojektet Vårt Framtida Orust. Visionerna kan sammanfattas enligt följande:  

Orustborna lever, verkar och utvecklas i harmoni med naturens förutsättningar. Det småskaliga boendet i mindre 
kustsamhällen och i en levande landsbygd nära hav och natur värnas och vidareutvecklas. Rika natur- och kulturupplevelser 
hör till vardagen. Orust erbjuder en trygg och stimulerande uppväxtmiljö för barn och ungdomar och goda 
utbildningsförutsättningar.  

Nollalternativet innebär bland annat följande: 

• stor tillåtlighet och riktlinjer för kommunens bebyggelseutveckling på landsbygden saknas 
• ställningstaganden kring jordbruksmark är översiktliga 
• det utökade strandskyddet omfattas inte 
• nytt riksintresse för friluftslivet är inte med 
• gröna samband pekas inte ut eller hur dessa ska bevaras och utvecklas 
• klimatrisker och klimatanpassning hanteras mer översiktligt och mindre förebyggande. 

 
Förslag till översiktsplan 
Översiktsplanen har målår 2040 och planens utvecklingsstrategi förtydligar utvecklingsinriktningens 
innehåll. Följande strategier vägleder efterföljande mark- och vattenanvändning: 

• Flerkärnig ortsstruktur med goda förutsättningar för ett bra vardagsliv för alla. Orter 
sammankopplas genom hållbara transporter. 

• Hållbar utveckling av landsbygden och kustsamhällena med hänsyn till natur-, kulturmiljövärden, 
friluftslivet, landskapsbilden och areella näringar.  

• Bevara, förvalta och utveckla Orusts varierade natur- och kulturmiljöer och förmåga att leverera 
ekosystemtjänster och upplevelsevärden. 

• Orust ska utvecklas med anpassning till ett förändrat klimat och minska sin samlade 
miljöpåverkan. 

• Skapa goda förutsättningar för ett utvecklat näringsliv och en hållbar turism. 

• Orusts roll i regionen förstärks och de regionala sambanden och samarbetena utvecklas. 
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I de föreslagna utbyggnadsområdena i mark- och vattenanvändningen finns utrymme för nära 2 400 
bostäder fram till 2040. Flera av dessa ingår i de omkring 1 000 bostäder som redan nu finns i pågående 
eller planerade detaljplaner. Behovet av det föreslagna bostadstillskottet är beroende av tillkomsten av 
broförbindelsen mellan Svensund och Kolhättan. 

I beräkningen ingår att det under lång tid varit ett lågt byggande i tätorterna och nu behöver beredskap 
skapas framöver. Översiktsplanen räknar även in viss överkapacitet då inte alla projekt går igenom.  

Planförslaget har ett fokus på utveckling i de fyra tätorterna Henån, Ellös, Svanesund och Varekil där det 
finns arbetsplatser, skola, service, mötesplatser och god tillgång till infrastruktur och kollektiva 
transporter.  

Bebyggelseutveckling på landsbygden prioriteras framför allt i närheten av tätorter där förutsättningar för 
teknisk infrastruktur, service och kollektiva transporter finns.  

Kustsamhällena har en funktion som noder för det rörliga friluftslivet och den småskaliga turismen. Inom 
kustsamhällena förslår planförslaget en ökad andel permanentboende och en varsam komplettering av 
bebyggelsen.  

Planförslaget anger att näringslivet ska ha goda förutsättningar för att utvecklas genom möjligheter till 
samverkan, kollektivtrafik, ny broförbindelse och genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer. De gröna 
och blå näringarna ses som resurser för lokal livsmedelsproduktion och förnybar energi. Besöksnäringen 
utvecklas långsiktigt hållbart. 

Grön infrastruktur har pekats ut i kommunen, vilket främjar att biologisk mångfald och tätortsnära 
frilufts- och rekreationsområden bevaras och bidrar med upplevelsevärden för olika målgrupper. 

Utredningsalternativ 
I en miljökonsekvensbeskrivning ska minst ett utredningsalternativ, förutom nollalternativet och 
planförslaget redovisas, det är en förutsättning för att tillgodose miljöbalkens hänsynsregler, bland annat 
val av plats. Utredningsalternativet i denna miljöbedömning är en utveckling med fokus och 
koncentration av utbyggnad av tätorterna Henån och Svanesund. Utredningsalternativet innebär att 85% 
av befolkningsutvecklingen sker inom de två tätorterna. I utredningsalternativet ingår utbyggnad av 
broförbindelse mot fastland från Svanesund.    

Alternativet innebär att befintliga lägen nyttjas där det redan finns investeringar gjorda för vatten- och 
avlopp, infrastruktur och kollektivtrafik. Det innebär ekonomiska och miljömässig hållbarhet på sikt. Ur 
klimatperspektiv innebär det i förhållande till planförslaget att transporter kan minskas och att barn, unga 
och äldre kan röra sig mer fritt med ökat oberoende av transport via bil. 

Utveckling av gröna samband är lika som huvudalternativet. 

1.2. Samlad bedömning 
Översiktsplanen har goda ambitioner om en hållbar och miljöanpassad samhällsutveckling, detta genom 
strategier för utveckling av de fyra tätorterna och kustsamhällena, satsning på utveckling av gång- och 
cykelstråk. Tabellen nedan visar en sammanfattning av bedömda konsekvenser av översiktsplanen 
respektive nollalternativet och som finns redovisade i miljökonsekvensbeskrivningens olika avsnitt i 
kapitel 6. 
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Miljöaspekt Planalternativ Nollalternativ 

Människors hälsa 
och säkerhet 

Liten positiv konsekvens Måttlig negativ konsekvens.  

Kulturmiljö och 
landskap 

Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens  

Naturmiljö Liten negativ konsekvens Måttligt negativ konsekvens 

Vatten Liten negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens 

Naturresurser Liten till måttlig negativ 
konsekvens 

Måttligt negativ konsekvens 

Klimatpåverkan  Klimatpåverkan bedöms få 
negativa konsekvenser 
med bebyggelse i fyra 
tätorter samt på 
landsbygden, vilket kan 
leda till ökade transporter. I 
förhållande till 
nollalternativet bedöms 
planförslaget leda till 
minskad klimatpåverkan då 
det underlättar för ökad 
kollektivtrafik och 
förbättrade gång och 
cykelvägar. 

Bedöms innebära negativ 
konsekvens då 
landsbygdsutvecklingen inte 
vägleds vilket kan leda till spridd 
bebyggelse. 

Klimatanpassning För klimatanpassning 
bedöms planförslaget få en 
positiv konsekvens. 
Planförslaget verkar för att 
minska riskerna kopplat till 
ett förändrat klimat. 
Åtgärder och riktlinjer sätts 
in för att hantera ökad 
nederbörd och annan 
påverkan av extremväder. 
 

För nollalternativet bedöms 
klimatanpassning få negativ 
konsekvens. I jämförelse med 
planförslaget finns färre åtgärder 
som avser att minska riskerna kring 
ett förändrat klimat. Nollalternativet 
har inga planerade skyfallsytor och 
riktlinjer för bygglov i områden 
utanför detaljplan saknas. 
 

 

De huvudsakliga positiva miljökonsekvenser som översiktsplanen medför är kopplade till 
bebyggelsekoncentrationen till de fyra tätorterna, utbyggnad av gång- och cykelvägar, utpekande av 
områden för grön infrastruktur, samt riktlinjer avseende uppförande av ny bebyggelse till landsbygden. 
Översiktsplanens negativa miljökonsekvenser är främst kopplade till exploatering av jordbruksmark. 
Områden med jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse, verksamheter och industri samt infrastruktur. 
Enstaka förhandsbesked och bygglov på landsbygden och infrastruktur kan leda till ökad fragmenteringen 
och kan skapa eller förstärka barriärer i landskapet med minskad biologisk mångfald som följd. Det finns 
en potentiell konfliktpunkt mellan byggande på jordbruks- och skogsmark och påverkan på de areella 
näringarna, samt mellan förtätning av huvudtätorten och bevarande av mindre lokala grönområden och 
tätortsnära naturmark. Det andra området där översiktsplanen bedöms medföra negativa 
miljökonsekvenser är miljöaspekten klimat då översiktsplanens intentioner med utveckling i fyra tätorter 
och kustsamhällen riskerar att medföra ett fortsatt bilberoende. Utvecklingen syftar dock till att öka 
underlaget för kollektivtrafik vilket kan motverka bilberoendet. 
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Enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning för en översiktsplan visa hur hänsyn 
tas till relevanta miljökvalitetsmål. 

I tabellen nedan visas en sammanfattning över översiktsplanens påverkan på miljömålsuppfyllelsen för 
aktuella miljömål. Det är enbart konsekvenserna av planförslaget som bedöms och inte i förhållande till 
nollalternativet. 

Nationellt 
miljömål 

Planförslag 

Frisk luft Översiktsplanen bedöms inte påverka miljömålsuppfyllelsen vare 
sig positivt eller negativt. 

Giftfri miljö Översiktsplanen bedöms påverka miljömålsuppfyllelsen positivt. 

Ingen 
övergödning 

Översiktsplanen bedöms påverka miljömålsuppfyllelsen positivt. 

Levande skogar Översiktsplanen bedöms inte påverka miljömålsuppfyllelsen vare 
sig positivt eller negativt. 

Hav i balans och 
levande 
skärgård och 
kust 

Målet bedöms inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för 
havet. 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Översiktsplanen bedöms inte påverka miljömålsuppfyllelsen vare 
sig positivt eller negativt. 

Myllrande 
våtmarker 

Översiktsplanen bedöms påverka miljömålsuppfyllelsen vare sig 
positivt eller negativt. 

Ett rikt 
odlingslandskap 

Översiktsplanen bedöms påverka miljömålsuppfyllelsen negativt. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Översiktsplanen bedöms påverka miljömålsuppfyllelsen negativt. 

Grundvatten av 
god kvalitet 
 

Översiktsplanen bedöms inte påverka miljömålsuppfyllelsen vare 
sig positivt eller negativt. 

Levande sjöar 
och vattendrag 
 

Översiktsplanen bedöms påverka miljömålsuppfyllelsen negativt. 

God bebyggd 
miljö 

Översiktsplanen bedöms påverka miljömålsuppfyllelsen positivt. 
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2. Inledning 
Kommunfullmäktige i Orust kommun beslutade i maj 2018 att översiktsplan 2009 (Orust kommun, 2009) 
till väsentliga delar är inaktuell och gav kommunstyrelsen uppgiften att påbörja en process mot 
översiktsplan 2040. 

Motivet var att översiktsplanen är ett strategiskt utvecklingsdokument som visar kommunens syn på den 
framtida mark- och vattenanvändningen grundat på aktuella förutsättningar, mål och visioner. 
Översiktsplan 2009 bygger på 15-20 år gamla analyser, utgångspunkter och mål vilket inte bedömdes 
spegla kommande 20 års utmaningar och möjligheter för kommunen (Kommunfullmäktige, 2009).  

En översiktsplan innehåller mål, strategier och ställningstaganden för den långsiktiga utvecklingen av 
mark- och vattenanvändningen i en kommun. Översiktsplanen är vägledande och ska vara ett stöd i 
arbetet i samband med planering och prövning som detaljplaner, bygglov, förhandsbesked och 
planbesked. Översiktsplanen ska visa vägen mot en hållbar framtid. 

För alla planer och program som upprättas eller fastställs av en myndighet eller kommun ska en strategisk 
miljöbedömning göras om ett genomförande av planen eller programmet kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Översiktsplaner anses som huvudregel alltid medföra betydande miljöpåverkan och ska 
därmed bedömas avseende miljöeffekter. 

 
Figur 1. Vy mot Ellös från berget söder om tätorten.  
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3. Metod 

3.1. Syfte 
Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas samt att ge beslutsfattarna tillgång till ett beslutsunderlag som möjliggör för en ökad miljöhänsyn 
och som leder fram till bättre beslut från miljösynpunkt (Regeringens proposition 1990:91/90, 1991). 

3.2 Genomförande 
Miljöbedömningen har genomförts stegvis och skett integrerat med översiktsplanearbetet. Konsekvenser 
av förslag till mark- och vattenanvändning har bedömts av sakkunniga. 

Konsekvensbedömningarna har bedömts utifrån begreppen:  

• Påverkan - den förändring i mark- eller vattenanvändning som översiktsplanen skapar 
förutsättningar för, eller som följer av vägledningarna 

• Effekt - den förändring som uppkommer i omgivningen av vägledningarna 
• Konsekvens - betydelsen av denna förändring för dem eller det som påverkas. 

Exempelvis kan en industri innebära utsläpp av växthusgaser och effekten av det ökad temperatur. 
Konsekvensen av det kan bli att det på vissa platser ökar risker för översvämning.  

Bedömningarna har sedan lett till revideringar av förslag till mark- och vattenanvändning i vissa fall. I 
samband med konsekvensbedömningarna har förslag till rekommendationer och åtgärder även 
diskuterats. 

3.3 Avgränsning 
Geografisk avgränsning 
Geografisk avgränsning för översiktsplan och miljöbedömning är Orust kommun förutom havet som 
ingår i en fördjupad översiktsplan över havet (Tjörns och Orusts kommuner, 2019). Bedömningen utgår 
från den miljöpåverkan som uppstår och sker inom kommunen. Aspekterna klimat, grön infrastruktur 
och vatten, tillsammans med riksintresse för infrastruktur, hanteras i viss utsträckning även utanför 
kommunen. Konsekvensbeskrivningens geografiska omfattning anpassas enligt förutsättningarna för 
respektive miljöaspekt. 

Tidsmässig avgränsning 
Den tidsmässig avgränsningen är i huvudsak målåret 2040 i och med att då antas översiktsplanen vara 
genomförd. I de fall effekter och konsekvenser kan uppkomma i ett ännu längre tidsperspektiv, beskrivs 
även dessa då hållbarhetsbedömningen har ett generationsperspektiv. 

Studerade miljöaspekter 
Kommunen har haft samråd om avgränsning med Länsstyrelsen den 9 februari 2022. Diskussionerna 
innebar att miljöbedömningen avgränsades till följande miljöaspekter: 
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Miljöaspekt Avgränsning 

Människors hälsa och 
säkerhet  

Friluftsliv och rekreation, miljöstörande verksamhet och 
förorenade mark. 

Vattenförekomster Miljökvalitetsnormer för grund- och ytvatten 

Riksintressen Naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, energiproduktion 
(vindbruk), Natura 2000, högexploaterad kust och 
totalförsvaret. 

Naturmiljö Grön infrastruktur, skyddade områden, strandskydd och 
skyddade arter (även riksintressen enligt kapitel 3 och 4 
miljöbalken). 

Kulturmiljö och 
landskapsbild 

Historiska strukturer med bebyggelse, fiskelägen och 
odlingslandskap samt fornlämningar (även riksintressen). 

Klimatpåverkan och 
klimatanpassning 

Transporter, energi, risk för skyfall, stigande havsnivåer, 
höga flöden, samt skred, ras och erosion (Henån, 
Varekilsån). 

Naturresurser Jord- och skogsbruksmark, vattentäkter (en insjö och en 
grundvattenreservoar) samt små, enskilda vattentäkter, 
saltinträngning och höga kloridhalter. 

 

3.4 Bedömningsgrunder 
Hållbarhetsmål och miljökvalitetsmål 
De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar värld. De svenska miljökvalitetsmålen omfattar den ekologiska dimensionen av de 
globala hållbarhetsmålen.  

2015 antogs 17 globala hållbarhetsmål i FN:s generalförsamling som alla FN-länder står bakom. De 
globala hållbarhetsmålen har tydliga kopplingar till de svenska miljökvalitetsmålen och styrker samt 
breddar dessa i strävan mot ett hållbart samhälle.  

Sedan 1999 finns miljömål som sammantagna beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål och 16 
miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket med flera, 2021). 

De miljömål som omfattas av denna strategiska miljöbedömning är: 

• God bebyggd miljö 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning 
• Bara naturlig försurning 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
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• Levande skogar 
• Myllrande våtmarker 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Ett rikt växt- och djurliv. 

(Naturvårdsverket m fl, 2020) 

Folkhälsomål 
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de faktorer som 
har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Kopplingen mellan globala 
hållbarhetsmål, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål anges i nedanstående tabell. 

  

Globalt hållbarhetsmål Nationellt miljökvalitetsmål Folkhälsomål 
God hälsa och välbefinnande Frisk luft, Giftfri miljö, Säker 

strålmiljö, Skyddande ozonskikt 
 

Sunda och säkra miljöer och 
produkter, Ökad fysisk aktivitet 

God utbildning för alla  Trygga och goda uppväxtvillkor 
Jämställdhet  Delaktighet och inflytande i 

samhället 
Rent vatten och sanitet för alla Levande sjöar och vattendrag, 

Grundvatten av god kvalitet, 
Bara naturlig försurning, Giftfri 
miljö, Ingen övergödning, 
Myllrande våtmarker, God 
bebyggd miljö 

Sunda och säkra miljöer och 
produkter 

Hållbar energi för alla Begränsad klimatpåverkan  
Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Giftfri miljö  

Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

God bebyggd miljö  

Minskad ojämlikhet  Delaktighet och inflytande i 
samhället 

Hållbara städer och samhällen God bebyggd miljö, Frisk luft, 
Ett rikt växt- och djurliv 

Ökad fysisk aktivitet 

Hållbar konsumtion och 
produktion 

God bebyggd miljö, Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö, 
Skyddande ozonskikt, 
Grundvatten av god kvalitet, Ett 
rikt växt och djurliv 

Sunda och säkra miljöer och 
produkter 

Ekosystem och biologisk 
mångfald 

Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt 
odlingslandskap, Levande skogar, 
Bara naturlig försurning, Giftfri 
miljö, Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet, Myllrande våtmarker, 
Hav i balans samt levande hav 
och skärgård 

 



Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan samrådshandling 

 

11 
 

 

3.5 Bedömningsskala 
För att beskriva översiktsplanens positiva och negativa effekter samt konsekvenser, används en skala 
vilken grundar sig på relationen mellan intressets värde och/eller känslighet, samt effekten, det vill säga 
den förändring i miljön som påverkan har. Med påverkan menas den fysiska åtgärden i sig, som 
exempelvis ny bostadsbebyggelse, järnväg eller väg. 

 
Med värde/känslighet menas exempelvis ett område som är av nationellt, regionalt eller lokalt intresse för 
friluftsliv och rekreation, kultur- eller naturmiljö.  

Skalan för effekt bedöms utifrån den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av föreslagen 
markanvändnings påverkan, exempelvis bullret i bostadsområdet ökar vid anläggande av en industri.  

Osäkerheter i bedömning 
Miljökonsekvensbeskrivningen tas fram i ett tidigt och översiktligt skede av planprocessen vilket innebär 
att det ofta saknas mer detaljerade uppgifter om kommande exploatering, vilket i sin tur innebär att det 
uppstår osäkerheter i bedömningarna. Vid kommande planering och prövning enligt miljöbalken och 
plan- och bygglagen kommer underlaget att fördjupas, samtidigt som även bedömningar kan öka i 
säkerhet. När översiktsplanen tas fram parallellt med miljökonsekvensbeskrivningen uppstår viss 
osäkerhet vad gäller exempelvis omfattning i bedömningar men samtidigt ökar möjligheten att integrera 
miljöaspekterna i planen. 
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4. Nuläge och förutsättningar 
Mitt i Bohuslän, mellan broarna Skåpesund och Nötesund, ligger västkustens största ö Orust som också 
är en kommun.  

Landskapet skiftar från skog och jordbruksbygd till fiskelägen och bilfria öar. Orust är historiskt präglat 
av båtbyggeri, jordbruk och fiske. Om sommaren mer än fördubblas befolkningen (Orust kommun, 
2022). 

I kommunen bor (2020 års statistik) cirka 15 300 invånare, varav 16% i Henån, 8% i Ellös, 14% i 
Svanesund och 7% i Varekil. Utanför de fyra tätorterna bor 55%. 

 

  Figur 2. Drygt hälften av kommuns invånare bor utanför de fyra tätorterna Henån, Svanesund, 
Varekil och Ellös. 
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4.1 Planer och gällande bestämmelser 
År 2009 antog kommunfullmäktige den nu gällande översiktsplanen och planen vann laga kraft 2010-04-
12. Se ytterligare under avsnitt 5.4. 

Fördjupningar av översiktsplanen 
Kommunen har en fördjupad översiktsplan för Slussen som fortsätter att gälla även efter att den nya 
översiktsplanen antagits. Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa 
förutsättningar för en hållbar utveckling av Slussen, i samband med att kommunalt vatten och avlopp 
byggs ut (Orust kommun, 2017). 

Det finns även en vindbruksplan som är ett tillägg till översiktsplan 2009 och även den ska fortsätta gälla 
som tillägg till den nya översiktsplanen (Orust kommun, 2016). 

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för havet i Tjörns och Orusts kommuner pågår och kommer 
när den vunnit laga kraft att gälla för hela kommunens havsområde. 

4.2 Riksintressen 
I Orust kommun finns riksintressen för kulturmiljövården, naturvården, friluftslivet, totalförsvaret och 
energiproduktion vindbruk, vilka alla är av riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken. I kommunen finns 
även högexploaterad kust och natura 2000-områden som är av riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken. 
Figur 3 och Figur 4 visar riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken. Riksintresset för 
kommunikationer, sjöfart, redovisas i den fördjupade översiktsplanen för havet (Tjörns och Orusts 
kommuner, 2019). 

Enligt 3 kapitlet miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Påtaglig skada på natur- eller 
kulturmiljön kan uppstå om en åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av de natur-, kultur- eller 
friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset. 

Att alla natura 2000-områden i landet är riksintresseområden framgår av 4 kapitlet 1 och 8 §§ miljöbalken. 
Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter och vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i natura 2000-områden. Det gäller verksamheter/åtgärder såväl i som i anslutning till ett natura 
2000-områden.  
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Figur 3. Riksintressen enligt 3 kapitlet och 4 kapitlet 4 § miljöbalken. Riksintressen för sjöfart 
redovisas i den fördjupade översiktsplanen för havet. 
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Kulturmiljövård 
Samtliga riksintressen för kulturmiljövården enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken redovisas i Figur 3 samt i 
översiktsplanen under rubrik Riksintressen. 

Naturvård 
Samtliga riksintressen för naturvården enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken redovisas i Figur 3 samt i 
översiktsplanen under rubrik Riksintressen. 

Friluftsliv 
Samtliga riksintressen för friluftslivet enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken redovisas i Figur 3 samt i 
översiktsplanen under rubrik Riksintressen. 

Energiproduktion – vindbruk 
Inom Orust kommun finns ett område utpekat som riksintresse för vindbruk, i enlighet med 3 kapitlet 8 § 
miljöbalken. Området finns norr om Hårleby centralt i Orust kommun, se Figur 3. 

Totalförsvaret 
Riksintressen för totalförsvaret enligt 3 kapitlet 9 § miljöbalken redovisas i Figur 3 samt i översiktsplanen 
under rubrik Riksintressen. Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Även områden som 
behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningarna.  

Högexploaterad kust 
Bestämmelserna i 4 kapitlet 4 § miljöbalken innebär restriktioner mot uppförande av fritidsbebyggelse. 
Fritidsbebyggelse får endast uppföras i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns 
särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse uppföras, särskilt sådan som tillgodoser det rörliga 
friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. Riksintresset finns 
redovisat i Figur 3 samt i översiktsplanen under rubrik Riksintressen. 

Natura 2000 
Natura 2000 heter det nätverk av områden som alla EU: s medlemsstater ska bidra till att skapa, enligt två 
EU-direktiv, art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet. Direktiven är bindande för medlemsstaterna. 
Syftet med direktiven är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom gemenskapen genom 
att alla länderna behöver ta ett ansvar för att säkra sin del av det gemensamma arv som naturen utgör. I 
Orust kommun finns sex Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet, se 
karta Figur 4, (Naturvårdsverket, 2021) 

Alla Natura 2000 områden har status av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken vilket får betydelse för 
beslut om användning av mark- och vatten som påverkar Natura 2000-områden på ett betydande sätt. 
Alla åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver ett särskilt 
Natura 2000-tillstånd. Se Figur 4 samt i översiktsplanen under rubrik Riksintressen. Natura 2000-områden 
är riksintressen enligt 4 kapitlet 8 § miljöbalken. 
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Figur 4. Natura 2000-områden i Orust kommun. 
 

4.3 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer ska beaktas vid planering och tillståndsprövningar. De är juridiskt bindande 
styrmedel som syftar till att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till 
exempel trafik och jordbruk. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt eller ett värde, exempelvis 
högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten. En miljökvalitetsnorm kan även beskrivas i ord. 
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Det finns miljökvalitetsnormer för: 

• Buller 

• Luftkvalitet 

• Vatten 

Se vidare under avsnitt 4.4 Hälsa och säkerhet, samt 4.7 Vatten. 

4.4 Hälsa och säkerhet 
Friluftsliv och rekreation 
Orust kommun har goda förutsättningar för friluftsliv med två sammanlänkande områden som är av 
riksintresse för friluftslivet. Riksintresseområdena är till stor del kopplade till det havsanknutna 
friluftslivet som är en stor del av Orusts identitet med bad- och båtliv samt fritidsfiske. Under 
semestermånaderna, när befolkningen tredubblas, är detta som mest påtagligt.  

Inom kommunen finns elva naturreservat, varav ett är ett tidigare ett naturvårdsområde, samtliga är 
bildade av Länsstyrelsen. Det saknas kommunalt bildade naturreservat. Det finns naturreservat med 
inskränkningar i allemansrätten, exempelvis Kollungeröd vatten.  

För att främja friluftslivet och värna om naturen på Orust har kommunen tagit fram en Naturguide med 
utpekade områden för utflyktsmål och sevärdheter. Kommunen arbetar 2022 med en friluftsplan.  

I anslutning till tätorterna Henån, Svanesund och Ellös finns områden för närrekreation. Närrekreation 
innebär lättillgängliga naturområden i direkt anslutning till tätorterna. Närrekreation har ett högt värde 
och ökar livskvaliteten för de som bor i tätorterna.  

Det finns ett flertal vandringsleder på ön, se Figur 5. På Orust finns tre motionsområden vilka sköts av 
föreningar med kommunalt stöd. De finns vid Henån, Ellös och Svanesund. 

I kommunen finns det åtta kommunala (eller som stöds av kommunen) friluftsbad öppna för 
allmänheten. Tre är anpassade för människor med olika funktionsvariationer. 
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Figur 5. Områden och leder som är av intresse för friluftsliv i Orust kommun. På kartan redovisas även naturreservat. Naturreservaten kan ha 
allemansrättsliga begränsningar. 

Buller 
Vägtrafiken utgör den dominerande källan till buller på Orust. Särskilt längs vägar med skyltad hastighet 
80 kilometer i timmen och längs genomfarter genom samhällena där bebyggelsen ofta ligger nära vägen. 
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Förorenade områden 
Förorenade områden utgörs av mark, sediment eller grundvatten med så höga halter av föroreningar att 
de utgör risk för både människors hälsa och för miljön. Människor kan utsättas genom exempelvis direkt 
exponering av föroreningarna eller genom spridning till inomhusluft eller vatten.  

Till följd av Orusts båtbyggartradition förekommer det flera potentiellt förorenade områden längs kusten. 
Där ibland varvsområden, uppställningsplatser och småbåtshamnar. 

Föroreningarna kan exempelvis spridas från det förorenade området i samband med grävnings- och 
schaktarbete eller genom urlakning.  

Klimatförändringens effekter med havsnivåhöjning och extremväder, som tillfälliga höga vattenstånd och 
skyfall, innebär en ökad risk för att markföroreningar i lågpunkter sköljs bort och sprids.  

Figur 6, redovisar var det finns misstänkt eller konstaterat förorenade områden i Orust kommun. 
Länsstyrelsen publicerar dessa kartor, som uppdateras och kompletteras löpande. De allra flesta objekt 
som har inventerats har fått en riskklass, som fungerar som en prioritering av vilka områden som har 
störst risker för människor och/eller miljö.  

Det finns fyra riskklasser, 1–4 där 1 innebär mycket stor risk och 4 liten risk. I Orust kommun finns 
förorenade eller potentiellt förorenade områden i form av nedlagda och pågående verksamheter. Det 
finns tre potentiellt förorenade områden som är klassade i riskklass 1, samtliga ligger i den västra delen av 
kommunen. Eftersom kartorna uppdateras och kompletteras löpande kan antalet och fördelning mellan 
de olika riskklasserna förändras (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2022). 
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Figur 6. Karta (den så kallade EBH-kartan) med misstänkt eller konstaterat förorenade områden. Kartinformationen hämtad ur den nationella 
databasen EBH-stödet 2022-11-23 (Länsstyrelsen i Västra götalands län, 2022). 

Luftkvalitet 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft gäller i hela landet. Enligt mätningar av luftkvalitet som genomförts 
i kommunen av Luft i Väst överskrids i dagsläget inga värden.  

Farligt gods 
Farligt gods får först och främst transporteras på vägar som är tillåtna för genomfartstrafik av farligt gods, 
så kallade rekommenderade transportvägar, se Figur 7. En del vägar inom kommunens vägnät pekas ut 
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som primära respektive sekundära transportvägar för farligt gods, dessa vägar är rekommenderade vägar 
för transport av farligt gods. De primära vägarna bildar ett huvudvägnät för genomfartstrafik medan 
sekundära vägar är avsedda för lokala transporter till och från de primära transportvägarna.  

Risken för skador till följd av farligt gods bedöms som störst vid bebyggelse som ligger utmed den 
primära transportleden, inte minst vid passagen genom Henån och Varekil. Bensinstationer, oljedepåer, 
och verksamheter där omlastning sker är också högriskområden. Uppställningsplats för fordon med 
farligt gods saknas i kommunen. 

 
Figur 7. Väg 160 utgör primär väg för farligt gods och väg 178 sekundär väg. 
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4.5 Kulturmiljö och landskap 
Med kulturmiljö menas den av människan påverkade fysiska miljön som innehåller vittnesmål och 
exempel på historiska händelser och utvecklingsförlopp, samt därigenom människors livsvillkor i olika 
tider.  

Med landskapsbild menas upplevelsen av landskapet i stora drag. Landskapet och landskapsbilden är ett 
resultat av människans kulturpåverkan tillsammans med de naturförutsättningar som finns 

Landskapet i kommunen har främst påverkats av jordbruk och fiske. De första människorna kom när 
inlandsisen dragit sig tillbaka. Orust var då en samling av flera öar, som sakta reste sig ur havet sedan isens 
tryck försvunnit. Landskapet var relativt kargt och kalt. Människorna som kom var jägare, fiskare och 
samlare. De äldsta boplatserna är cirka 10 000 år gamla och har hittats bland annat vid Enersbacken nära 
Nösund, i Glimsås vid Ellös och i Ringseröd nära Varekil. Under slutet av stenåldern slog den 
jordbrukande livsstilen igenom och betesdjuren kom att förändra landskapets utseende. Landskapet blev 
gradvis mera öppet och ädellövskogen allt glesare. Bronsålderns och järnålderns folk var i huvudsak 
bofasta och ägnade sig åt boskapsskötsel och jordbruk. Ihop med jordbruket var jakten och fisket viktigt 
för försörjningen. Det finns boplatser, gravar och fynd som berättar om den förhistoriska tiden på Orust.  

Under medeltiden, cirka 1050 till 1530, var Orust och Bohuslän en del av Norge, som i sin tur var i union 
med Danmark från 1380. De äldsta skriftliga beläggen för många av gårdarna och orterna kommer ur 
medeltida pergamentsbrev och jordeböcker från 1300-talet och 1400-talets början. En del av gårdarna har 
rötter i förhistorisk tid, vilket arkeologiska lämningar och ortnamnen ger oss information om. Exempel på 
ortnamn som kan ha tillkommit under järnåldern är Morlanda, Långelanda, Fläskum, Tegneby och 
Huseby. De flesta på Orust levde av jordbruk, med fiske och jakt som sidoutkomster. Sillens betydelse 
ökade under senare delen av 1500-talet och även vid mitten av 1700-talet hade sillen stor betydelse. Under 
senare delen av 1800-talet, och början av 1900-talet påbörjades en rationalisering av jordbruket 
(Bohusläns museum, 2020) 

Se karta i Figur 8. 
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Figur 8. Karta över områden och objekt som är av intresse för kulturmiljövården. 

4.6 Naturmiljö 
Grön infrastruktur 
Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur samt till 
människors välbefinnande. En fungerande grön infrastruktur är avgörande för den biologiska 
mångfalden, ekosystemtjänsterna och ekosystemens motståndskraft exempelvis vid klimatförändringar. 
För att bevara ändamålsenliga ekosystem på längre sikt behöver förutsättningar för att bevara ekologiska 
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funktioner och kvalitéer identifieras i hela landskap. Grön infrastruktur är en förutsättning för att nå flera 
av miljökvalitetsmålen och globala hållbarhetsmål. En fungerande grön infrastruktur förutsätter hänsyn 
tas till landskapets sammanhang när nya anläggningar, verksamheter och bebyggelse planeras. 

Inom ramen för den regionala kartläggningen av grön infrastruktur har värdetrakter identifierats utifrån 
olika naturtyper. I Orust kommun finns tre olika värdetrakter, vilket är utpekade landskapsavsnitt med 
särskilt höga ekologiska bevarandevärden. De värdetrakter som är utpekade är våtmarker, ädellövträd, 
skyddsvärda träd och marina miljöer, se Figur 9. 

Skyddad natur 
Det finns elva, varav ett är ett tidigare naturvårdsområde, naturreservat i kommunen.  

Två områden som är avsatta som landskapsbildskydd. Fem biotopskyddsområden och tre naturminnen. 
Utöver det finns elva djur- och växtskyddsområden, se Figur 10. 

Strandskydd 
Det generella strandskyddet om 100 meter upp på land och ut i vattnet gäller utmed sjöar och vattendrag. 
Det utökade strandskyddet längs Bohuskusten är 300 meter. Lokala justeringar har gjorts varför området 
ibland är mindre.  

Skyddade arter 
Skyddade arter är de arter som skyddas av artskyddsbestämmelserna i 8 kapitlet miljöbalken och 
artskyddsförordningen. 

Artskyddet i fridlysningsbestämmelserna i 4-15 §§ artskyddsförordningen innebär förbud mot att 
genomföra vissa åtgärder. Av rättspraxis på området framgår att frågan om skyddade arter ska komma in 
tidigt i planerings- och prövningsprocesser för att säkra att det finns möjlighet att bedöma om 
utformningen av planen eller programmet är lämplig samt om det är möjligt att vidta tillräckliga 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som gör att planen eller programmet kommer att kunna godkännas. 

• I första hand bör lokaler med skyddade arter undvikas 

• I andra hand ska åtgärder genomföras för att helt ta bort eller åtminstone minska negativa 
effekter för de skyddade arterna (Naturvårdsverket, 2022) 

Miljöbedömning utgår från registrerade artfynd i artportalen under en tioårsperiod mellan 2012 och 2022. 
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Figur 9. Regional grön infrastruktur som är utpekad inom ramen för Länsstyrelsen arbete med grön 
infrastruktur (Länsstyrelsen i Västra götaland, 2019). 
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Figur 10. Kartan visar riksintressen enligt 3 kapitlet 6 § och Natura 2000-områden som är av 
riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken. Den visar även skyddad natur inom kommunen. 
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Figur 11. Karta över strandskyddade områden. Utökat strandskydd om 300 meter finns inom Bohuskusten. 
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4.7 Vatten 
Grundvatten 
Inom kommunen finns en grundvattenförekomst, Morlanda, som har god kemisk och kvantitativ status. 

Närmare 3 000 helårsfastigheter och i stort sett lika många fritidsfastigheter får sitt vattenbehov 
tillgodosett av enskilda vattentäkter i kommunen. De har även egna avloppsanläggningar eller är anslutna 
till en gemensamhetsanläggning. Det finns kvalitetsproblem för enskilda vattentäkter vilka utgörs av 
förhöjda järn/mangan-, salt (klorid och natrium)-, radon- och fluoridhalter. Områden med begränsad 
kapacitet finns framför allt inom kustområdet på södra och västra Orust. 

Ytvatten 
Orust kommun berör huvudavrinningsområdena Göta älv och Bäveån. Inom kommunen finns tre sjöar 
och tio vattendrag samt kust. 

Av vattenförekomsterna är det 68 % som har bedömd måttlig ekologisk status, 14 % otillfredsställande 
ekologisk status och 14 % har god ekologisk status. Utöver dessa är det 5 % som saknar data. För de som 
bedömts ha måttlig eller otillfredsställande ekologisk status beror det till stor del på 
näringsämnen/övergödning samt markavvattning. Källor till övergödning är bland annat enskilda avlopp 
och jordbruket. Större gemensamma avloppsanläggningar finns bland annat i Svanviksområdet, på 
Vindön, på Malö. De enskilda avloppen är av varierande ålder och kvalitet. 

Ingen av ytvattenförekomsterna i Orust kommun har god kemisk status, vilket beror på kvicksilver och 
PBDE (polybromerade difenyletrar), som tillsätts brännbara material för att fördröja eller minska 
spridningen av en brand. 

Se vidare i översiktsplan, Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. 

Vattenskyddsområden 
Det finns tre vattenskyddsområden, vilka är Kattevik, Korshällan och Rödsvattnet beslutade av 
Länsstyrelsen, samt Vindön beslutad av kommun, se Figur 12. Arbete med revidering av föreskrifter 
pågår 2022.  
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Figur 12. Vattenskyddsområden inom kommunen. 
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4.8 Naturresurser 
Jord- och skogsbruk 
Jord- och skogsbruk är av nationellt intresse enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken, vilket innebär att 
brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintresse och det inte kan ske genom att annan mark tas i anspråk.  

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Även om huvuddelen av Orust utgörs av skogsmark är det framför allt odlingslandskapet som sätter sin 
prägel på landskapet. Åker och betesmarker täcker cirka 23 procent av landarealen.  

Inför revidering av översiktsplan gjordes en kartanalys av jordbruksmarken i kommunen. 

Analysen av jordbruksmarken gjordes genom att arrondering (hur väl marken hänger samman), 
åkermarkens flikighet, storlek och jordart klassades, sedan gjordes en sammanslagning av dessa värden till 
en sammanvägd bedömning, se Figur 4. 
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Figur 13. Sammanvägning av åkermarkens storlek, flikighet, jordart och arrondering gör att marken 
klassats i tre klasser, från normala brukningsvärden till mycket höga brukningsvärden. Med bilden 
finns även ängs- och betesmarker. 
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Vattentäkter 
En vattentäkt är en ytvattentäkt eller grundvattentäkt som används för vattenförsörjning. Orusts 
vattenförsörjning baseras huvudsakligen på två vattentäkter, sjön Rödsvattnet, som är en ytvattentäkt, och 
Korskällan som är en grundvattentäkt. Ytvattenuttag ur Rödsvattnet står för cirka 80 procent av 
vattenförsörjningen medan grundvattenuttag ur Korskällans vattentäkt står för 20 procent. Från 2015 har 
vattenbehovet ökat med cirka fem procent per år. Uttaget av grundvatten i Korskällan har legat konstant 
under senare år, förutom 2017 då uttagen ökade med cirka 20 procent.   

Det finns ett nödvattenavtal upprättat med Västvatten som innebär att Orust kan förses med 20 liter per 
sekund via en sjöförlagd vattenledning mellan Slussen på Orust och Uddevalla kommuns 
vattenledningsnät på fastlandet. Mängden är inte tillräcklig vid ett kraftigt bortfall. 

Kommunen saknar reservvattentäkter.  

Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i Uddevalla och Slussen på Orust. Den ger 
idag både reservvatten och permanent vatten till delar av Orust samt möjlighet till reservvatten till 
Uddevalla kommun.  

4.9 Klimatpåverkan och klimatanpassning 
Klimatpåverkan 
Transport 
Transportsektorn är en betydande utsläppskälla för kommunen. Orust har en spridd bebyggelse som 
sträcker sig över ett stort landområde och flera öar. I dagsläget utgör centrumområdet, 
verksamhetsområden och infartsparkeringar viktiga knutpunkter för resenärer inom kommunen. 

Kommuninvånarna är till stor del bilburna. Transportsystemet har flera flaskhalsar och områden med 
bristande eller ingen tillgång till gång- och cykelbanor eller kollektivtrafik. Kommunens gång- och 
cykelvägnät täcker inte hela kommunen. 

Övrig energiförsörjning 
Kommunen har en total energianvändning per invånare om 21 megawattimmar år 2020 (Statistiska 
centralbyrån (SCB), 2022). Den kommunala energistatistiken ska användas med viss försiktighet eftersom 
statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela 
Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för 
enskilda kommuner än i den nationella redovisningen. 

I dagsläget finns ingen storskalig produktion av förnyelsebar energi i kommunen. Ett område är utpekat 
som riksintresse för vindbruk enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken.  

Klimatanpassning 
I framtiden förväntas värmeböljor förekomma oftare, vilket är en utmaning för människors hälsa och en 
risk för påverkad grundvattenbildning och ökad risk för skogsbränder. Även nederbörden förväntas öka, 
vilket innebär en större risk för översvämningar och spridning av föroreningar. I ett varmare klimat 
kommer havsnivån höjas. Ökad nederbörd och en höjd havsnivå medför att risken för ras, skred och 
erosion ökar till följd av att naturliga erosionsprocesser påskyndas. Förändringarna i temperatur och 
nederbördsmönster kommer också att påverka areella näringar samt natur- och kulturmiljöer. 

Invånare som är beroende av enskilt vatten riskerar vattenbrist och saltvatteninträngning i brunnar. 
Risken för grundvattenbrist är som störst under sommarhalvåret när det är som varmast och kommunen 
har som flest invånare.  

I Orust kommun är en stor del av den samlade bebyggelsen lokaliserad längs kusterna. Det innebär att en 
stor del av kommunen behöver beakta effekterna av en förhöjd havsvattennivå och risk för höga 
vattenstånd.  
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Utgångspunkt för bedömning av översvämningsrisker orsakade av stigande nivåer i havet är IPCC 
scenario RCP 8.5 vilket innebär ett scenario med fortsatt höga koldioxidutsläpp och med en 
temperaturökning på som mest +5 grader och en global havsnivåhöjning på cirka 0,98 meter fram till år 
2100. Ett utsläppsscenario i enlighet med två graders målet innebär att havsnivåhöjningen år 2100 kan 
förväntas ligga inom intervall 0,30 - 0,6 meter. Kunskapen inom området pekar på att havsvattennivån 
kan förväntas fortsätta stiga även efter år 2100. 

 
Figur 14. Kartan visar låglänta kustområden. 
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I kommunen finns lågpunkter och hårdgjorda ytor där vatten kan ansamlas i instängda områden i 
samband med skyfall, vilket medför risk för översvämningar. 

Översvämningar till följd av skyfall medför en risk för skada på bebyggelsen och begränsad 
framkomlighet, samt riskerar att försämra kvaliteten på vattenmiljöerna i kommunen till följd av att 
föroreningar sprids. 

Risken för ras, skred och erosion i kommunen varierar beroende på marktyp, topografi samt närhet till 
kust och vattendrag. 

Kartan, se Figur 15, visar områden där det med hänsyn till lutningsförhållandet skulle kunna uppkomma 
skred, alltså utan att marken belastas eller någon annan mänsklig påverkan. Hur stor sannolikheten för att 
det ska ske beror av flera faktorer där de viktigaste, tillsammans med mänsklig påverkan, är lerans 
hållfasthetsegenskaper, grundvatten- och portrycksförhållanden i jordprofilen och markens geometri. 
Skulle ett skred uppkomma inom ett markerat område på kartan, kan bakomliggande områden som inte 
är markerade på kartan också bli påverkade.  
 
Om det sker förändringar genom naturlig erosion, fyllningar eller schakter, eller om belastningar på 
marken påförs kan det innebära att riskerna för skred ökar.  
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Figur 15. Karta med aktsamhetsområden för erosion, skred och ras samt intstängda områden vid 
skyfall där det finns risk för ansamling av vatten i låga punkter. 
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5. Alternativ 

5.1 Syfte med alternativ 
Ett syfte med att ta fram alternativ inom ramen för miljöbedömningen är att strategiska val ska kunna 
göras och motiveras i ett tidigt skede. Syftet är även att hitta vägar för att minska eller undvika att 
betydande negativ miljöpåverkan uppstår till följd av genomförandet av planen. Det ger också möjligheter 
att identifiera vägar att stärka den positiva miljöpåverkan av genomförandet. Att identifiera, utveckla, 
beskriva och bedöma alternativ är själva kärnan i miljökonsekvensbeskrivningen som i sin tur utgör 
kärnan i miljöbedömningen. Arbetet med alternativ utgör således en viktig faktor för att själva syftet med 
miljöbedömningar ska kunna nås. 

Förutom planförslaget ska ett så kallat nollalternativ och minst ett utredningsalternativ redovisas 
(Naturvårdsverket, 2009). 

5.2 Huvudalternativ – planförslaget 
Statistiska centralbyrån (SCB) har i sin befolkningsprognos för kommunen enbart tagit hänsyn till den 
historiska utvecklingen. Befolkningen beräknas då öka från 15 345 invånare år 2021 till 15 632 invånare år 
2040.  

Enligt kommunens egen befolkningsprognos beräknas befolkningen minska något från 15 345 invånare 
2021 till 15 313 invånare år 2040. I antagandet ingår förverkligandet av den planerade 
bostadsutvecklingen med omkring 1 800 nya bostäder. Utan ett tillskott av dessa bostäder skulle 
befolkningen förmodligen minska ytterligare. 

För att möta den beräknade befolkningsutvecklingen, bland annat genom att uppmuntra invånare att 
stanna kvar i kommunen och locka nya invånare att flytta in behövs ett bostadstillskott i strategiskt viktiga 
lägen som i anslutning till redan befintlig bebyggelse i kollektivtrafik- och servicenära lägen. I de 
föreslagna utbyggnadsområdena i mark- och vattenanvändningskapitlet finns utrymme för nära 2 100 
bostäder fram till 2040. Flera av dessa ingår i de omkring 1 000 bostäder som redan nu finns i pågående 
eller planerade detaljplaner. Det föreslagna bostadstillskottet är beroende av tillkomsten av 
broförbindelsen mellan Svensund och Kolhättan. 

I beräkningen ingår att det under lång tid varit ett lågt byggande och nu behöver beredskap skapas 
framöver, samt en beräknad överkapacitet för att vissa projekt inte går igenom.  

Planförslaget föreslår en utveckling i de fyra tätorterna Henån, Ellös, Svanesund och Varekil där det finns 
arbetsplatser, skola, service, mötesplatser och god tillgång till infrastruktur och kollektiva transporter.  

Bebyggelseutveckling på landsbygden prioriteras framför allt i närheten av tätorter där förutsättningar för 
teknisk infrastruktur, service och kollektiva transporter finns.  

Kustsamhällena har en funktion som noder för det rörliga friluftslivet och den småskaliga turismen. Inom 
kustsamhällena föreslår planförslaget en ökad andel permanentboende och en varsam komplettering av 
bebyggelsen.  

Planförslaget anger att näringslivet ska ha goda förutsättningar för att utvecklas genom möjligheter till 
samverkan, kollektivtrafik, ny broförbindelse och genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer. De gröna 
och blå näringarna ses som resurser för lokal livsmedelsproduktion och förnybar energi. Besöksnäringen 
utvecklas långsiktigt hållbart. 
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Sex utvecklingsstrategier är framtagna för att förtydliga utvecklingsinriktningens innehåll. Följande 
strategier är vägledande för efterföljande mark- och vattenanvändning: 

• Flerkärnig ortsstruktur med goda förutsättningar för ett bra vardagsliv för alla. Orter 
sammankopplas genom hållbara transporter. 

• Hållbar utveckling av landsbygden och kustsamhällena med hänsyn till natur-, kulturmiljövärden, 
friluftslivet, landskapsbilden och areella näringar.  

• Bevara, förvalta och utveckla Orusts varierade natur- och kulturmiljöer och förmåga att leverera 
ekosystemtjänster och upplevelsevärden. 

• Orust ska utvecklas med anpassning till ett förändrat klimat och minska sin samlade 
miljöpåverkan. 

• Skapa goda förutsättningar för ett utvecklat näringsliv och en hållbar turism. 

• Orusts roll i regionen förstärks och de regionala sambanden och samarbetena utvecklas. 
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Figur 16. Karta som visar utvcklingsstrategin för Orust kommun. 
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5.3 Utredningsalternativ – fokus tätortsutveckling 
I en miljökonsekvensbeskrivning ska minst ett utredningsalternativ, förutom nollalternativet och 
planförslaget (huvudalternativ) redovisas, det är en förutsättning för att tillgodose miljöbalkens 
hänsynsregler, bland annat val av plats. Utredningsalternativet i denna miljöbedömning är en utveckling 
med fokus och koncentration av utbyggnad av tätorterna Henån och Svanesund. Förslaget innebär att 
85% av befolkningsutvecklingen sker inom de två tätorterna. I utredningsalternativet ingår utbyggnad av 
broförbindelse mot fastland från Svanesund.    

Alternativet innebär att befintliga lägen nyttjas där det redan finns investeringar gjorda för vatten- och 
avlopp, infrastruktur, kollektivtrafik med mera. Det innebär ekonomisk och miljömässig hållbarhet på 
sikt. Ur klimatperspektiv innebär det att transporter kan minskas och att barn, unga och äldre kan röra sig 
mer fritt med ökad oberoende av transport via bil.  

Utveckling av gröna samband är lika som huvudalternativet, det vill säga planförslaget. 

5.4 Nollalternativ 
Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma översiktsplanens förslag på mark- och 
vattenanvändning med avseende på miljöeffekter och konsekvenser. Nollalternativet beskriver miljöns 
sannolika utveckling inom utredningsområdet om inte översiktsplanens förslag genomförs. Det är inte en 
beskrivning av nuläge eller ett antagande om oförändrat tillstånd, utan inkluderar de åtgärder och de 
förändringar som kan förväntas även utan att den nya översiktsplanens förslag genomförs.  

För Orust kommun bedöms nollalternativet utgöra den övergripande mark- och vattenanvändning som 
redovisas i gällande översiktsplan och i övriga antagna planer som fördjupad översiktsplan för Slussen och 
vindbruksplan. Kommunens nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2009-11-12 och 
vann laga kraft 2010-04-12. Arbete med en fördjupad översiktsplan över havet i Tjörns och Orusts 
kommuner pågår och kommer när den vunnit laga kraft att gälla för hela kommunens havsområde. 

I översiktsplanen från 2009 anges en vision att till 2020 har kommunen genomfört två visionsprojekt, 
Agenda 21 och Visionsprojektet Vårt Framtida Orust. Visionerna sammanfattas enligt följande:  

Orustborna lever, verkar och utvecklas i harmoni med naturens förutsättningar. Det småskaliga boendet i mindre 
kustsamhällen och i en levande landsbygd nära hav och natur värnas och vidareutvecklas. Rika natur- och kulturupplevelser 
hör till vardagen. Orust erbjuder en trygg och stimulerande uppväxtmiljö för barn och ungdomar och goda 
utbildningsförutsättningar.  

Sedan översiktsplanen 2009 vann laga kraft har arbetet intensifierats med att detaljplaneplanlägga de 
utbyggnadsområden som pekats ut i översiktsplanen inom tätorterna Henån, Svanesund och Varekil men 
även i kustsamhällena Mollösund, Hälleviksstrand, Edshultshall/Barrevik, Kungsviken och Nösund. I 
dessa orter är utbyggnadsområden under genomförande, under planläggning eller nära förestående att 
planarbete påbörjas. 2018 var det endast i delar av Ellös och Stocken samt Varekils centrum som inga 
större planarbeten påbörjats.  

Översiktsplan 2009 ger stor tillåtlighet och saknar riktlinjer för kommunens bebyggelseutveckling på 
landsbygden, vilket resulterar i många spridda förhandsbesked och bygglov och därmed fortsatt 
fragmentering av landskapet. 

I översiktsplanen är ställningstaganden kring jordbruksmark översiktliga och stämmer inte med 
rättspraxis, som konsekvens av detta godkänns många förhandsbesked och bygglov på jordbruksmark.  

Översiktsplan 2009 ger inget stöd kring ny praxis runt klimatpåverkan och klimatanpassning. Påverkan av 
stigande havsnivåer och andra konsekvenser av klimatförändringarna hanteras inte inom översiktsplan 
2009. 
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Hösten 2016 beslöt Naturvårdsverket om nytt riksintresseområde för friluftslivet enligt 3 kapitlet 6§ 
miljöbalken för östra Orust kustzon, det finns inga ställningstaganden i översiktsplanen för hur 
riksintresset ska tillgodoses. 

I översiktsplan 2009 finns inte gröna samband utpekade eller ställningstaganden hur dessa ska bevaras 
och utvecklas. 
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6. Bedömning av planförslagets konsekvenser 

6.1 Människors hälsa och säkerhet 
Bedömningsgrunder 
Här redovisas de bedömningsgrunder som används för att beskriva effekter och konsekvenser. 
Bedömningar av miljöeffekter är just bedömningar och det är viktigt att de görs på ett så konsekvent, 
objektivt och opartiskt sätt som möjligt.  

Friluftsliv och rekreation 
Mycket stor konsekvens uppstår vid en stor effekt på nationella intressen eller att områden och strukturer 
med unika kvaliteter försvinner. 

Stor konsekvens uppstår vid en stor eller måttlig, varaktig effekt på nationella intressen, eller en stor, 
varaktig effekt på regionala eller lokala intressen. Det kan även innebära att områden och strukturer med 
unika kvaliteter skadas. 

Måttlig konsekvens uppstår vid en liten, varaktig effekt på nationella eller regionala intressen eller en måttlig, 
varaktig effekt på lokala intressen. Det kan också vara en stor tillfällig effekt eller att viktiga samband och 
strukturer försvagas. Måttlig konsekvens kan även innebära att värden inom områden med unika 
kvaliteter skadas förändras, men värdet av helheten kvarstår. 

Liten konsekvens uppstår vid en liten, varaktig effekt på regionala eller lokala eller måttlig tillfällig effekt på 
regionala eller lokala intressen. Viktiga samband och strukturer bibehålls. Enskilda objekt som inte är 
betydelsebärande för helheten försvinner. 

Buller, förorenade områden, farligt gods och luftkvalitet 
Mycket stor konsekvens uppstår vid en stor eller måttlig störning (över riktvärden), för hela tätorter eller 
stadsdelar under lång tid.  

Stora konsekvenser uppstår då det är en stor eller måttlig störning under lång tid (över riktvärden) för 
glesbebyggda områden och en måttlig konsekvens när det är en stor eller måttlig under kort tid. Det kan 
även vara en liten störning (under riktvärden) under lång tid.  

Liten konsekvens uppstår då det är en liten störning under kort tid (under riktvärden). 

Enligt rådande förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör buller från spårtrafik och 
vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter 
är riktvärdet för ekvivalentnivån vid fasad i stället 65 dBA. Reglerna tillämpas vid ny bebyggelse, nya 
detaljplaner och bygglov. För äldre och befintlig bebyggelse kan andra riktvärden gälla utifrån de regler 
som gällde vid tidpunkten för byggnation. 

Riktvärden som använts att jämföra föroreningshalter är hämtade från Naturvårdsverkets riktvärden för 
förorenad mark (Rapport 4638 och Rapport 5976). Riktvärdena har utarbetats för två olika 
markanvändningstyper:  

Känslig markanvändning (KM), begränsar inte val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, 
vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt 
grundvatten och ytvatten inkluderas i benämningen. 

Mindre känslig markanvändning (MKM), begränsar val av markanvändning till kontor, industrier eller vägar. 
De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt 
barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som 
är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur 
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tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter samt ytvatten inkluderas i 
benämningen. 

För transporter av farligt gods tillämpar Länsstyrelsen i Västra Götaland en riskpolicy som innebär att 
riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagande av detaljplaner inom 150 meter från vägar och 
järnvägar med transporter av farligt gods. 

Miljökvalitetsnormer för luft är antingen så kallade gränsvärdesnormer för föroreningsnivåer i 
utomhusluft som inte får överskridas, eller så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. De flesta 
miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet är gränsvärden som ska följas och som inte får överskridas.  

Konsekvenser 
Friluftsliv och rekreation 
Utvecklingsstrategin för Orust kommun lyfter att kommunen ska bevara, förvalta och utveckla 
kommunens varierade natur- och kulturmiljöer och deras upplevelsevärden. 

Effekterna av att översiktsplanen pekar ut och ger riktlinjer om att gröna samband är positivt för 
friluftsliv och rekreation då det innebär att större stråk kan bevaras. Stor del av riksintresset södra 
Bohusläns kust ligger inom utpekat grönt stråk vilket ger positiva effekter för friluftsliv av nationellt 
intresse. Konsekvenserna av utpekade av gröna stråk betyder att möjlighet till fysisk aktivitet ökar och att 
det finns möjlighet till vistelse inom större sammanhängande område, vilket innebär positiva konsekvenser 
för folkhälsan. 

Översiktsplanen anger ställningstagande om att tillgängliggöra gröna stråk och områden. I 
ställningstagande för friluftsliv och rekreation anges att placering av bebyggelse ska ta hänsyn till 
övergripande grön- och blåstruktur samt till behovet av närrekreation för olika grupper. 
Ställningstagandet bedöms få positiva konsekvenser för hälsa och välmående då det finns samband mellan 
tätortsnära natur, fysisk aktivitet och psykisk hälsa. För bostadsnära grönområden finns inga tydliga 
ställningstaganden vilket riskerar få effekter som minskade arealer och försämrad tillgänglighet till 
bostadsnära grönområden. Det kan innebära negativa konsekvenser för såväl den fysiska som psykiska 
hälsan för grupper som inte alltid tar sig så långt på kort tid som barn, personer med funktionsvariationer, 
äldre och sjuka (Boverket, 2007). 

Vägar som planeras, bland annat inom grönområden vid Henån och vid Svanesund, riskerar att ge 
barriäreffekter inom utpekade grönområden. Möjlig effekt är att användandet påtagligt försämras, 
speciellt för barn, äldre och personer med funktionsvariationer, genom att det blir barriärer inom och 
mellan grönområden. Konsekvensen av det kan bli att ökad otrygghet för dem att ta sig självständigt till 
och inom grönområden. Tillgängligheten till grönområden förbättras genom planens satsningar på 
utbyggnad av gång- och cykelnätet, vilket är positivt för hälsan. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för människors hälsa kopplat till friluftsliv och rekreation som små 
och positiva då översiktsplanen stärker områden utpekade av nationellt intresse, samtidigt har den dock små 
negativa konsekvenser för friluftsliv av lokalt intresse skolnära och bostadsnära natur i anspråk.  

Buller, förorenade områden, farligt gods och luftkvalitet 
Planförslaget innebär utveckling av bostäder i anslutning till vägar vilket ger effekten att fler kan komma 
att utsättas för ohälsosamt buller om inga åtgärder vidtas. Buller kan medföra sömnstörningar och öka 
risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom höjt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Buller kan även inverka 
på talförståelsen och kommunikationen, försvåra inlärning och ge en sämre prestation. Höga bullernivåer 
kan också bli ett hinder för en god livskvalitet genom att exempelvis påverka aktiviteter, vila, avkoppling 
eller sömn störs.  

Översiktsplanen pekar ut stora opåverkade områden, vilket bedöms som positivt tillsammans med 
planförslagets inriktning på tätare bebyggelse och ökad framkomlighet för vägtrafiken. Konsekvenserna 
bedöms som positiva då det innebär möjlighet till vistelse för återhämtning i tysta miljöer. 
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Planförslaget innebär en utveckling av bostäder och verksamheter utmed väg 160 och 178. 
Konsekvenserna av förslaget kan innebära ökad risk för olyckor med farligt gods om inga åtgärder vidtas. 
Ställningstagande finns i översiktsplanen om utredning och åtgärder. 

Inom flera utvecklingsområden förekommer misstänkta föroreningar. Förorenade områden ska utredas 
innan planläggning för att säkerställa genomförbarheten. När förorenad mark saneras i samband med 
genomförandet av planen får det måttligt till stora positiva konsekvenser för att bidra till 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

Översiktsplanens utvecklingsstrategi ger förutsättningar för att gång-, cykel- och kollektivtrafik ökar och 
att bilberoendet minskar. Minskad biltrafik medför i sin tur att luftkvaliteten kan förbättras.  

Konsekvenserna för luftkvaliteten bedöms som obetydliga.  

Samlad bedömning 
Friluftsliv och rekreation 
Sammantaget bedöms planförslagets konsekvenser som små positiva för människors hälsa då föreslagna 
åtgärder som utpekade stråk för friluftsliv och rekreation på flera håll stärker och ger möjligheter till 
utveckling. Risk finns för negativa effekter genom att mark tas i anspråk i tätorterna för infrastruktur och 
bebyggelse, vilka kan leda till att grönområden tas i anspråk och att barriärer bildas vid exempelvis 
föreslagna vägar, vilket primärt påverkar barn, äldre och personer med vissa funktionsvariationer. 
Ställningstagande om att minska risken för att områden tas i anspråk finns, dock saknas ställningstagande 
om barriäreffekter. 

Buller, förorenade områden, farligt gods och luftkvalitet 
Förtätning och ökad framkomlighet för vägtrafiken bidrar till risk för försämrad luftkvalitet- och 
bullersituation i enskilda områden. Sammantaget bedöms konsekvenserna som obetydliga till små positiva om 
sanering av förorenad mark sker vilket medverkar till att uppnå miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö. 

Möjliga åtgärder 
Friluftsliv och rekreation 
Bostadsnära natur gynnar äldre, personer med funktionsvariationer och barn. Den riktlinje om avstånd till 
bostadsnära natur som planen har kan kompletteras med riktlinjer för tillgång och avstånd. För friluftsliv 
och rekreation har Boverket tagit fram rekommendationer att närparker helst ska ligga inom 50 meter 
från bostaden (Boverket, 2007). 

Gestaltning och utformning av tillkommande bebyggelse kan uppmuntra till mer rörelse, lek, sociala 
möten eller vila, vilket kan utredas i kommande detaljplanering. 

Uppstår barriärer för friluftsliv och rekreation i staden eller på landsbygden kan dessa överbryggas, 
exempelvis genom planskilda passager, för att vidmakthålla tillgången till säkra passager, samt hur gång- 
och cykelvägar och kopplingar placeras i förhållande till grönområden. 

Översiktsplanen skulle kunna peka ut tätortsnära, inom de gröna stråken, områden som kan omfattas av 
skydd enligt 7 kapitlet miljöbalken. 

Buller, förorenade områden, farligt gods och luftkvalitet 

Planförslagets övergripande riktlinjer för hanteringen av buller syftar till att följa de nationella riktvärdena. 
Inför den fortsatta planeringen föreslås följande:  

• Utreda bullerförhållandena vid utpekade utvecklingsområden.  
• Utreda och peka ut både betydande bullerkällor och deras effekter, samt bullerutsatta områden i 

kommunen.  
• Beräkna buller från framtida trafik. 
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En god grönstruktur motverkar dålig luftmiljö och bullernivåer minskas. I samband med detaljplanering 
reservera mark för grönytor.  

Inom 150 meter från transportled för farligt gods ska risksituationen beskrivas och bedömas vid 
planläggning, vid nybyggnation och vid ianspråktagande av mark. Även vid åtgärder inom 100 meter från 
en bensinstation ska risksituation och olägenhet för människor och miljö analyseras och bedömas.  

6.2 Kulturmiljö och landskap 
Här redovisas de bedömningsgrunder som används för att beskriva effekter och konsekvenser. 
Bedömningar av miljöeffekter är just bedömningar och det är viktigt att de görs på ett så konsekvent, 
objektivt och opartiskt sätt som möjligt.  

Bedömningsgrunder 
Mycket stor konsekvens uppstår vid en stor effekt på nationella intressen eller att områden och strukturer 
med unika kvaliteter försvinner. 

Stor konsekvens uppstår vid en stor eller måttlig, varaktig effekt på nationella intressen, eller en stor, 
varaktig effekt på regionala eller lokala intressen. Det kan även innebära att områden och strukturer med 
unika kvaliteter skadas drastiskt. 

Måttlig konsekvens uppstår vid en liten, varaktig effekt på nationella eller regionala intressen eller en måttlig, 
varaktig effekt på lokala intressen. Det kan också vara en stor tillfällig effekt eller att viktiga samband och 
strukturer försvagas. Måttlig konsekvens kan även innebära att värden inom områden med unika 
kvaliteter skadas förändras, men värdet av helheten kvarstår. 

Liten konsekvens uppstår vid en liten, varaktig effekt på regionala eller lokala eller måttlig tillfällig effekt på 
regionala eller lokala intressen. Viktiga samband och strukturer bibehålls. Enskilda objekt som inte är 
betydelsebärande för helheten försvinner. 

Konsekvenser 
Riksintressen 
Riksintressen överlappas av markanvändningarna landsbygd, natur och friluftsliv, förutom i Mollösund 
där markanvändning föreslås som mångfunktionell bebyggelse. Mollösund är ett av Bohusläns äldsta och 
största fiskelägen, med karaktäristisk tät långsträckt bebyggelseklunga utmed huvudstråket Gatan. Den 
ekonomiska tyngdpunkten har, förutom sillfisket, varit djuphavsfiske med storbackor fiskhandel och 
fiskberedning. Översiktsplanen anger att utveckling ska ske med hänsyn till kulturhistoria och bohuslänsk 
bebyggelsetradition. Inom landsbygd och i områden med föreslagen markanvändning natur och friluftsliv 
ska ny bebyggelse anpassas till landskapet, till natur- och kulturvärden och till bebyggelsens karaktär 
avseende placering, volym, material och färg. Allmänna riktlinjer anges även för hur bebyggelse ska 
placeras i terrängen och med hänsyn till landskapsbild.  

Trots riktlinjer, vägledning och uttalade förhållningssätt bedöms all typ av förändring medföra risk för att 
kulturmiljöers värden och uttryck påverkas. Påverkan från markanspråk och exploatering kan innebära att 
specifika värdebärande objekt försvinner, men även att kulturmiljön runt ett objekt påverkas trots att 
objektet bevaras. Ny bebyggelse i en kulturmiljö kan tränga undan dess värden och försvaga dess uttryck 
genom att göra dem otydligare och svårare att uppfatta och uppleva. Den utveckling av 
markanvändningen som översiktsplanen föreslår och medger kan ske inom alla typer av kulturmiljöer, allt 
från riksintressen till områden som inte är utpekade som värdefulla kulturmiljöer. Effekterna av 
utvecklingen beror på vilka objekt och miljöer som påverkas. Konsekvenserna bedöms därför som negativa 
och små då kulturhistoriska värden och samband kan gå förlorade. 

Fornlämningar 
Ny bebyggelse och verksamheter föreslås i områden där det finns registrerade fornlämningar. 
Konsekvenserna bedöms som måttliga och negativa då en fornlämning kan ha högt värde/känslighet och då 
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blir konsekvenserna måttliga även om effekten är liten, det vill säga att det sammantaget är få lämningar 
som tas bort i samband med exploatering.  

Samlad bedömning 
Föreslagna ställningstaganden syftar till att styra bebyggelseutvecklingen inom områden med höga 
kulturvärden, men även generellt inom hela kommunen, för att minimera risken för negativa 
konsekvenser. Samtidigt finns en vilja att utveckla befintliga samhällen med kulturvärden till levande 
hållbara samhällen, vilket är ett sätt att upprätthålla och levandegöra kulturvärden. Det bedöms dock inte 
vara möjligt att utesluta negativa konsekvenser helt. Konsekvenserna bedöms som små till måttligt negativa. 

Möjliga åtgärder 
Använda framtagna kunskapsunderlag till kulturmiljöers specifika värden och uttryck i den fortsatta 
planeringen och inför uppförandet av ny bebyggelse. 

Vid exploatering/detaljplanering måste risken, såväl direkta som indirekta risker, för skada på 
riksintressen utredas. 

När det inte går att undvika, minimera eller återställa skador kan kompensation föreslås, exempelvis kan 
fornlämningar framhävas med information och ökad skötsel. 

6.3 Naturmiljö 
Här redovisas de bedömningsgrunder som används för att beskriva effekter och konsekvenser. 
Bedömningar av miljöeffekter är just bedömningar och det är viktigt att de görs på ett så konsekvent, 
objektivt och opartiskt sätt som möjligt. 

Bedömningsgrunder 
Mycket stor konsekvens uppstår vid en stor effekt på nationella intressen eller att områden och strukturer 
med unika kvaliteter försvinner. 

Stor konsekvens uppstår vid en stor eller måttlig, varaktig effekt på nationella intressen, eller en stor, 
varaktig effekt på regionala eller lokala intressen. Det kan även innebära att områden och strukturer med 
unika kvaliteter skadas drastiskt. 

Måttlig konsekvens uppstår vid en liten, varaktig effekt på nationella eller regionala intressen eller en måttlig, 
varaktig effekt på lokala intressen. Det kan också vara en stor tillfällig effekt eller att viktiga samband och 
strukturer försvagas. Måttlig konsekvens kan även innebära att värden inom områden med unika 
kvaliteter skadas eller förändras, men värdet av helheten kvarstår. 

Liten konsekvens uppstår vid en liten, varaktig effekt på regionala eller lokala eller måttlig tillfällig effekt på 
regionala eller lokala intressen. Viktiga samband och strukturer bibehålls. Enskilda objekt som inte är 
betydelsebärande för helheten försvinner. 

Konsekvenser 
I kommunens utvecklingsstrategi anges att hållbar utveckling av landsbygden och kustsamhällena ska ske 
med hänsyn till natur-, kulturmiljövärden, friluftslivet, landskapsbilden och areella näringar. Det anges 
även att kommunen ska bevara, förvalta och utveckla Orusts varierade natur- och kulturmiljöer och 
förmåga att leverera ekosystemtjänster och upplevelsevärden. 

Grön infrastruktur 
För att möjliggöra för detta pekar förslag till översiktsplan ut sammanhängande strukturer av gröna 
områden, vilket ger goda förutsättningar för att bevara och utveckla biologisk mångfald då det möjliggör 
för att sammanhängande strukturer till stor del kan bevaras och utvecklas. Därmed finns möjligheter att 
utveckla den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som biologisk mångfald stödjer. Det 
bedöms kunna ge positiva konsekvenser på spridningssamband och biologisk mångfald. Utpekande av 
grönområden som bildar grön infrastruktur i kommunen bedöms innebära måttliga positiva konsekvenser 
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för grön infrastruktur då det omfattar områden som är av nationellt (riksintresse) och regionalt intresse 
för naturvården. Ställningstagande om att naturvärdesinventeringar ska göra och förslag på skydd av 
våtmarker Storahamnsområdet anges vilket ger postiva konsekvenser för säkerställande av grönstrukturen.  

Riksintressen 
Vid Ellös har nya markområden pekats ut för mångfunktionell bebyggelse samt verksamhet och industri 
där delar ligger inom riksintresset för naturvården, enligt 3 kapitlet 6§ miljöbalken, Morlandadalen, vilket 
kan få en liten effekt i och med att det enbart är en mindre del av riksintresset som berörs. Konsekvensen 
bedöms som obetydlig till liten då riksintresset anger att en mycket restriktiv hållning ska hållas vid 
nylokalisering av bebyggelse i dalgången samt på hällmarksområdena. Områdena som pekas ut är redan 
idag exploaterade av bostäder och återvinningscentral. I övrigt berörs riksintressena av föreslagen 
markanvändning landsbygd samt natur och friluftsliv. 

Varekilsån rinner mot natura 2000 området Halsefjorden med rev, blottade ler-och sandbottnar samt 
stora vikar och sund. Varekilsån är påverkad av övergödning vilket kan påverka ålgräset som är känsligt 
för försämrade ljusförhållanden och påverkas negativt av flytande eller lösliggande algmattor, orsakade av 
övergödning och dålig vattencirkulation. Varekilsån omfattas av strandskydd norr och söder om tätorten, 
men i själva tätorten är ån inte markerad med strandskydd (Länsstyrelsen planeringskatalog, 20220902). I 
översiktsplanen är själva ån är utpekad som grönområde, men kring är markanvändningen 
mångfunktionell bebyggelse samt industri och verksamhet. Effekten kan bli försämrade ljusförhållanden 
för ålgräset vilket kan leda till att naturtypen stora vikar och sund ges försämrade förutsättningar att nå 
gynnsam bevarandestatus. Det finns dock ett tydligt ställningstagande om att vid exploatering behöver 
avstånd till ån samt geotekniska förutsättningar utredas och eventuella skyddsåtgärder säkerställas. På 
kartan för mark- och vattenanvändning är ån och 30 meter på var sida markerat som grönområde. 
Ändrad markanvändning utmed ån kan komma att kräva tillstånd enligt 7 kapitlet 28a§ miljöbalken då ån 
rinner mot ett natura 2000 område. 

Skyddad natur 
Vid Svanesund föreslås ny transportled med två alternativa sträckningar på kartan för mark- och 
vattenanvändning. Effekten av båda sträckningarna är att mark tas i anspråk som omfattas av 
strandskydd, Mölnebyån. Ån leder även ut mot natura 2000-området Halsefjorden. Det södra alternativet 
går rakt över ån, medan det norra alternativet går parallellt med ån. Här bedöms det utfall som påverkar 
mest, det vill säga det norra. Bedömningen är risk för måttliga negativa konsekvenser för biologisk mångfald 
knuten till ån och dess omland genom förlust av area och barriäreffekt av transportled. Postiva konsekvenser 
bedöms förslag till skydd av våtmarksområde, Storahamnsområdet, ge till biologisk mångfald. 

Skyddade arter 
I områden där planförslaget anger markanvändningen verksamhet och industri samt bebyggelseutveckling 
finns skyddade arter noterade i artportalen ( (ArtDatanken, 2022). Effekten kan bli att mark tas i anspråk 
där det finns skyddade arter, eller som utgör livsmiljö för skyddade arter.  

Riksintresse energiförsörjning vindbruk är utpekat inom område där det finns höga naturvärden och där 
det finns risk för att skyddade arter kan påverkas.  

Samlad bedömning 
Planförslaget har en ambition att hantera grönstrukturen och bevara samt stärka värdetrakter och 
spridningssamband både regionalt och lokalt.  

Planförslaget medger bebyggelseutveckling inom områden med höga naturvärden, dock finns i vissa 
områden ställningstaganden för hur det ska hanteras i fortsatt planering och prövning. Förslaget medger 
även bebyggelseutveckling utmed vattendrag som rinner ut mot natura 2000-området Halsefjorden, det 
finns dock ställningstaganden för hur det ska hanteras i fortsatt planering och prövning. 

Konsekvenserna av genomförandet av översiktsplanen bedöms som små negativa då det större 
markanspråket innebär att arter och naturmiljöer kan påverkas negativt. Positivt är att gröna stråk är 
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utpekade och att det föreslås skydd av våtmarksområde, utpekande av ekologiskt särskilt känsliga 
områden, samt att grönområde är utpekade kring Varekilsån där ån inte omfattas av strandskydd. 

Möjliga åtgärder 
Översiktsplanen skulle kunna peka ut tätortsnära, inom de gröna stråken, områden som kan omfattas av 
skydd enligt 7 kapitlet miljöbalken. 

Vid förslag till utbyggnad i anslutning till naturreservat (Svanvik) föreslås en skyddszon om minst en 
trädlängd till naturreservatet för att undvika senare önskemål om nedtagande av riskträd i anslutning till 
egendom och bebyggelse.  

Naturvärdesinventeringar i samband med planläggning i oexploaterade områden. Analys rekommenderas 
ingå över vad som ska göras och hur det påverkar naturmiljön och biologisk mångfald. 

Artskyddsutredningar där risk finns för att skyddade arter kan påverkas av föreslagen mark- och 
vattenanvändning. 

6.4 Vatten 
Här redovisas de bedömningsgrunder som används för att beskriva effekter och konsekvenser. 
Bedömningar av miljöeffekter är just bedömningar och det är viktigt att de görs på ett så konsekvent, 
objektivt och opartiskt sätt som möjligt. 

Bedömningsgrunder 
Mycket stor konsekvens uppstår vid en stor eller måttlig störning (över miljökvalitetsnormen, MKN, för 
vattenförekomsten under lång tid)  

Stor konsekvens uppstår vid en stor eller måttlig störning under lång tid på vatten som saknar 
miljökvalitetsnorm. 

Måttlig konsekvens uppstår vid en stor eller måttlig störning (över MKN) under kort tid eller liten störning 
(under MKN) under lång tid  

Liten konsekvens uppstår vid en liten störning under kort tid (under MKN) eller som motverkar 
nationella/regionala/lokala marginellt. Kan ge en kumulativ påverkan tillsammans med annan 
exploatering. 

Konsekvenser 
Förändrad markanvändning kan medföra påverkan på recipienter i form av ökade flöden, erosion och 
ökad föroreningsbelastning. En recipient är det vattendrag, sjö eller hav, som avlopps- eller dagvatten leds 
till, utan eller efter eventuell rening. Förändrad markanvändning kan också innebära det motsatta.  

Utbyggnad av verksamhets- och industriområde samt bebyggelse föreslås utmed Henån och Varekilsån 
med avrinning mot havet. Vattendragen har måttlig (Henån) och otillfredsställande (Varekilsån) ekologisk 
status. Havet har måttlig ekologisk status. Den kemiska statusen är satt som Uppnår ej god status, detta på 
grund av kvicksilver och PBDE (polybromerade difenyletrar), som tillsätts brännbara material för att 
fördröja eller minska spridningen av en brand. 

Påverkan på vattendraget finns i form av övergödning på grund av jordbruksverksamhet och enskilda 
avlopp längs åarna.  

Positiva konsekvenser är att grönområde föreslås utmed åarna. 

Utvecklingsstrategin och föreslagen markanvändning föreslår inget nytt verksamhetsområde med närhet 
till grundvattentäkt och påverkan på grundvattenkvaliteten bedöms därför vara obetydlig.  
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Samlad bedömning 
Planförslaget medför en påverkan på yt- och dagvatten. Med skyddsåtgärder för dagvattenhantering, 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt bevarande av vattenmiljöer som en tillgång vid 
exploatering bedöms planförslaget medföra liten negativ konsekvens för vattenmiljön. Försiktighetsmått 
måste också vidtas vid byggskeden för att undvika större negativa konsekvenser.  

Möjliga åtgärder 
Mark för kompensationsåtgärder med våtmarker och dammar för dagvatten är en förutsättning för 
planerad utbyggnad.  

Ytvatten 
En kommunövergripande vattenplan behöver tas fram och för att förbättra Orust kommuns 
vattenmiljöer. 

6.5 Naturresurser 
Här redovisas de bedömningsgrunder som används för att beskriva effekter och konsekvenser. 
Bedömningar av miljöeffekter är just bedömningar och det är viktigt att de görs på ett så konsekvent, 
objektivt och opartiskt sätt som möjligt.  

Bedömningsgrunder 
Mycket stor konsekvens uppstår när unika naturresurser försvinner eller inte blir tillgängliga längre. 

Stor konsekvens uppstår när viktiga naturresurser försvinner eller inte längre blir tillgängliga. 

Måttlig konsekvens uppstår vid när viktiga naturresurser blir delvis förstörda eller blir mindre tillgängliga. 

Liten konsekvens uppstår när viktiga naturresurser påverkas i liten utsträckning. 

Konsekvenser 
Jordbruksmark föreslås med markanvändning landsbygdsutveckling och riktlinjer om hur utveckling ska 
ske, vilket innebär att mark som har ett speciellt värde för näringen ska ha företräde framför andra 
användningar.  

Ny bebyggelse för boende och verksamheter/industri föreslås på skogs- och jordbruksmark. 
Konsekvenser av att exploatera brukningsvärd mark kan medföra oåterkalleliga förändringar av marken, 
vilket betyder att den inte kommer kunna brukas längre.  

Konsekvensen av att bygga på jordbruksmark bedöms som liten till måttlig negativ då mark för produktion 
av livsmedel och energi tas i anspråk och infrastruktur riskerar att innebära barriärer och fragmentering. 
Mark som bedömts ha mycket höga brukningsvärden tas i anspråk för verksamhet och industri, 
transportled samt bebyggelseutveckling i tätorterna. 

Konsekvensen av utbyggnaden av verksamheter på produktiv skogsmark bedöms som liten negativ då mark 
för träråvaror, bioenergi, svamp och bär samt kolupptag och kolinlagring tas i anspråk och försvinner. 

Planförslaget bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser för jordbrukets producerande 
ekosystemtjänster då de större utbyggnadsområdena för verksamheter som pekas ut främst är på 
tätortsnära jordbruksmark. Planen ger negativa konsekvenser på jordbruksmarkens reglerande tjänster, 
med avseende på utjämning av höga flöden. 

Samlad bedömning 
Sammantaget bedöms konsekvensen för naturresurser som liten till måttlig negativ då mark för produktion 
av livsmedel, träråvaror, bioenergi samt kolupptag och kolinlagring minskar. Positiva konsekvenser är att 
planförslaget värnar om övrig jordbruksmark och betydelse av levande landsbygd med goda möjligheter 
för areella näringar. 
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Möjliga åtgärder 
I samband med detaljplanering utreda konsekvenser för jordbruksmark och planera så att skadorna på 
jordbruksmarken undviks, exempelvis genom att verka för god arrondering.  

I samband med detaljplanering ska en analys göras av vilka ekosystemtjänster som området omfattar och 
vilka som riskerar att gå förlorade i samband med exploatering. Det behöver även ingå hur förlorade 
ekosystemtjänster kan ersättas. 

6.6 Klimat och klimatanpassning 
Här redovisas de bedömningsgrunder som används för att beskriva effekter och konsekvenser. 
Bedömningar av miljöeffekter är just bedömningar och det är viktigt att de görs på ett så konsekvent, 
objektivt och opartiskt sätt som möjligt.  

Bedömningsgrunder 
I avsaknad av riktvärden för utsläpp av växthusgaser baseras bedömningarna på om planförslaget bidrar 
till att uppnå uppsatta miljökvalitetsmål jämfört med nollalternativet. 

Riksdagen har fastställt en precisering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan: 

• Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över 
förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över 
förindustriell nivå.  

 

För Västra Götalands län gäller samma mål och de har även brutits ner till följande: 

• År 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossilenergi och medborgarna och 
näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energi-försörjning. Boende, transporter och 
produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är resurssnåla, energieffektiva och 
baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark ekonomi och ett 
innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv. 

• Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990 
års nivå. 

• Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska 
minska med 30 procent jämfört med 2010. 

• År 2030 ska andelen förnybar energi öka till minst 80 procent. 
 

Konsekvenser 
Klimatpåverkan 
Planförslaget med fokus på utveckling i tätorterna avser att minska klimatpåverkan genom att minska 
transportbehovet. Bebyggelse, service och transport ska samordnas i planering vilket ska bidra till en 
utveckling av kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Kommunens utvecklingsstrategi ska bidra till att 
minska bilberoendet genom att bygga bostäder, service, skolor och förskolor där det finns god 
kollektivtrafikförsörjning. Även utbyggnad av laddinfrastruktur avser att minska klimatpåverkan från 
transporter. 

Kommunens energibehov ökar i takt med att kommunen växer och fordonsflottan elektrifieras. 
Kommunen har inte full rådighet över kommunens energiförsörjning men behöver utreda framtida behov 
och väga in det i markanvändningen. Mot bakgrund av Sveriges mål om ett 100% förnybart elsystem till 
2040 är det viktigt att översiktsplaneringen möjliggör för en effektiv utbyggnad av förnybar 
energiproduktion. Kommunen redogör inte i markanvändningskartor var lämpliga platser för 
energiproduktionen finns. Det görs i vindbruksplan och den fördjupade översiktsplanen för havet. Dock 
omfattar det inte all förnybar energiproduktion, exempelvis saknas då solenergi. 
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Klimaanpassning 
Översvämningskartering har beaktats översiktligt vid framtagande av markanvändningskartor. Det har 
resulterat i förslag på ställningstaganden för utredning om svämytor i översiktsplanen. 

En klimatriskstrategi har tagits fram som anger hur hantering av bebyggelse och infrastruktur ska ske vid 
höjda havsnivåer, där det anges vid vilka nivåer som utredningar och åtgärder ska göras.  

Väg 178 som går genom Ellös riskerar att översvämmas vid högt vattenstånd, vilket kan ge försämrad 
framkomlighet för samhällsviktig service som ambulans och räddningstjänst. Konsekvenserna kan bli 
längre inställelsetid. Det finns även en risk för påverkan på utvecklingsområden för verksamheter och 
industrier samt bebyggelse genom att delar av områdena ligger inom områden där det finns risk för höjda 
havsnivåer en klimatriskstrategi som bilaga anger när åtgärder och utredningar ska göras.  

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys har förmågan att hantera skyfall bedömts vara god. Men med 
förändrad markanvändning förändras även förutsättningarna för skyfallshanteringen varför riskanalyser 
behöver uppdateras i enlighet med utvecklingen och i samband med planering av ny bebyggelse behöver 
skyfalls- och översvämningskarteringar beaktas.  

För värmeböljor är gröna stråk och områden positivt om dessa är trädrika då trädens skugga och 
avdunstning bidrar till ett svalare lokalklimat. Gröna tätorter med bevarande och förstärkning av gröna 
stråk och områden tillämpas i markanvändningskartorna vilket bedöms ge positiva konsekvenser för 
klimatanpassning. 

Samlad bedömning 
Sammantaget bedöms planförslaget eftersträva ett minskat transportbehov genom utvecklingsstrategierna. 
Samtidigt antas behovet öka något till följd av ökad befolkning och elektrifierad fordonsflotta. 
Planförslagets bedöms ge vissa förutsättningar för minskad klimatpåverkan genom utpekande av 
bebyggelse koncentrerad till tätorterna. Planen bedöms orsaka en ökad klimatpåverkan eftersom 
transportbehovet uppskattas ha större påverkan än utsläppsminskande åtgärder.  

I översiktsplanen redovisas åtgärder för att minska effekterna av värmeböljor, ras, skred, erosion och 
översvämningar. Sammantaget bedöms översiktsplanen medföra en förmåga att kunna hantera de 
klimatrisker som nämns genom föreslagna rekommendationer. 

Möjliga åtgärder 
I översiktsplanen rekommenderas att mark för förnybar energi pekas ut. 

Vid nyexploatering ska det belysas vilka eventuella klimatanpassningsåtgärder som behöver genomföras. 

I områden med lera kan det finnas naturliga förutsättningar för skredrisk och vid branta bergsslänter kan 
det finnas risk för bergras och blocknedfall. Med hänsyn till detta är det nödvändigt att markens 
lämplighet klargörs med avseende på risker för naturolyckor vid planläggning och bygglovsgivning. 

För att minimera översvämningsproblematiken ska ett arbete kopplat till fördröjning av dagvatten finnas i 
såväl nybyggnation som befintliga områden. 

Åtgärder för att anpassa staden till ett förändrat klimat ska utformas på ett sätt som bidrar till en positiv 
stadsmiljö. 

6.7 Kumulativa effekter 
I detta avsnitt beskrivs de kumulativa effekter som planförslaget bedöms kunna leda till. Med kumulativa 
effekter menas effekter som samverkar på olika sätt. De kan vara antingen additiva, synergistiska eller 
motverkande. Planförslagets kumulativa effekter beskrivs för befolkning och hälsa, miljön i stort, samt för 
klimatet. 
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Förutsättningarna för god hälsa kan bero på vilka störningar som befolkningen utsätts för, samt hur 
tillgängligheten till friluftsliv och rekreation ser ut.  

I kombination med klimatförändringen kan synergieffekter uppstå som påverkar statusklassningen av 
berörda vattenförekomster, detta till följd av högre temperaturer och mer avrinning som förstärker 
processer som styr övergödning. En växande befolkning med ökat transportbehov riskerar att ytterligare 
påverka både natur och vattenområden negativt. 

Översiktsplanen har ambitionen om ett minskat transportbehov, vilket kan leda till minskade utsläpp från 
de transporter som förekommer, men då behöver förutsättningar för utökad kollektivtrafik, 
laddinfrastruktur och förnybara drivmedel vara goda.  

Jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelseutveckling. Möjligheten att producera livsmedel och foder är 
en viktig ekosystemtjänst i jordbrukslandskapet men på nationell nivå fortsätter arealen åkermark att 
minska på grund av exploatering. Även variationsrikedomen i odlingslandskapet är av stort värde där 
djurhållning och betesdrift är viktiga förutsättningar för att mångfalden ska bevaras.  

Alla landets kommuner har ett gemensamt ansvar för att värna jordbruksmarken som ett väsentligt 
samhällsintresse där varje minskning får en additiv effekt som minskar förutsättningarna att uppfylla 
miljömålet Ett rikt odlingslandskap.  

Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp kan motverka ökad belastning av näringsämnen. Påverkan 
på ytvattenkvalitet genom avlopp, förorenade områden samt dagvattenhantering kräver fördjupade 
insatser. 
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7 Miljöbedömning av nollalternativ 
Förslag till översiktsplan och nollalternativet skiljer sig i huvudsak genom att nollalternativet saknar 
vägledning för utveckling av grön infrastruktur, samt att Översiktsplan 2009 ger stor tillåtlighet och 
saknar riktlinjer för kommunens bebyggelseutveckling på landsbygden. En geografiskt utspridd 
bebyggelse riskerar att öka beroendet av resor och att det främst är resor med bil som ökar vilket kan ge 
negativ påverkan på klimatet. Bebyggelseutvecklingens avsaknad av tydliga ställningstaganden medför att 
en utbyggnad enligt nollalternativet kan ske utspritt i kommunen vilket medför ökat transportbehov. 
Transportbehovet bedöms dock ha potential för att minska i delar av kommunen. Nollalternativet 
bedöms bidra till ökad klimatpåverkan eftersom transportbehovets uppskattas ha större påverkan än 
utsläppsminskande åtgärder. 

Vid ett nollalternativ kommer sannolikt exploatering av ny bebyggelse och infrastruktur bli mer 
osammanhängande och utspridd inom kommunen. Risken är större att utbyggnaden blir mer splittrad och 
att bebyggelse lokaliseras utanför kollektivtrafikstråken. Konsekvensen av detta medför att mer mark tas i 
anspråk, vilket i sig leder till att värdefulla jord- och skogsbruksvärden sannolikt kommer att minska.  

Eftersom det vid nollalternativet inte finns vägledning för utveckling på landsbygden kan kulturhistoriskt 
värdefulla områden komma att påverkas negativt. Det kan även ske en negativ påverkan på 
fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, landskapsbilden och eventuellt även värdefulla gårds- 
och bymiljöer genom att hänsyn inte tas till dessa vid val av plats för byggnation.  

För vatten bedöms konsekvenserna av nollalternativet vara något sämre än konsekvenserna av 
planförslaget. 

Hösten 2016 beslöt Naturvårdsverket om nytt riksintresseområde för friluftslivet enligt 3 kapitlet 6§ 
miljöbalken för östra Orust kustzon. Det saknas ställningstaganden i översiktsplanen 2009 för hur 
riksintresset ska tillgodoses, vilket skulle kunna leda till stora konsekvenser för friluftsliv av nationellt 
intresse.  
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8 Samlad bedömning 
I detta kapitel sammanfattas bedömningen av planförslagets miljökonsekvenser. Först sammanfattas 
miljökonsekvenserna i en tabell. Därefter görs en översiktlig bedömning av på vilket sätt planförslagets 
genomförande bidrar till, eller motverkar att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Den bedömningen är 
översiktlig, men kan ändå tjäna som ett stöd i en diskussion om planförslagets egenskaper och vilka delar 
som behöver vidareutvecklas i de efterföljande faserna i översiktsplaneprocessen. Slutligen görs en 
bedömning mot miljöbalken. 

8.1 Sammanfattning miljökonsekvenser 
Miljö-aspekt 

 

Samlad bedömning - 
huvudalternativ 

Kommentar Nollalternativ 

Männi-skors 
hälsa och 
säkerhet 

Liten positiv 
konsekvens 

 

Förtätning och ökad 
framkomlighet för 
vägtrafiken bidrar till risk 
för försämrad luftkvalitet 
och risk för ökat buller i 
enskilda områden. 
Vidmakthållande och 
utveckling av gröna 
stråk och områden 
verkar i andra 
riktningen.  

Måttlig negativ konsekvens 

Nollalternativet har inte 
utpekade gröna stråk vilket 
ökar risken för spridd 
bebyggelse och 
fragmentering av 
grönområden.  
 
Det finns ingen vägledning 
hur riksintresse för friluftsliv, 
Orust kustzon ska 
tillgodoses.  

Kultur-miljö 
och land-
skap 

Liten negativ 
konsekvens 

Planförslaget innebär 
förändringar och tillägg 
inom kulturhistoriskt 
värdefulla områden, 
vilket kan leda till 
negativa konsekvenser, 
dock anger den riktlinjer 
för utveckling på 
landsbygden vilket är 
positivt. 

Måttlig negativ konsekvens 
Rekommendationer saknas 
för landsbygden, vilket ökar 
risken för okänslig 
bebyggelse inom 
kulturhistoriska miljöer. 

Natur-miljö Liten negativ 
konsekvens 

 

Positivt är vägledning 
och utpekande av gröna 
stråk och samband, 
samt grönområden 
utmed åar.  

Negativt är få 
ställningstagande för hur 
naturvärden och 
biologisk mångfald ska 
hanteras i samband 
med planering och 
prövning. 

Måttligt negativ 
konsekvens 

Negativ konsekvens är svag 
vägledning om gröna stråk 
och grönområden.  
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Vatten Obetydlig till liten 
negativ konsekvens 

Utbyggnad av vatten- 
och avlopp leder till 
minskade utsläpp av 
gödande ämnen, 
specifikt i vattennära 
lägen. 
Dagvattendammar, 
våtmarker, växtbäddar 
och att nyttja lågpunkter 
i terrängen till 
fördröjning och rening 
av dagvattnet ses som 
viktiga insatser för att nå 
god vattenstatus. 
Planen medför potential 
till positiva 
konsekvenser. Ingen 
utbyggnad föreslås på 
viktiga områden för 
grundvatten. Risk för 
negativa konsekvenser 
på vattendrag med 
måttlig ekologisk status. 

Måttlig negativ konsekvens 

Nollalternativet har inga 
riktlinjer för utbyggnad på 
landsbygden vilket skulle 
kunna medföra spridd 
bebyggelse som inte ger 
underlag för utbyggnad av 
vatten- och avlopp. 

 

Natur-
resurser 

Liten till måttlig 
negativ konsekvens 

Konsekvenserna för 
naturresurser bedöms 
som måttliga negativa 
då mark för produktion 
av livsmedel, träråvaror, 
bioenergi samt 
kolupptag och 
kolinlagring minskar. 
Positiva konsekvenser 
genom vägledning av 
mark för areella 
näringar. 

 

Måttlig negativ 
konsekvens.  

Risk för fragmentering av 
jord- och skogsmark genom 
att vägledning saknas för 
utveckling på jordbruksmark 
på landsbygden. Risk för att 
enstaka förhandsbesked och 
bygglov splittrar mark. 

Klimat-
anpass-ning 

För klimatanpassning 
bedöms planförslaget 
få en positiv 
konsekvens. 
Planförslaget verkar för 
att minska riskerna 
kopplat till ett förändrat 
klimat. Åtgärder och 
riktlinjer sätts in för att 
hantera ökad 
nederbörd och annan 
påverkan av 
extremväder. 

 

 För nollalternativet bedöms 
klimatanpassning få negativ 
konsekvens. I jämförelse 
med planförslaget finns färre 
åtgärder som avser att 
minska riskerna kring ett 
förändrat klimat.  

Nollalternativet har inga 
planerade skyfallsytor och 
riktlinjer för bygglov i 
områden utanför detaljplan 
saknas. 
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Klimat-
påverkan 

Klimatpåverkan 
bedöms få negativa 
konsekvenser med 
ökad bebyggelse i fyra 
tätorter samt på 
landsbygden, vilket kan 
leda till ökade 
transporter. I 
förhållande till 
nollalternativet bedöms 
planförslaget leda till 
minskad 
klimatpåverkan då det 
underlättar för ökad 
kollektivtrafik och 
förbättrade gång och 
cykelvägar. 

 Bedöms innebära negativ 
konsekvens då 
landsbygdsutvecklingen inte 
vägleds vilket kan leda till 
spridd bebyggelse. 

 
Jämförelsealternativ – fokus tätortsutveckling 
Med fokus på utbyggnad av tätorterna Henån och Svanesund minskar negativa konsekvenser på grund av 
klimatpåverkan i och med att det ger ökat underlag för kollektivtrafik, detta innebär att transporter kan 
minska och att barn, unga och äldre kan röra sig mer fritt. Alternativet innebär att befintliga lägen nyttjas 
där det redan finns investeringar gjorda för vatten- och avlopp, infrastruktur och kollektivtrafik. Det 
innebär ekonomiska och miljömässig hållbarhet på sikt.  

Utveckling av gröna samband är lika som huvudalternativet. Risk finns dock för att bostadsnära natur tas 
i anspråk för bebyggelse, vilket innebär negativa konsekvenser för folkhälsan då fler får längre till 
rekreationsmöjligheter. 

8.2 Miljöbedömningen och planförslaget 
Arbetet med miljöbedömningen har genomförts genom samverkan mellan planarbete och framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivning. Det har bland annat medfört att: 

• Planförslaget har ändrats vad gäller ianspråktagande av jordbruksmark för exploatering 
• Varekilsån grönstråket kring del av ån som inte omfattas av strandskydd har ändrats till 30 meter 

på vardera sida vilket är positivt för miljökvalitetsnormer för vatten och natura 2000-området 
Halsefjorden 

• Planförslaget har anpassats efter nyligen genomförd inventering av naturvärden och 
ekosystemtjänster. 

8.3 Påverkan på miljökvalitetsnormer 
Översiktsplanens inriktning att ta med miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvattenförekomster och att 
avsätta mark för lokalt omhändertagande av dagvatten, att bevara grönområden och ha buffertzoner mot 
vattendrag i tätorten är åtgärder som bedöms innebära bättre förutsättningar att klara normerna.  

Orust kommun omfattas inte av krav på bullerutredning. Regler för riktvärden för buller enligt gällande 
lagstiftning ska följas. Kommunen strävar efter att begränsa buller i enlighet med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler samt regler om egenkontroll, hänsyn och prövning. 

Översiktsplanen omfattas av riktlinje om att utredning ska göras vid nya planer som kan medföra en 
påtaglig trafikökning som kan ge tydliga ökningar av föroreningshalter vid gator och vägar, samt att 
åtgärder ska vidtas för att minska påverkan på luftkvalitet.  
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8.4 Påverkan på riksintressen 
Enligt 3 kapitlet 5 § plan- och bygglagen ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen avser att 
tillgodose riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken. I översiktsplanen anges rekommendationer 
som bidrar till att säkerställa riksintressena. 

Kommunen delar de statliga myndigheternas uppfattning om utpekade riksintresseområden. 

Kommunen har tagit hänsyn till riksintressena i översiktsplanen och kommer tillgodose riksintressena i 
samband med detaljplanering, bygglovsgivning, förhandsbesked och tillståndsprövning.  

Kommunen ser ingen konflikt mellan de olika riksintressena. Vid utpekande av områden för 
mångfunktionell bebyggelse, verksamheter och bostäder har stor hänsyn tagits till riksintressena och 
områden har föreslagits utanför område av riksintresse.  

Risk finns för påverkan på natura 2000-området Halsefjorden genom Varekilsån och utveckling av 
bebyggelse samt verksamheter industrier utmed ån.   
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8.5 Avstämning av miljökvalitetsmålen 
Relevanta miljökvalitetsmål har utvärderats gentemot miljöaspekternas bedömda konsekvenser. 
Konsekvenserna har bedömts för både nollalternativet, jämförelsealternativet och den planerade 
verksamheten. Bedömningen sammanfattas med figurer enligt följande: 

 
Förslaget bedöms bidra till att uppnå målet 
 

 Förslaget varken bidrar till eller försämrar 
möjligheterna att uppnå målet 

 
Förslaget bedöms försämra möjligheterna att 
nå målet 

 

 Nationellt 
miljömål 

Nollalternativ Utredningsalternativ Planförslag 

 

Frisk luft    

I både planförslaget och nollalternativet förväntas trafiken öka, utöver den generella trafikökningen. 
Utbyggnad som gynnar gång-, cykel- och kollektivtrafik bedöms innebära positivt för målet. 

 

Giftfri miljö    

Planförslaget innebär att sanering av mark sker till känslig och mindre känslig markanvändning inom de 
områden som ska planläggas för bostäder och verksamheter, vilket har en positiv påverkan på miljömålet. 
Nollalternativet innebär att sanering inte sker i lika stor skala sker vilket kan få till följd att förorenad mark 
kvarstår.  

 

Ingen 
övergödning 

   

Planförslaget innebär möjlighet till utbyggt kommunalt vatten- och avloppsledningsnät vilket medför att 
påverkan minskar på vattendrag, hav och sjöar. Riktlinjer som främjar miljötillståndet i vatten genom 
bevarande av gröna områden som renar och fördröjer är positivt. Nollalternativet innebär att belastning 
av näringsämnen på recipienterna riskerar att öka. Planförslaget ger en vägledning till att samla bebyggelse 
till tätorterna, nollalternativet har ingen vägledning för landsbygdsutveckling vilket kan innebära en spridd 
och fragmenterad bebyggelse   
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Levande skogar    

Planförslaget innebär att skogsmark tas i anspråk för bebyggelseutveckling. Risk för att infrastruktur får 
barriäreffekter och tar skog i anspråk som ingår i gröna stråk från staden. Nollalternativet innebär att skog 
blir kvar vid utbyggnadsområden. Utpekandet av gröna stråk och områden stärker miljökvalitetsmålet. 

 

God bebyggd 
miljö 

   

Planförslaget innebär att underlaget till kollektivtrafiken ökar i tätorterna. Förslaget ger god tillgång till 
gröna stråk och grönområden i tätorterna. Nollalternativet skulle innebära lägre underlag till 
kollektivtrafik och inget utpekande av gröna stråk och områden. 

 

Ett rikt växt- 
och djurliv 

   

Planförslaget innebär möjlighet att stärka gröna stråk och områden. Dock finns få ställningstaganden när 
utvecklingsområden berör höga naturvärden och skyddade arter. Förslag finns för skydd av ett 
våtmarksområde. 

 

Begränsad 
klimatpåverkan 

   

Planförslaget innebär att en fördelning av bebyggelse till fyra tätorter och kustorter vilket kan innebära 
ökade transporter. Förslaget innebär samtidigt att gång-, cykel- och kollektivtrafik kan gynnas. 
Planförslaget avsätter inte mark för att producera förnybar energi. Nollalternativet innebär negativ 
utveckling då bebyggelseutveckling på landsbygden inte vägleds. 

 

Bara naturlig 
försurning 

 

   

Planförslaget bedöms inte påverka miljömålsuppfyllelsen vare sig positivt eller negativt. 

 

Grundvatten av 
god kvalitet 

 

   

Planförslaget föreslår ingen bebyggelse i anslutning till viktiga grundvattentäkter. 

 

Ett rikt 
odlingsland-
skap  

   

Planförslaget bedöms innebära att åkermark tas i anspråk i tätortsnära lägen, dock mindre spridd 
bebyggelse på landsbygden än nollalternativet. 
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Levande sjöar 
och vattendrag 

   

Planförslaget bedöms kunna innebära minskade möjligheter att nå målet med utvecklingsområden utmed 
åar. 

 

Myllrande 
våtmarker 

   

Översiktsplanen bedöms påverka miljömålsuppfyllelsen positivt med förslag till skydd av ett 
våtmarksområde. 

 

Hav i balans 
och levande 
kust och 
skärgård 

   

Målet bedöms inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för havet. 

 

8.6 Folkhälsomål 
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Det övergripande målet är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Målområdena är bland annat barn och 
ungas uppväxtvillkor, miljöer och produkter och fysisk aktivitet. Grönstruktur som stimulerar till möten 
och aktivitet och som ger möjlighet till rekreation och lek för alla åldrar och grupper i samhället, skapar 
förutsättningar för folkhälsa. Översiktsplanen innebär en utveckling av stråk som uppmuntrar till 
promenader och motionscykling, såsom gång- och cykelvägar till och vid populära fritids- och 
rekreationsområden, vilket är positivt för folkhälsan. 

8.7 Överensstämmelse med miljöbalken 
Miljöbalkens kapitel 2 behandlar de allmänna hänsynsreglerna. Reglerna innebär bland annat att den 
ansvarige måste ha kunskap om verksamheten och att den ska lokaliseras till en lämplig plats. 

Planförslaget bedöms vara förenlig med de allmänna hänsynsreglerna genom att en prioritet sker av 
utveckling i tätorterna i kollektivtrafiknära läge. Det innebär även att det ger förutsättningar för att 
utveckla gång- och cykelvägar i kommunen.  

Miljöbalkens kapitel 3 innehåller grundläggande bestämmelser för hushållningen med mark- och 
vattenresurser. Där anges bland annat att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.  

Miljöbalkens kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, vilka ska säkerställa att människors hälsa och miljö 
inte påverkas negativt. Normerna reglerar den kvalitet på miljön som ska uppnås till en viss tidpunkt. I 
dagsläget finns miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller, föroreningar i utomhusluft, kemiska föreningar 
i fisk- och musselvatten samt kvalitetskrav för vattenförekomster.  

Planförslaget bedöms leda till att miljökvalitetsnormerna nås, förutom vid Varekilsån där det vid 
utbyggnad behövs tydliga ställningstagande om markanvändning utmed ån i tätorten. 

Miljöbalkens 7 kapitel om skydd handlar om skydd av områden. Ett våtmarksområde pekas ut för skydd. 
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9 Uppföljning 
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 
medför. Såväl den förutsedda som den oförutsedda betydande miljöpåverkan ska följas upp. 
Uppföljningen medverkar till att syftet med miljöbedömningen och målen om hållbar utveckling ska 
uppfyllas. Uppföljning bidrar också till ökad kunskap och kvalitetssäkring av miljöbedömningar.  

Boverket rekommenderar att uppföljningen av översiktsplanens betydande miljöpåverkan kopplas till 
befintlig tillsyn, miljöledning och övervakning. Ett sätt kan vara att samordna uppföljningen med den 
ordinarie miljöövervakningen i kommunen. Uppföljningen kan sammanställas i en miljöredovisning som 
lämpligen kan fungera som underlag vid en aktualitetsprövning av planen. Det är också viktigt att följa 
upp översiktsplanens styrande verkan för miljön genom kommunens fortsatta arbete med bland annat 
detaljplaner, andra planer samt lov och tillstånd. Även andra planers och tillståndsärendens 
miljökonsekvensbeskrivningar kan vara lämpliga underlag i en sådan utvärdering. Uppföljningen bör ske 
kontinuerligt och planerat. 
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