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Planprocessen
När ett förslag till fördjupad översiktsplan upprättas ska kommu-
nen samråda och föra en dialog med länsstyrelsen och med andra 
kommuner som berörs av förslaget. Kommunen ska även ge möjlig-
het för andra myndigheter, organisationer och allmänhet som har 
ett väsentligt intresse av förslaget att delta i samrådet. 

Efter samråd sammanställs framförda synpunkter i en samråds-
redogörelse och förslaget bearbetas. Planen ställs sedan ut i minst 
två månader. Synpunkter ska i detta skede lämnas skriftligen. Läns-
styrelsen lämnar ett granskningsyttrande, som ska fogas till planen 
när den är antagen. Efter utställningen sammanställs alla inkomna 
synpunkter av kommunen i ett särskilt utlåtande. Förslaget bearbe-
tas slutligen utifrån detta inför antagande.

Planen ska antas av kommunfullmäktige. En fördjupad över-
siktsplan är ett strategiskt dokument och den är inte juridiskt bin-
dande. Innehållet i planen kan därför inte överklagas.

Samråd och utställning
Kommunen bjöd in boende i Slussen till ett informationsmöte i 
juni 2013 inför att arbetet med planen skulle börja. I december 
genomfördes ett samrådsmöte med länsstyrelsen om behov och av-
gränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Samråd kring ett planförslag genomfördes under 2014 och ett 
välbesökt samrådsmöte hölls i april. Under samrådet inkom 44 ytt-
randen. Synpunkterna är redovisade i sammanfattad form och be-
svarade i en samrådsredogörelse. 

Efter samrådet beställdes några utredningar, om trafiksäkerhets-
höjande åtgärder och förutsättningar för småbåtsplatser, samtidigt 
som arbetet med planering och utförande av va-anläggningar fort-
satte. Resultaten är inarbetade i planhandlingarna.

Det bearbetade planförslaget ställdes ut hösten 2016. Planen be-
döms kunna bli antagen av kommunfullmäktige under 2017.

Medverkande
Planen är framtagen av Förvaltningsområde samhällsutveckling i 
Orust kommun. Projektledare är planchef Rickard Karlsson och 
handläggare är planarkitekt Joel Berge. Rådhuset Arkitekter har, ge-
nom Kajsa Björquist och Kajsa Mörner, fungerat som stöd i arbetet 
och har tagit fram rapport och kartor. Lantmäterikonsult Stellan 
Hermansson har bistått i arbetet med genomförandefrågor.
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Bakgrund
I kommunens översiktsplan från 2009 ges en fördjupad redovisning 
av bevarande och utveckling av samhällsområdena inom kustzonen. 
Slussen, med karaktär av samhällsområde, ges inte en sådan redovis-
ning. Istället konstateras i översiktsplanen att ytterligare bebyggelse 
i Slussen inte bör medges innan vatten- och avloppsfrågan är löst. 

Slussen har under en längre tid haft en otillfredsställande VA-
situation, vilket i princip omöjliggjort en bebyggelseutveckling i 
över 20 år. Slussenområdet bedöms ha en stor utvecklingspotential 
tack vare sitt natursköna och havsnära läge, närheten till Henån, 
Svanesund och Uddevalla, god tillgång till kollektivtrafik, friskola 
1-9, musikkrog med hotell- och konferensanläggning, badplats, 
båthamn, ett rikt föreningsliv samt numera även kommunalt vat-
ten och avlopp. Kommunen har beslutat att dra en vattenledning 
i havet mellan Orust (Slussen) och Uddevalla (Åh) som en del i ett 
robustare delregionalt system för vattenförsörjning. Mellan Slussen 
och Henån, från Lövåsområdet via Ström, har en vattenledning sam-
förlagts med en spillvattenledning för att kunna va-sanera och skapa 
utbyggnadsmöjligheter. Utbyggnad av va-nät inom kommunalt verk-
samhetsområde bedöms kunna ske under 2018-2020, enligt kom-
munens preliminära tidsplan. Anslutning kan ske tidigare för en del 
fastigheter i direkt anslutning till den färdigställda vatten- och spill-
vattenledningen mellan Slussen och Henån.

Vad är en FÖP?
En fördjupad översiktsplan (FÖP) är en fördjupning av den kom-
muntäckande översiktsplanen. En fördjupning visar på ett mer de-
taljerat sätt än översiktsplanen nuvarande och framtida användning 
av mark- och vattenområden inom ett geografiskt avgränsat om-
råde. På en översiktlig nivå görs avvägningar mellan olika bevaran-
devärden och utvecklingsintressen. En fördjupad översiktsplan är 
inte ett juridiskt bindande dokument utan innehåller förslag och 
rekommendationer om hur marken i området ska användas lång-
siktigt. Den innehåller också en konsekvensbeskrivning av planen. 

Syfte och mål
Ett grundläggande syfte med den fördjupade översiktsplanen är att 
göra avvägningar mellan ett bevarande och utveckling av Slussen. 
Planarbetet innebär att ta fram förslag på utveckling av ny och be-
fintlig bebyggelse för bostäder och verksamheter, vägar, småbåts-
hamnar, parkeringar, gång- och cykelstråk. I planen beskrivs även 
hur värdefull natur- och kulturmiljö inom planområdet ska bevaras.

För att åstadkomma en förankrad och genomtänkt utbyggnad av 
vatten och avlopp, i förhållande till både befintlig och planerad be-
byggelse, har ett förslag på va-struktur arbetats fram. Om arbetet med 
planen slutligen ska leda till en hållbar utveckling av Slussen behöver 
boende och verksamma i området delta med synpunkter under plan-
processen. Planen kommer att antas av kommunfullmäktige och vara 
vägledande vid beslut om förhandsbesked, bygglov och planbesked. 

Slussen sett från Brunnefjäll

Slussen sett från Höggerödsvägen i norr
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Vad sägs i ÖP 2009?
Den kommuntäckande översiktsplanen Översiktsplan 2009 är an-
tagen av kommunfullmäktige 2009-11-12. I planen redovisas mål-
sättningar i den översiktliga planeringen av kommunen som helhet 
och allmänna ställningstaganden till hur olika intressen och anspråk 
ska behandlas. Förslag om bevarande och framtida förändringar av 
mark- och vattenanvändningen samt regler och rekommendationer 
vid prövning av olika åtgärder är redovisade.

I beskrivningen av kommunen som helhet redovisas Slussen som 
en del i ”Norra kommundelen”, som omfattar Henån med omgi-
vande landsbygd. Det slås bland annat fast att det är angeläget att 
befästa Henåns roll som kommuncentrum och att Henån utvecklas 
vidare som en fullserviceort.

I översiktsplanen beskrivs framtida utveckling i tolv samhällsom-
råden mer ingående. Slussen är redovisat som ”Övrigt bebyggelse-
område”, för vilka bebyggelseutvecklingen inte är närmare beskriven. 

De bebyggda delarna kring Slussekilen är i ÖP 2009 redovisade 
som ”Samlad bebyggelse”. För dessa områden lämnas i översikts-
planen ”Generella rekommendationer för byggandet”. Rekommen-
dationerna täcker dels in frågor som bör beaktas vid prövning av 
enstaka ny byggnad och dels vid prövning av ny sammanhållen be-
byggelse (grupper om mer än tre hus).

Utdrag ur ÖP 2009, karta Regler och Rekommendationer

Slussen

Bostadsförsörjningsprogram
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar säger att varje 
kommun ska planera bostadsförsörjningen, så att förutsättningar 
skapas för att alla i kommunen ska kunna leva i bra bostäder. Rikt-
linjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige 
minst en gång under varje mandatperiod.

Orust kommun fastställde ett bostadsförsörjningsprogram i juni 
2016. I programmet föreslås bland annat att kommunen ytterligare 
ska nischa utvecklingen utanför tätorterna genom att kombinera 
småskalig näringslivsverksamhet med hög boende- och livskvalité. 
Slussen tas upp som ett utmärkt exempel, som med sin kulturella 
prägel lockar till sig inflyttare. Slussen föreslås vara det enda område 
där tätbebyggelse kan kompletteras på kort sikt, utöver förtätning 
av tätorterna. I bostadsförsörjningsprogrammet lämnas rekommen-
dationen att sammanhållen bebyggelse ska planeras i Slussen i enlig-
het med fördjupad översiktsplan och med prioriteringen ”prio 1”.
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Övrigt underlagsmaterial
Följande utredningar mm har också utgjort viktiga underlag i arbe-
tet med den fördjupade översiktsplanen:

• Kommunens GIS databas
• Stödjande PM för trafikutformning till fördjupad översikts-

plan Slussen, Sweco 2016-06-01
• Riskbedömning Slussen, 2015-12-02
• Bedömning av påverkan av små båtshamnar vid Slussen,  

Naturcentrum AB 2014-12-05
• Utredning småbåtshamnar Slussen, Naturcentrum 2015-04-30
• Naturvårdsprogram för Orust kommn, 2006
• Naturmiljöprogram för Orust kommun, 1994

Allt underlagsmaterial finns tillgängligt hos Orust kommun, 
verksamheten för samhällsutveckling.

FÖP Slussen i korthet
Planförslaget
Planförslaget innebär en utveckling av verksamheter och bostäder i 
Slussen. Totalt bedöms förslaget ge möjlighet att uppföra 70-90 nya 
bostäder, varav en viss del som förtätning inom befintlig bebyggelse. 
Det är rimligt att anta att en sådan utbyggnad kommer att ske under 
en längre tidsperiod, uppskattningsvis minst 20-25 år. Förväntad ut-
byggnadstakt är i genomsnitt 2-4 bostäder/år, de första åren möjligen 
5-10 bostäder/år. Utbyggnaden i är beroende av initiativ från enskilda 
markägare.

Huvuddragen i planförslaget
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Förutsättningarna vad gäller natur- och kultur-
miljö samt hälsa och säkerhet är illustrerade på 
tre intressekartor:
Bilaga 1 Naturmiljö
Bilaga 2 Kulturmiljö
Bilaga 3 Risk och säkerhet
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BILAGA 3

Hastighetsbegränsning 30 km/h
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Befintliga verksamheter kan i viss mån utvecklas inom eller i 
direkt anslutning till befintliga områden.

Tre nya områden för utbyggnad av småbåtshamnar redovisas. 1. 
Sydväst om skola 2. Vid Lilla Hundsvik 3. Område vid södra delen 
av Slussekilen vid det branta berget. Område 1 och 3 får ses som 
alternativa utbyggnadsområden. Sammanlagt ger de utrymme för 
ett 40-tal småbåtsplatser. Möjlighet kan dessutom finnas till viss 
utökning av antalet gästplatser i det befintliga hamnområdet.

I förslaget ingår att ett par tillfarter behöver anläggas till områden 
för nya bostäder. En 2,5 meter bred gångbana föreslås längs med väg 
774 genom samhället från korsningen mot Kleva i sydväst till infar-
ten till Marieberg i öster. Det krävs också förbättringar av befintliga 
anslutningar till väg 774. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder är även 
föreslagna på Höggerödsvägen.

I planen redovisas vilka områden som ska förbli obebyggda och 
även fortsättningsvis fungera för närrekreation och rörligt friluftsliv 
eller för jordbrukets behov.

Samordning med va-utbyggnad
Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar är samordnad med 
den översiktliga planeringen för Slussen. Va- ledningar har byggts 
ut mellan Henån och Slussen. En reservvattenledning är planerad 
att dras på havsbotten från Uddevalla kommun till Slussen och den 
bedöms kunna vara färdigställd under 2018. 

Orust kommun kommer att anordna ett stomnät centralt i sam-
hället. Ett kommunalt verksamhetsområde bildas och utbyggnaden 
av va inom området bedöms kunna påbörjas 2018. Både befintliga 
och nya bostäder förutsätts bli kopplade till det kommunala va-nätet. 

Förutsättningar 
Förutsättningarna för planförslaget redovisas i kapitlet Intressen och 
anspråk. Där beskrivs befintliga förhållanden, de allmänna intres-
sen som behöver beaktas vid planeringen samt behov och anspråk. 
Till planens beskrivning av området och de allmänna intressena hör 
kartorna Naturmiljö, Kulturmiljö samt Risk och säkerhet.

Utgångspunkten är att invånarantalet i Slussen ska öka. Med ett 
ökat antal boende i Slussen följer också visst utvecklingsbehov för 
skola och efterfrågan på fler båtplatser. Det är viktigt att områden 
för närrekreation finns tillgängliga och säkerställs. 

Runns vatten med omgivningar har höga naturvärden och den 
äldre bebyggelsen kring samhällskärnan är av kulturhistoriskt värde. 
Havsområdet vid Slussen är delvis av riksintresse för yrkesfisket.

En viktig planeringsaspekt vid utveckling av Slussen är vad som 
sker vid framtida förändringar av klimatet. Risk för översvämning 
till följd av stigande vatten finns mitt i samhället kring hamnområ-
det och där väg 774 passerar norr om Runns vatten.

Konsekvenser
Planförslaget bedöms ge positiva effekter för vattenkvalitén i havs-
området utanför Slussen och i närliggande vattendrag. Det finns en 
risk för betydande påverkan på den marina miljön vid genomför-
ande av föreslagna småbåtshamnar. Inför fortsatt planering av dessa 
bör därför förutsättningarna utredas närmare, framförallt genom 
undersökning av de marinbiologiska förhållandena.
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Planförslaget är redovisat på två kartor:
Bilaga 4 Användning av mark- och vatten-  
 områden samt 
Bilaga 5 Regler och rekommendationer

Plankartor
Kartan Användning av mark- och vattenområden visar en sam-
manfattande bild av förslaget för Slussen. I rapporten är förslaget 
närmare beskrivet i kapitlet Planförslag.

I avsnittet Rekommendationer redovisas kommunens syn på hur 
åtgärder ska hanteras och prövas inom olika delområden och re-
kommendationer om utformning av bebyggelse med hänvisning till 
kartan Regler och rekommendationer. 
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Förutsättningar
Planområdet
Planområdet ligger på nordöstra Orust och omfattar samhället Slus-
sen och dess omgivningar. Avståndet till Henån är ca 7 km och till 
Svanesund är det ca 18 km. Det är pendlingsavstånd till bland an-
nat Uddevalla, Lysekil, Stenungsund, Vänersborg, Trollhättan och 
Göteborg.

Landskapet
Landskapet inom och i anslutning till planområdet är varierat och 
kuperat. Topografin präglas av höga och delvis branta berg som  
omger havsviken Slussekilen, vid vilken samhället ligger. Öster om 
hamnområdet reser sig en karaktäristiskt lodrätt och kal bergssida, 
i övrigt är de omgivande bergen till stor del bevuxna med granskog 
med inslag av olika typer av lövträd. 

Mot sydväst sträcker sig ett flackare dalgångslandskap. Närmast 
samhället ligger Runns vatten. Det är ett låglänt vattenområde, om-
gärdat av öppen betes- och odlingsmark, med utflöde till havet vid 
Slussens hamn. 

Huvudvägen väg 744 genom Slussen följer bergssidorna i kan-
ten av dalgångslandskapet. Även den äldre jordbruksbebyggelsen 
ligger i kanten av dalgången, medan den äldre bebyggelsen knuten 
till samhället Slussen i huvudsak är belägen i hamnområdet och i de 
kuperade sluttningarna på västra sidan av Slussekilen.

Ellös

Henån

Nösund

Varekil

Slussen

Käringön

Svanesund

744

738
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744
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160

Skala 1:150 000  i A4- format
Rådhuset Arkitekter AB
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Orust med planområdet markerat med röd linje

Öppna landskapsrum, omgivna av markanta 
höjder, ger landskapet sin karaktär.



92017-08-20  Antagandehandling     

FÖP SLUSSEN              
INTRESSEN OCH ANSPRÅK

Slussens historia
Det djupa och skyddade hamnläget vid Slussekilen har varit en 
viktig förutsättning för utvecklingen av Slussen. På 1500- och 
1600-talen fanns det stora ekskogar på Orust. Ekarna användes som 
byggmaterial och Slussen var då en viktig utskeppningshamn för 
timmer. Under 1600- och 1700-talen var Slussen en viktig länk till 
Uddevalla, som på den tiden hade en av Sveriges största hamnar.

På 1700-talet anlades en stenbrygga i den nuvarande hamnen. 
Stenbryggan finns fortfarande kvar under piren. Det byggdes även 
en stenkaj, vilken sträckte sig från den plats där piren finns idag och 
till den första sjöboden efter magasinet. Det fanns en kölhalnings-
plats vid kajen, där man välte båtarna på sidan för att kunna tjära 
botten. Det höga berget på andra sidan viken användes för att masta 
på och av båtar. 

På 1700- och 1800-talen försörjde sig de flesta familjerna i Slus-
sen på olika typer av hantverk, båtbyggeri samt fiske, främst sillfiske. 
I slutet av 1800-talet startade ångbåtsrederiet Bohuslänska Kusten. 
Ångbåtsrederiet trafikerade den bohuslänska kusten fram till 1951. 
Rederiet hade både fraktbåtar och passagerarbåtar. I samband med 
att ångbåtarna började gå till Slussen byggdes magasinet i hamnen. 
Magasinet användes en kort period till förvaring av havre. Senare 
användes en del till förvaring av gods som skulle transporteras vi-
dare med ångbåtarna. Den andra delen användes som vänthall för 
passagerarna. Under denna period var Slussen ett betydande sam-
hälle på Orust och här fanns gästgiveri, affär, bageri och badhus. 

1875 byggdes det sista stora segelfartyget i Slussen och fram till 
2000- talet har det funnits varvsverksamhet i samhället. Ända till 
2005 användes magasinet som båtvarv. Där byggdes ekor, jullar och 
dingar.

1928 byggdes Svanens konservfabrik. Konservfabriken var i 
bruk till 1938. Efter att verksamheten upphört öppnades ett bad-
pensionat med restaurang i konservfabrikens lokaler. På 1940-talet 
startade Rönns barnkoloni, där skolan idag är belägen.

En utflyttning skedde från Slussen och samhället utvecklades 
som badort dit många badgäster kom från Göteborg. Under 1940-, 
50- och 60-talen byggdes ett flertal sommarstugor i och omkring 
samhället. Småbåtshamnen anlades på 1960-talet av Föreningen 
Slussen. 

Flygfoto över Slussen från slutet av 1940-talet

Torp på Strömsidan

Äldre bostadshus vid Höggerödsvägen
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Boende och bostäder
Slussen har, inom planområdet, ungefär 140 invånare och här finns 
uppskattningsvis 100-120 bostäder. Nära hälften av dessa används 
för helårsboende.

Bebyggelsen i området består i huvudsak av bostadshus med 
komplementbyggnader. Storleken på bostadsfastigheterna inom 
planområdet varierar. Inom samhällets kärna finns en del mindre 
tomter på omkring 500 kvm, medan många tomter i utkanten av 
samhället är betydligt större, över 2000 kvm. En stor del av bebyg-
gelsen i Slussen är äldre hus, flera av dem är byggda på 1800-talet. 
Det finns också en del hus som är byggda som sommarstugor mel-
lan åren1940 - 1960. Längs med berget i hamnkilen ligger sjöbodar 
med bryggor, vilka bidrar till Slussens karaktär som kustsamhälle.

Företagande och arbetstillfällen
I Slussen finns ett antal företag och arbetsgivare. En av dem är 
Slussens Pensionat. Under sommarmånader har pensionatet ca 30 
anställda och under för- och eftersäsong ca 10. Conscriptor är ett 
större företag som erbjuder system för journalhantering m m inom 
hälso- och sjukvårdssektorn. Koncernens administration och tele-
foni hanteras från kontoret i Slussen där 10 personer arbetar. Orust 
Waldorfskola har sammanlagt ett 20-tal anställda i förskolan och 
grundskolan.

På Orust finns det, generellt sett, många egenföretagare så också 
i och omkring Slussen. Inom planområdet är ca 10 enskilda firmor 
registrerade, t ex företag som utför byggjobb och bilreparationer.

Hamn, verksamheter och service
Hamnen i Slussen fungerar i huvudsak som småbåtshamn och till-
läggsplats för besökande fritidsbåtar. Norr om hamnen finns en 
badplats med bryggor och hopptorn. Öster om vägbron är sopcon-
tainrar uppställda för pensionatets verksamhet. Sommartid finns 
också en sopcontainer i hamnen, vilken huvudsakligen är till för 
hasselöborna och besökare i gästhamnen. 

Intill badplatsen ligger Slussens Pensionat. Pensionatet har ho-
tellrum och restaurang i den gamla konservfabrikens lokaler. Pen-
sionatet har även hotellrum och konferensrum i lokaler söder om 
hamnen. Pensionatet har också en inarbetad profil som musikkrog 
och håller öppet dagligen, främst under sommarhalvåret. Under 
för- och eftersommaren är pensionatet öppet på helger, men öppnar 
även under veckorna för konferenser. 

Slussens Skafferi är en kiosk med café och en mindre butik som 
säljer ekologiska varor. Den är belägen vid genomfartsvägen mitt i 
samhället. 

Vid Höggerödsvägen, i norra delen av Slussen, finns en skola 
med grupper från förskolan till årskurs 9. Det är en fristående skola 
med Waldorfpedagogik och är belägen i en strandsluttning med 
egen trädgård och skog. Det finns en parkering och möjlighet att an-
göra intill skolan. En skola i samhället bidrar till att möjliggöra både 
inflyttning och kvarboende. Skolan har platsbrist, önskar utvidga 
sin verksamhet och undersöker därför olika möjligheter. Skolan har 
nyligen förvärvat fastigheten direkt norr om den befintliga skolbygg-
naden och planerar att använda marken för att utöka verksamheten.

Platser för småbåtar i den inre delen av Slussens 
hamn

Bostadshus i västra delen av Slussen

Skolan



112017-08-20  Antagandehandling     

FÖP SLUSSEN              
INTRESSEN OCH ANSPRÅK

Vatten och avlopp, tele, återvinning
Inom planområdet finns ett privatägt reningsverk. Ett 20-tal fastig-
heter är anslutna till reningsverket. Övriga fastigheter har enskilda 
anläggningar för vatten och avlopp av varierande utförande och 
standard. Många av va-anläggningarna är bristfälliga, vilket innebär 
utsläpp till Slussekilen. När det gäller dricksvatten är såväl kvantitet 
som kvalitet som helhet otillräcklig i Slussenområdet.

Vatten- och avloppsanläggningar mellan Henån och Slussen är 
färdigställda. Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2016 om inrät-
tande av ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i 
de tätbebyggda delarna av Slussen. Enligt kommunens preliminära 
tidsplan bedöms utbyggnad av va-nätet inom verksamhetsområdet 
kunna ske under 2018 - 2020. Utbyggnad av reservvattenledningen 
mellan Orust och Uddevalla beräknas kunna bli påbörjad under 
2017 och färdigställd under 2018. 

Avsikten är att kommunen i första hand ska kunna förse Slussen 
med dricksvatten samt pumpa tillbaka avloppet via Henån till Ellös 
reningsverk. Överföringsledningen för dricksvatten ska även vara en 
reservvattenledning mellan Orust och Uddevalla. Om något händer 
med ordinarie vattenleveransen i respektive kommun ska viss del av 
vattenbehovet kunna säkerställas via reservvattenledningen mellan 
kommunerna. Reservvattenledningen kommer att vara en sjöförlagd 
vattenledning mellan Uddevallasidan vid Åh till hamnen i Slussen. 

Kommunen avser att i första hand bygga ut va-anläggningar 
inom de centrala delarna. Utredning har visat möjligheter, tekniskt 
och ekonomiskt, att förgrena va-anläggningarna till omgivande nå-
got mer spridd bebyggelse.

Vid väg 774 står en telestation som försörjer området med tele-
kommunikation.

Närmaste återvinningsstation- och central finns vid Timmer-
hult, knappt 5 km från Slussen vid vägen mot Henån. Det finns 
även ett system för beställning av extra hämtning av återvinning. 

Vägar och trafik

Vägnätet
Väg 774 är den allmänna väg som passerar genom planområdet. 
Den sträcker sig från Ström och leder genom Slussen vidare mot 
Hjälperöd norr om Svanesund. Väg 774 passerar vattendraget mel-
lan Runns vatten och havet på en kort vägbro. Från väg 774 leder 
en större enskild väg norrut mot Höggeröd. 

Övriga enskilda vägar inom området är tillfarten till hamnområ-
det och till enstaka eller grupper av bostadsfastigheter. 

Höggerödsvägen ansluter till väg 774 mitt emot kiosken och går 
vidare norrut genom samhället förbi skolan till Höggeröd. Högger-
rödsvägen är smal och delvis mycket brant och kurvig. Det är dålig 
sikt vid anslutande mindre tillfartsvägar och det finns många direkt-
utfarter från fastigheter utmed vägen. Att vägen är smal förbi skolan 
tillsammans med att skolan har ont om parkeringsplatser skapar en 
viss problematik vid hämtning och lämning av skolbarn. 

Generellt gäller att även övriga enskilda vägar inom området har 
låg standard, till exempel de två anslutande tillfartsvägarna väster 
om Höggerödsvägen till bebyggelse i sluttningen. De är både branta 

Infarten till Slussen på väg 774 från väster

Korsningen väg 774/Höggerödsvägen

Framkomligheten är låg på de mindre vägarna.
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och smala, vilket inte minst begränsar tillgängligheten för utryck-
ningsfordon, sopbilar och dylikt. Från flera enskilda vägar i östra 
delen av planområdet är siktförhållandena begränsade vid tillfarter 
till väg 774.

Kommunen har infört tättbebyggt område i Slussen och beslutat 
om begränsning av hastigheten inom det tättbebyggda området till 
40 km/h på väg 774 och 30 km/h på Höggerödsvägen. Utanför 
samhällsområdet är hastighetsbegränsningen på väg 774 70 km/h.
Se karta Risk och Säkerhet. 

Årsdygnstrafiken på väg 774 genom planområdet är uppmätt  
2008 till ca 940 ÅDT (årsmedeldygnstrafik) på sträckan väster om 
respektive ca 580 ÅDT öster om vägbron. Vägen är mer trafikerad 
sommartid än under vinterhalvåret.

Under arbetet med planen har Stödjande PM för trafikutformning 
till fördjupad översiktsplan Slussen, Orust (Sweco, 2016-05-09) tagits 
fram på uppdrag av kommuen. Syftet med denna utredningen är att 
den ska vara ett stöd i planarbetet samt vid fortsatt trafikutformning 
i detaljplaneskedet. I utredningen ingår en kostnadsbedömning av 
föreslagna åtgärder.

Orienteringskarta över planområdet
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På den övre bilden syns Slussens pensionat vid 
stranden av Slussekilen. I mitten ett av de äldre 
bostadshusen vid väg 774. Den undre bilden 
visar en vy från nordväst över Runns vatten.
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Parkering
De boende parkerar i huvudsak på de egna fastigheterna. Skolan 
har på egen fastighet iordningställda parkeringsplatser för anställda 
och besökare. Vid särskilda tillfällen, t ex föräldramöten, finns be-
hov av fler parkeringsplatser. Pensionatet har parkeringsplatser strax 
öster om vägbron. Det finns också ett antal platser i hamnen som 
används av pensionatsgäster och långtidsparkering för hasselöbor.

Det finns ett behov av parkeringsplatser för besökare i Slussen, 
särskilt sommartid.

Kollektivtrafik
Sträckan mellan Henån och Svanesund trafikeras via Slussen av buss 
377 på vardagar mellan 6-18.30 med ca tio turer och på lördag 
- söndag med ca två turer per dag. Det finns två busshållplatser 
centralt i samhället, en med riktning mot Henån och en med rikt-
ning mot Svanesund. Hållplatser finns också vid Grinden och Östra 
Slussen.

Gång - och cykeltrafik
Det finns inga anlagda gång- och cykelvägar i Slussen. Det betyder 
att gående och cyklister måste samsas med bilister på samma körba-
na. I naturområdena finns en del välanvända gångstigar. Flera stigar 
leder till Stora och Lilla Hundsvik. Det finns även en stig som leder 
från Höggerödsvägen ner till strandområdet väster om pensionatet.

Natur- och kulturmiljö

Naturvårdsprogram
Kommunfullmäktige antog 2006 ett naturvårdsprogram för kom-
munen. Planen beaktades vid framtagande av ÖP 2009. I program-
met lyfts kommunens naturvärden fram och kategoriseras i olika 
hänsynsnivåer. Hänsynsnivåerna syftar på olika grader av hänsyn 
som bör tas i samband med exploateringar, den högsta hänsyns-
nivån är 1. Inom planområdet återfinns värden från hänsynsnivå 
1 (lokal för hotad kärlväxt), hänsynsnivå 2 (våtmark, klass 3) och 
hänsynsnivå 3 (värdefull kulturmiljö, värdefullt landskap). I natur-
vårdsprogrammet redovisas kustvattnet inom planområdet med 
känslighetsklass 4, mindre känsligt. Värdefulla lövskogspartier visas 
söder och väster om dalgången kring Hålebäcken. Enligt länsstyrel-
sens inventering Ädellövskogar i Orust kommun, miljövårdsrapport 
1992:8, består de av triviallövskog med ädellövinslag, klass 3, visst 
skyddsvärde.

Vattensystemet Grindsbyvattnet, Assmunderödsvatten, Klevaån 
och Runns vatten, där planområdet ingår, utgör enligt det kommu-
nala naturvårdsprogrammet ett lokalt värdefullt landskap. Sjöarna 
är en del av ett sjölandskap och historisk vattenkraft i odlingsbygd. 
Klevaån och Runns vatten är havsöringsförande. Runns vatten ut-
gör en del av Bohusläns ovanliga slättsjöar. Hänsyn ska tas till ett le-
vande jordbruk och hävd av marginalmarker. Det är viktigt att värna 
om landskapsekologiskt skydd av strandnära miljöer. Strandbetes-
hävd kan, enligt naturvårdsprogrammet, öka naturvärdena vid sjön. 

Se kartor
Naturmiljö (bilaga 1)
Kulturmiljö (bilaga 2)
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Marina värden
En marinbiologisk utredning är framtagen 2015-04-30, Utred-
ning småbåtshamnar vid Slussen, Orust kommun, Naturcentrum AB. 
Den kompletterar tidigare utförd utredning, 2014-12-05 Bedöm-
ning påverkan av småbåtshamnar vid Slussen, även den framtagen 
av Naturcentrum som ett underlag för FÖP-arbetet. Huvudsyftet 
med utredningarna var att undersöka förekomsten av ålgräs inom 
de områden där småbåtshamnar föreslagits i samrådshandlingen. 
Rapporten från 2015 behandlar marina naturvärden, påverkan på 
ålgräsängar samt ström- och vågförhållanden. I rapporten lämnas 
även förslag på åtgärder för att minska risken för påverkan på ål-
gräsängar samt förslag till alternativa placeringar av småbåtshamn. 
En sammanställning görs av lokala och regionala uppgifter om före-
komst av ålgräs, kända hot och lagskydd när det gäller ålgräsängar. 
Förekomsten av ålgräs bygger på en satellitbildstolkning från 2008, 
redovisad på kartan Naturmiljö. Utifrån denna är en sannolikhets-
bedömning för ålgräsförekomst gjord, se illustration ovan. Invente-
ring på plats ingick även i utredningen 2014.
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Sannolik utbredning av ålgräs

Illustration hämtad från satellitbildstolkning av 
ålgräsförekomst 2008, inklusive bedömning av 
sannolikhet för förekomst.

Runns vatten vid utloppet i Slussen

Runns vatten
Runns vatten lockar till sig olika fågelarter, groddjur och fladder-
möss. Några av de ovanliga fåglar som observerats är ägretthäger, 
rördrom och skäggmes. 2006 påbörjade Runnsvattnets vänner ett 
restaureringsarbete av sjön. Bladvass har tagits bort och nötkreatur 
betar på strandängarna. Totalt har mer än hundra olika fågelarter 
noterats vid sjön sedan restaureringen påbörjades. 
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Kulturmiljöprogram
Orust historia och miljö, kulturmiljöprogram för Orust kommun 
är antaget av kommunfullmäktige 1994. I programmet beskrivs 
Slussens historia och kulturmiljö. Följande kulturhistoriska rekom-
mendation är redovisad för Slussen: 

”Renoveringsarbeten samt om- och tillbyggnader skall utföras 
med stor hänsyn till områdets och respektive byggnads särart och 
karaktär. Nya byggnader skall inplaceras i landskapet på ett traditio-
nellt sätt samt utformas så, att det anknyter till områdets karaktär”. 

Vid prövning av bygglov är rekommendationen att: ”Innan re-
noverings- eller om- och tillbyggnadsarbeten påbörjas skall kontakt 
tas med stadsarkitektkontoret. Den enskilde fastighetsägaren skall 
stöttas med rådgivning och information. Bygglov som innebär av-
steg från dessa rekommendationer skall handläggas i samråd med 
Bohusläns museum”.

Fornlämningar
I norra delen av området finns en fast fornlämning från en boplats. 
Lämningarna som hittats här har en märklig spridning då de följer 
en höjdkurva. Ytterligare en fast fornlämning, också denna i form 
av en boplats, återfinns i det sydöstra hörnet av planområdet. Utö-
ver dessa är ett antal övriga kulturhistoriska lämningar registrerade, 
en sådan lämning utgörs till exempel av en gammal gruva i områ-
dets nordliga del. 

Det finns också en hel del stengärdsgårdar i både skogsbevuxen 
och öppen mark, som vittnar om bruk av och gränsdragning mellan 
marker.

Fasta fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider, som tillkommit genom äldre tiders bruk och är 
varaktigt övergivna. Fornlämningar är skyddade genom bestämmel-
ser i Kulturmiljölagen. Det är inte tillåtet att utan tillstånd ändra 
eller skada en fornlämning. Lagskyddet omfattar även ett så stort 
område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara läm-
ningen och för att ge den ett tillräckligt utrymme, ett så kallat forn-
lämningsområde. I januari 2014 trädde den nya Kulturmiljölagen 
i kraft. En viktig skillnad mot tidigare är att lämningar som antas 
ha tillkommit 1850 eller senare, inte har skydd enligt den nya la-
gen om inte länsstyrelsen fattat beslut om att de ska förklaras som 
fornlämningar.

En marinarkeologisk utredning genomfördes 2013-2014 av 
Bohusläns museum, med anledning av planerad sjöförlagd vatten-
ledning mellan Åsebukten vid Åh och Slussen.

Rekreation och friluftsliv
I och runt Slussen finns stora möjligheter till rekreation i olika 
former som t ex bad- och båtliv, kajakpaddling och fågelskådning. 
Omgivningarna kring Slussen erbjuder också relativt orörda natur-
områden att vandra i. Vid Runns vatten finns ett fågeltorn. Det har 
stadigt fått ett ökande antal besökare sedan det byggdes 2010. Vid 
badplatsen i Slussen har simskoleverksamhet bedrivits sommartid 
sedan 60- talet. 

Vid Slussens hamn finns ca 80 fasta småbåtsplatser och ett 30-tal 
gästplatser. Vid mynningen av ån från Runns vatten är det strömt Hopptorn vid badplatsen i Slussen
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och utflödet bör inte heller blockeras. I hamnen finns därför små 
möjligheter att utöka antalet fasta platser i närområdet.

Föreningsliv

Föreningen Slussen
Föreningen Slussen har omkring 200 medlemmar. Den har hand 
om underhåll, städning och drift av badplatsen med toaletter och 
duschar samt fasta bryggor och ett flytande hopptorn. Slussens sim-
skola startade 1952 och drivs numera som en del av Föreningen 
Slussen vilken arrangerar simskola sommartid. Föreningen Slussen 
har också hand om piren med ansluten flytbrygga för gästbåtar samt 
den inre hamnen med fasta båtplatser. Marken arrenderas av Ströms 
samfällighet. Varje år anordnar föreningen midsommarfirandet i 
Slussen med sång, dans, musik och servering. 

Slussens Kulturförening
Kulturföreningen startade i mitten av 1980-talet och hade ambi-
tionen om ett kulturcentrum i Slussen. Föreningen värnar om den 
lokala kulturen, ordnar kulturvandringar och musikkvällar och an-
vänder magasinet som sin samlingslokal.

Runnsvattnets vänner
Föreningen Runnsvattnets vänner har arbetat med restaurering av 
strandängarna vid Runns vatten, sköter fågeltornet mm.

Samfälligheter
Inom planområdet finns två samfälligheter, Ströms och Brunnefjälls 
samfällighet. 

Ströms samfällighet äger marken i hamnen och badplatsen, 
mark som sträcker sig förbi kiosken utmed Runns vatten samt en 
del av en strandremsa sydost om skolan, där sjöbodar är belägna. 
Samfälligheten äger även ångbåtsbryggan samt magasinet vid bryg-
gan. Både ångbåtsbryggan och magasinet arrenderas ut. 

Brunnefjälls samfällighet äger mark längs med östra sidan av 
hamnen, där det finns ett 20-tal båtplatser. Samfälligheten äger 
även en del övrig samfälld mark på Brunnefjäll.

Riksintressen och skyddade områden

Riksintresse för yrkesfiske, MB 3 kap
Vattenområdet utanför Slussen, Havstensfjorden, är utpekat som 
riksintresse för yrkesfisket. Enligt bestämmelser i 3 kap MB ska ett 
sådant område skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra yr-
kesfiskets bedrivande. Fjorden är av riksintresse då den inrymmer 
lekområden för torsk. 

Motiv till ett utpekande av riksintresse för yrkesfisket är just 
skydd av reproduktions-, uppväxt- och fångstområden som har av-
görande betydelse för fiskerinäringen och gäller främst kommersi-
ellt viktiga arter av fisk eller skaldjur.

Särskilda hushållningsbestämmelser, MB 4 kap
Hela Bohusläns kustområde är av riksintresse med hänsyn till de 
natur- och kulturvärden som finns i området. Exploatering och 
andra ingrepp i miljön får inte komma till stånd om de påtagligt 
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skadar områdenas natur- eller kulturvärden. Kuststräckan söder om 
Lysekil, inklusive ett brett område vid kusten på Orust, omfattas av 
bestämmelser i 4 kap 4§ MB, se illustration. Enligt dessa får fritids-
bebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till 
befintlig bebyggelse, om det inte finns särskilda skäl. Ett sådant skäl 
kan vara byggnad som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov. 

Bestämmelserna i 4:e kapitlet ska inte hindra utveckling av be-
fintliga samhällen eller det lokala näringslivet.

Strandskydd enligt MB 7 kap
Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten, detta 
gäller både på land och ut i vattenområdet. Strandskyddet syftar 
till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång 
till strandområden samt till att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. Inom ett strandskyddsområde får 
bland annat inte

-  nya byggnader uppföras
-  byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra
 anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller

Ellös

Henån

Nösund

Varekil

Slussen

Käringön

Svanesund

744

738

766

740

744

735

178

160

Skala 1:150 000  i A4- format
Rådhuset Arkitekter AB

Särskilda hushållnings-
bestämmelser (MB 4 kap)

Kustområdet på Orust omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser i 4:e 
kapitlet i miljöbalken.
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Den blåmarkerade delen av fjorden ingår i riksintresseområde för yrkesfisket.

Ändring av strandskydd
Länsstyrelsen tog 1 december 2014 
beslut om utvidgat strandskydd i  
Orust kommun. Regeringen upphävde 
på formella grunder den 11 februari 
2016 länsstyrelsens beslut om utvidg-
ning av strandskydd i tolv av länets 
kommuner. Den 9 september 2016 
fattade länsstyrelsen ett nytt beslut om 
utvidgat strandskydd i Orust kommun. 
På kartan Naturmiljö redovisas både det 
utvidgade strandskyddet och den äldre 
gränsen för strandskydd. 

Artskydd
Sverige har genom internationella 
överenskommelser åtagit sig att stoppa 
förlusten av arter och deras livsmiljöer 
vilket innebär att den biologiska mång-
falden ska gynnas. Sedan år 2008 gäller 
en ny artskyddsförordning (2007:845) i 
Sverige. De skydd som tidigare funnits 
för särskilt utpekade arter, så som de 
svenska fridlysta arterna, har arbetats in 
i den nya artskyddsförordningen. Art-
skyddsförordningen har arbetats fram 
för att Sverige ska kunna uppfylla de 
krav som ställs i EU:s habitatdirektiv.  
Några av direktivets bestämmelser har 
förts in i miljöbalkens 7:e kapitel samt 
i Förordning om områdesskydd enligt 
miljöbalken. 

Biotopskydd
Generellt gäller biotopskydd i jord-
bruksmark, enligt 7 kap MB, för bland 
annat källor med omgivande våtmark, 
odlingsrösen, småvatten och våtmarker, 
stenmurar samt åkerholmar om högst 
0,5 ha. 
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 avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
 annars skulle ha fått färdas fritt
-  åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för
  djur- eller växtarter 

Inom planområdet finns strandskydd vid kusten samt kring Runns 
vatten, Kleveån och Strömsån. Längs med havskusten är strand-
skyddet generellt utvidgat till 300 meter, men gränsen är som i Slus-
sen oftast anpassad till samhällsbebyggelse. Gränsen är däremot inte 
anpassad till all bebyggelse inom FÖP-området. Gällande strand-
skyddsgräns är redovisad på karta Naturmiljö. 

Rödlistade arter
En rödlistad art innebär att arten finns upptagen på en klassnings-
lista över hotade och missgynnade arter. Listorna beskriver enbart 
graden av utdöenderisk hos en specifik art och är helt oberoende av 
om det finns speciella bevarandeskäl eller om arten omfattas av en 
lagstiftning eller konvention. 

Den rödlistade arten Nattskärra identifierades vid en invente-
ring inom planområdet. Andra rödlistade arter som noterats, främst 
i närheten av Runns vatten, är sällsynta groddjur, fladdermöss och 
fåglar såsom exempelvis tornseglare och mindre hackspett.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten och dess statusklassningar formuleras 
på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör. För 
ytvatten finns miljökvalitetsnormer och statusklassningar för kemisk 
och ekologisk status, medan det för grundvatten finns miljökvali-
tetsnormer och statusklassningar för kemisk och kvantitativ status. 

Havstensfjorden och Kleveån, som är en del av Runns vatten, 
är de två vattenförekomster inom planområdet som har fastställda 
miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormerna innebär 
att Havstensfjorden och Kleveån ska uppnå en viss lägsta vattenkva-
litet och att det biologiska livet i vattnet ska må bra. 

Fjorden utanför Slussen, foto taget från Höggerödsvägen
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Havstensfjorden ska enligt gällande miljökvalitetsnorm uppnå 
god ekologisk status till år 2027 och detsamma gäller för Kleveån. En-
ligt den senaste klassningen bedömdes den ekologiska statusen för 
både Havstensfjorden och Kleveån som otillfredsställande, detta till 
följd av bland annat övergödningsproblematik och fysisk påverkan 
i form av vandringshinder.

Vad gäller den kemiska ytvattenstatusen är miljökvalitetsnor-
men satt till god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksil-
ver, kvicksilverföroreningar och bromerade difenyletrar (PBDE). 
De nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE (december 2015) 
får dock inte öka. Enligt den senaste klassningen bedömdes den 
kemiska statusen som uppnår ej god för båda vattenförekomsterna. 

Miljökvalitetsnormer för musselvatten
Med musselvatten menas kustvatten (och bräckt vatten) som behö-
ver skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för musslor att 
leva och växa till i dessa vatten. 

Havstensfjorden ingår i länsstyrelsens förteckning över de mus-
selvatten som ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitets-
normer för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554). Avsikten med 
miljökvalitetsnormerna är att det inom området ska vara möjligt för 
skaldjur att leva och växa till för att på så sätt bidra till en hög kvali-
tet på skaldjursprodukter som äts direkt av människor. Området pe-
kas i kommunens översiktsplan ut som lämpligt för musselodling. 
Kommunen ska bevaka att de angivna gränsvärdena inte överskrids.

Fredningsområden
Inom fredningsområden gäller särskilda bestämmelser och förbuds-
tider för fiske. För en del arter finns särskilda fredningstider. Dessa 
fredningstider infaller oftast under arternas lekperioder. I frednings-
områden är endast sådana redskap tillåtna som inte fångar den art 
som skyddet avser. 

Inom planområdet finns ett fredningsområde för marint fiske 
i Slussekilen. Ett fredningsområde i havet markerar höga marina 
värden och är till för att öka skyddet för dessa värden. Inom plan-
området finns också fredningsområde för lax och öring i vattenföre-
komsterna Kleveån/Runns vatten och Strömsån.

Säkerhet, risker och hälsa
Riskbedömning
En riskbedömning för Slussen genomfördes vid ett möte den 2 de-
cember 2015, då förutom kommunens planavdelning även Rädd-
ningstjänsten, Länsstyrelsen och Trafikverket var representerade. 
Parterna kom överens om att de riskfaktorer som är mest relevanta 
att belysa i den fördjupade översiktsplanen är risken för trafik-
olyckor, risken för översvämning samt räddningstjänstens tillgäng-
lighet. Ett antal genomförbara riskreducerande åtgärder identifie-
rades, både sannolikhetsreducerande och konsekvensbegränsande 
åtgärder. 

En trafikutredning för Slussen är framtagen, Stödjande PM för 
trafikutformning till fördjupad översiktsplan för Slussen, Orust, Sweco 
2016-05-09. Slutsatserna från riskbedömningen har inarbetats i 
trafikutredningen. 

Se karta 
Risk och Säkerhet (bilaga 3), som visar 
förorenad mark m m.
I kapitlet Konsekvenser redovisas hälso- och 
säkerhetsaspekter avseende planförslaget.

Stränderna kring Runns vatten ligger lågt och 
översvämmas regelbundet.
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Kartan ovan visar översvämningszoner för hav och vattendrag. Översvämningszonerna är kopplade till olika risknivåer. I zon 4 (röd) 
är den som högst medan den är lägre i zon 3 (orange) och zon 2 (gul). Det är viktigt att översvämningszonerna ses som en indikation 
på översvämningsrisken, den faktiska risken kan vara både högre och lägre. Nivåerna för de zoner som illustreras på kartan är för 
zon 2 mellan 2,8 m – 3,3 m, zon 3 mellan +2,3 m – 2,8 m och zon 4 under +2,3 m. (Zon 1-4 är redovisade enligt zonindelningen 
i ”Stigande vatten”, 2012)

Trafiksäkerhet
Kommunen beslutade i januari 2016 att Slussen ska betraktas som 
en tätort och har infört en hastighetsbegränsning till 40 km/h på 
väg 774 samt 30 km/h längs Höggerödsvägen inom tättbebyggt 
område. Standarden på vägnätet inom området är relativt låg vad 
gäller vägbredd, avsaknad av gångbana, lutningar, sikt etc. Vid en 
utbyggnad med fler bostäder finns det därför behov av vissa trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder. I trafikutredningen (2016) lämnas förslag 
på åtgärder som kan utföras för att förbättra trafiksäkerheten, t ex 
vid busshållplatserna. Se även under rubriken Vägar och trafik.

Trafikbuller
En del bostäder i direkt anslutning till allmän väg 774 är utsatta för 
buller från biltrafiken. Någon bullerutredning är inte utförd. I och 
med att kommunen beslutat om sänkt hastighet genom tättbebyggt 
område, blir ljudnivåerna från trafiken i Slussen lägre.

Farligt gods
På Orust är det väg 160 som är utpekad som primär transportled 
för farligt gods. Farligt gods transporteras i mycket liten omfattning 
på väg 774.

Översvämning
Vid höga vattenstånd i havet samt i Slussen även vid hög vattennivå 
i Runns vatten inträffar att landområdet närmast öster om bron 
översvämmas. Problem uppstår även för lågt liggande områden i 
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Illustrationen på kartan är baserad på uppgifter 
från SGU:s översiktliga kartering av jordarter 
(2003).

hamnen, inklusive piren och bryggorna. Till följd av framtida kli-
matförändringar förväntas vattennivån i havet att stiga och extrema 
vädersituationer inträffa oftare. 

I ÖP 2009 tog kommunen följande ställningstagande: ”Byggna-
der och anläggningar som kan vara känsliga för översvämningar bör 
inte placeras så att känsliga byggnadsdelar hamnar på lägre höjd än 
+2,00 meter över primärkartans nollplan. Detta innebör cirka 2,10 
meter över medelvattennivån.”

Sedan översiktsplanen för Orust antogs har konsekvenser till 
följd av klimatförändringar fått ytterligare uppmärksamhet och 
2012 publicerade länsstyrelserna i Västra Götalands län och Värm-
lands län handboken ”Stigande vatten – en handbok för fysisk 
planering i översvämningshotade områden”. I handboken lämnar 
länsstyrelserna rekommendationer om vad som är lämplig markan-
vändning i olika zoner och visas hur planering och utformning kan 
skapa en helhetssyn i syfte att minska risken för negativa följder av 
översvämning.

Inom ramen för projektet Hav möter Land har kommunen tagit 
fram en kartering på ÖP-nivå, utifrån de översvämningszoner som 
beskrivs i Stigande vatten, se illustration på föregående sida. 

Områden inom zon 4 ligger lägre än 2,3 meter över havet 
(RH2000) och därmed under gränsen för beräknat framtida hög-
vatten år 2100. Av karteringen framgår att särskilt områdena kring 
Runns vatten och vid hamnen löper risk att översvämmas allt oftare 
då medelhavsnivån stiger. Befintlig bebyggelse vid Vasshagen samt 
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bebyggelsen mellan väg 774 och Runns vatten riskerar att över-
svämmas på sträckan öster om bron. Övriga bebyggda delar av Slus-
sen ligger inte i riskzonen för översvämningar till följd av stigande 
vattennivåer i havet, undantaget en remsa närmast strandlinjen på 
västra sidan av Slussekilen och området där Hålebäcken mynnar i 
havet.

Skred- och rasrisker
Orust kommun domineras av sprickig bergsterräng och dalgångar 
med finsediment. Det är främst inom områden med finsediment 
som risken för skred är som störst. Risken för skred och ras ökar då 
finsediment kombineras med sluttande terräng och blir även större 
utmed strandkanter. För delar av Orust gjorde Räddningsverket år 
2001 en översiktlig skredriskkartering. 

Inom Slussen finns stora stråk av finsediment såsom lera, silt och 
sand, främst i närheten av Runns vatten. Marken utmed kustbandet 
och Havstensfjorden utgörs främst av berg med kilar av sand och 
morän. 

I fastmarksområden kan det finnas risk att lösa block kan kom-
ma i rörelse, till exempel på grund av tjälrörelser, och där berget 
stupar brantare kan ytliga skivor av berg lossna till följd av vittring 
eller frostsprängning. 

Radon
Radon kan finnas i marken, i byggnadsmaterial eller i vatten som tas 
från borrade brunnar. Den vanligaste radonkällan är marken. Slussen 
ligger till stor del på mark som kommunen, enligt den kommun-
täckande översiktsplanen, identifierat som potentiell högradonmark, 
se kartbilaga Risk och säkerhet. Radonhalten kan vara lokalt förhöjd.

Boverkets byggregler anger vilken högsta tillåtna radonhalt det 
får vara i nybyggda hus. För befintliga äldre byggnader anger Soci-
alstyrelsen riktvärden för vad som kan betraktas som olägenhet för 
människors hälsa. 

Kommunen redovisar i ÖP 2009 ställningstagandet beträffande 
radon att ”..... all nybebyggelse bör utföras radonsäkert om det inte 
i särskild radonutredning kan påvisas att markens radonhalt är så 
låg att detta inte är nödvändigt.”

Förorenad mark
Förorenad mark kan finnas där verksamheter med miljöfarliga ak-
tiviteter lämnar föroreningar efter sig. Inom planområdet finns två 
potentiellt förorenade områden. Dels har hamnen inne i Slussen 
identifierats som ett område med stor risk för föroreningar, dels har 
den gamla gruvan vid Gruvlyckan inventerats som ett potentiellt 
förorenat område, men utan någon riskklass. Gruvan är för längese-
dan tagen ur bruk och gruvhålen igensatta.

Räddningstjänst
Handlingsprogram 2011-2014, enligt Lag om skydd mot olyckor, 
är antaget av kommunfullmäktige 2008 och reviderat 2012-08-30. 
Närmaste räddningstjänststation, i förhållande till Slussen, finns i 
Henån. Räddningstjänsten bedömer att insatstiden till Slussen är 
minst 20 minuter. Eftersom terrängen är relativt brant och det en-
skilda vägnätet har låg standard är framkomligheten låg i delar av 
planområdet.

Se karta över Slussen på föregående sida där  
SGU:s kartering av jordarter är illustrerad.
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Beskrivning av förslaget

Befintlig bostadsbebyggelse
I de centrala delarna av Slussen består bebyggelsen av en variation 
av byggnader från olika tidsperioder, med en del sjöbodar och bo-
stadshus från 1800-talet. Som helhet har den befintliga bebyggelsen 
ett stort kulturhistoriskt värde. Bebyggelsestrukturen är som tätast 
nära hamnen och här finns mycket små möjligheter till förtätning. 
De områden som ligger något längre bort från hamnen har en gle-
sare bebyggelsestruktur, vilket kan ge möjlighet till en viss förtät-
ning med nya bostäder. Det finns även ett par obebyggda tomter 
där nya bostäder kan prövas. Längs med väg 774 är möjligheterna 
till förtätning begränsade, bland annat på grund av närheten till 
vägen samt topografin.

Skolan
Skolan ska ges möjlighet att utöka sin verksamhet inom den yta 
som reserverats för ändamålet i kartan Regler och rekommendatio-
ner. Skolans parkering skulle eventuellt kunna användas för att göra 
föreslagen småbåtshamn tillgängligare sommartid. Den möjlighe-
ten kan vara begränsad, då skolan vissa somrar används som café. 
Det finns goda möjligheter att finna en bra lösning, om skolans par-
keringsbehov delvis kan tillgodoses med föreslagen parkeringsyta på 
andra sidan Höggerödsvägen. 

Slussens pensionat
Det är väsentligt att Slussens pensionat kan fortsätta att driva sin 
verksamhet. Pensionatet bidrar till liv, energi och arbetstillfällen i 
samhället under vår, sommar och höst. Musikkrogen erbjuder ock-
så kulturupplevelser långt över vad som förväntas i ett samhälle av 
Slussens storlek och den lockar besökare från hela regionen. 

Tillgängligheten till pensionatet för lastbilstransporter och an-
göringen till byggnaderna behöver förbättras. Ur trafiksäkerhets-
synpunkt bör någon form av separering av gångtrafik och varutran-
sporter anordnas.

Om verksamheten byggs ut behöver hänsyn tas till den utrym-
mesbrist som råder i området. 

Café och handelsbod
Väster om vägbron över ån finns ett café och en liten handelsbod. 
Denna verksamhet är under sommarhalvåret betydelsefull för det 
sociala livet i Slussen och för närservicen i samhället. En ökad in-
flyttning kan medföra ett underlag för en åretruntöppen verksam-
het. Platsen är centralt belägen men utrymmet för att medge större 
lokaler är begränsat.

Slussens hamn
Hamnen med dess båtplatser är ett viktigt nav i Slussen. De befintli-
ga båtplatserna behålls. Föreningen Slussen undersöker möjligheter-
na att utöka platserna med en flytbrygga. Piren och bryggan behöver 
rustas upp och möjligheten att ordna fler gästhamnsplatser genom 

Se karta Användning av mark- och vatten-
områden (Bilaga 4).

Kommunens rekommendationer för utform-
ning av ny bebyggelse redovisas under 
rubriken Rekommendationer och på kartan    
Regler och rekommendationer (Bilaga 5). 
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effektivare utnyttjande kan då ses över. I hamnen ska det även fort-
sättningsvis finnas möjlighet för isättning och upptagning av båtar. 

Det råder stor brist på parkeringsytor i hamnen. I översiktspla-
nen föreslås därför att en ny parkering anordnas mellan Strömsån 
och väg 774 i planområdets södra del. Avståndet till hamnen är 
ca 500 meter. Det bör kunna accepteras för långtidsparkering då 
det finns goda möjligheter att angöra hamnen för i- och avlastning. 
Viss möjlighet finns också att anordna fler parkeringsplatser strax 
söder om hamnen vid Runns vatten. Sopcontainern på parkeringen 
i hamnen bör tas bort och ersättas med en bättre lösning i närheten. 

Magasinet, bad och strand
Magasinet och sjöbodarna mellan ångbåtsbryggan och badet har 
en lång historia och har kulturhistoriskt värde. Magasinet med sitt 
centrala läge skulle kunna utvecklas till en mötesplats i samhället, 
med samlingslokal och kulturverksamheter. 

Sommar i Slussen är för många förknippat med sol och bad. 
Badplatsen är populär och välbesökt. Möjligheterna till bad norr 
om hamnen ska vara kvar och kunna utvecklas när fler flyttar till 
Slussen. Det är viktigt att säkra allmänhetens tillgänglighet till om-
rådet och stranden. 

För att förbättra säkerheten för människor som ska ta sig till bad-
platsen har olika lösningar diskuterats. I planförslaget är en strand-
promenad symboliskt redovisad. En sådan skulle kunna utföras i 
form av en brygga/landgång från magasinet, längs badplatsen och 
fram till udden öster om Slussens Pensionat. Den skulle öka till-
gängligheten till badplatsen och samtidigt kan den bli ett prome-
nadstråk året runt. Dessutom kan en strandpromenad här bidra till 
att det blir säkrare att ta sig till och från badplatsen och pensiona-
tet, då gående inte behöver dela väg med transporterna till Slussens 
pensionat. Förslaget måste genomföras med hänsyn till både pensio-
nats- och simskoleverksamhet och utformningen anpassas till omgiv-
ningen. Gränsen för strandskydd följer här strandlinjen. 

Jord- och skogsbruk
I planförslaget förutsätts att jord- och skogsbruk fortsatt kan be-
drivas som tidigare inom planområdet, förutom i de mindre delar 
där skogsmark eller mindre delar av odlingsmark enligt förslaget 
behöver tas i anspråk för ny bebyggelse och tillfartsvägar. I förslaget 
visas större sammahängande odlingsmark kring Runns vatten och 
Hålebäcken, samt även några mindre ytor som är av vikt för både 
näringen och för att hålla landskapet öppet. Det är av stor vikt, för 
både landskapsbild och biologisk mångfald, att marker fortsatt kan 
hävdas genom t ex fårbete.

Runns vatten
Runns vatten liksom de tillrinnande vattendragen, Strömsån och 
Kleveån, bedöms ha höga naturvärden och är tillsammans marke-
rade i planförslaget som ett område med höga naturvärden. Områ-
det har också stort värde som besöksmål för fågelskådning. Planen 
möjliggör att nuvarande markanvändning kan bestå inom och i an-
slutning till Runns vatten. Det är viktigt från naturvårdssynpunkt 
att hålla markerna öppna intill sjön och bete bör därför om möjligt 
fortgå här. Möjlighet att anlägga en parkeringsplats vid väg 774 och 
en stig därifrån till fågeltornet visas i förslaget.
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Områden för närrekreation och rörligt friluftsliv
Det är betydelsefullt att sammanhängande grönområden bevaras 
omkring och i anslutning till befintlig och ny bebyggelse. Obebygg-
da delar av stränderna utanför själva samhällskärnan är viktiga för 
närrekreation och rörligt friluftsliv. Stränderna har liksom fjorden 
utanför till stor del skydd genom strandskyddsbestämmelser i mil-
jöbalken.

Sammanhängande berg- och skogsområden väster och öster om 
Slussen ska även fortsättningsvis vara tillgängliga för allmänheten 
för rekreation. Från höjdpartier vid Lundebergs skans väster om 
samhället liksom från Brunnefjäll öster om Slussen erbjuds vida 
utblickar mot Slussekilen och fastlandet. Befintliga stigar förstärks 
och på en del ställen föreslås nya stigar för att förbättra tillgänglig-
heten. Det är viktigt att både nu och i framtiden kunna nå utsikts-
punkter på berget. 

Det finns behov av en samlingsplats för midsommarfirande och 
liknande aktiviteter i eller i nära anslutning till orten. Kommunen 
är positiv till att en sådan anordnas, men lämplig plats måste fort-
satt sökas av samfällighetsföreningen i dialog med markägare.

Utredningsområden för bostäder

Allmänt
Föreslagna utbyggnadsområden för bostäder ligger strax utanför 
samhällskärnan, men fortfarande på gångavstånd till skolan, ham-
nen, badplatsen och till busshållplats. Bebyggelsen kan här utgöras 
av friliggande enbostadshus på större tomter. På några ställen kan 
det vara möjligt att uppföra flerfamiljsbostäder, radhus eller kedje-
hus för att uppnå en viss variation i bostadsutbudet. En blandning 
av olika upplåtelseformer är önskvärd. Sammanlagt föreslås 70-90 
nya bostäder kunna tillkomma. 

Förväntad utbyggnad är i genomsnitt 2-4 bostäder/år under en 
20- årsperiod. De första åren kan utbyggnadstakten bli något högre, 
5-10 bostäder/år. Bostadsutbyggnaden är beroende av intresse från 
markägare och utbyggnad av infrastruktur som vägar och va-nät.

Utbyggnadsområdena är avgränsade så att oönskade siluetteffek-
ter kan undvikas och terrängen kan ge visuellt stöd åt ny bebyggelse. 
För den bebyggelse som ändå placeras i exponerade höjdlägen och 
för de byggnader som blir synliga från vattnet kommer det att vara 
särskilt viktigt att färgsättningen är dämpad och att byggnadshöj-
den begränsas. Kommunens uppfattning är att den gräns för strand-
skyddet som gällde vid samrådet, är lämplig som avgränsning av 
föreslagna områden (3 och 4) . Rekommendationer om utformning 
av ny bebyggelse lämnas under rubriken Rekommendationer.

Numreringen av områden i den följande texten är hänvisningar 
till kartan Mark- och vattenanvändning. Avgränsningen av de olika 
utbyggnadsområdena i FÖP:en skall ses som ungefärliga. Mer ex-
akta avgränsningar kommer att göras med kommande detaljplane-
läggning.

Förtätningsområden i samhällskärnan (1)
Två områden inom och i direkt anslutning till samhällskärnan är 
redovisade som utredningområden för bostäder. Utsikt från Kärrdalen

Del av område där detaljplan är påbörjad
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Det södra är beläget i en sydostvänd sluttning i västra delen av 
samhällskärnan och kan anslutas från väg 774. Området ska trafik-
matas via föreslagen matargata från sydväst, så snart denna anläggs. 
Ett förslag till detaljplan för den södra delen av området är antaget 
av kommunfullmäktige. I planen ges byggrätt för ett tiotal bostäder.

Längre norrut föreslås förtätning inom ett område i anslutning 
till Höggerödsvägen. Området är relativt kuperat, sluttar mot öster/
nordost och kan erbjuda fina utsiktslägen mot fjorden för cirka tre 
bostäder. Området bör anslutas till föreslagen ny väg i sydväst.

Runt Lundebergs skans (2)
Det större utbyggnadsområdet i väster har utrymme för uppemot 
40-50 bostäder. En blandning av bostadstyper är önskvärd och vid 
fortsatt planering är det lämpligt att studera möjligheten att ut-
över friliggande enbostadshus inrymma någon typ av flerfamiljshus 
här. Alternativa lösningar på placering av bebyggelse bör studeras, 
exempelvis större tomter som möjliggör naturmark på tomterna 
alternativt tätare bebyggelsegrupper där naturmark sparas mellan 
grupperna. Området föreslås bli trafikmatat via väg 774 i söder. En 
ny matargata kan få acceptabla lutningar och man undviker med 
detta förslag onödig genomfartstrafik genom samhället och på den 
smala Höggerödsvägen. Möjligheter för fotgängare och cyklister att 
nå samhället och havet kan ske via befintliga mindre vägar samt 
planlagd ny väg, med nedfart strax sydväst om busshållplatsen.

”Solbacken” (3)
I norra delen av planområdet, norr om Berget på östra sidan av 
vägen mot Höggeröd, föreslås ett område med cirka 5 tomter för 
friliggande enfamiljshus. Området är en södervänd sluttning med 
bra solläge och fina möjligheter till utsikt. Bostadsbebyggelse fö-
reslås bli utförd som friliggande enbostadshus alternativt parhus. 
Norra delen berörs av ett fornlämningsområde i form av en boplats.

Områden öster om Runns vatten (4-7)
På Brunnefjällssidan kan befintlig bebyggelse kompletteras. Här 
ryms cirka 20-30 nya bostäder, inklusive viss förtätning av befintlig 
bebyggelse. Områdena trafikmatas huvudsakligen via befintliga vä-
gar. Möjligheterna för cyklister och fotgängare att ta sig till samhäll-
skärnan bör förbättras. I förslaget redovisas en framtida gång- och 
cykelväg längs väg 774.

Området vid Gruvlyckan (4) bedöms kunna inrymma 5-10 nya 
bostäder och är tänkt att trafikmatas via befintlig väg till Gruvlyck-
an. Här kommer en ombyggnad av tillfartsvägen att behöva utföras, 
eftersom den idag möter väg 774 i en smal vinkel och sikten är 
begränsad. En tänkbar tillfart till området är illustrerad i sydöstra 
kanten av ett öppet ängsmarksområde.

Vid Marieberg (5) finns obebyggda delar, delvis belägna på häll-
mark, som kan nås från väg 774 via en befintlig enskild väg. Delar 
av området består av blandskog medan andra delar utgörs av delvis 
igenvuxen betesmark. Området skulle kunna inrymma 4-8 nya bo-
städer, som komplettering till befintlig bebyggelse åt norr och söder. 
Befintlig utfart bör flyttas ca 15 – 20 meter åt öster för att erhålla 
bättre sikt över krönet öster om utfarten.

Vid Vasshagen (6) kan komplettering av bebyggelsen göras med 
cirka 3 bostäder. Området består av centralt belägen odlingsmark  

Vägen mot Höggeröd med ”Solbacken” i 
bakgrunden

Utblick från skogsområde vid Lundebergs skans

Del av föreslaget område vid Vasshagen

Utblick mot nordväst från Marieberg
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öster om Runns vatten. Ny bebyggelse kan ta stöd i kringliggande 
befintlig bebyggelse. Terrängen sluttar svagt mot väster och erbjuder 
utblickar över Runns vatten. Vid anslutningen till väg 774 behöver 
den enskilda vägen, som blir tillfart till området, höjas så att ett 
vilplan kan anordnas. 

På södra sidan om väg 774 går en väg in till bostadshus på 
Brunnefjäll. På ett mindre höjdparti (7), som sluttar mot väster, 
finns möjlighet att tillskapa ett område med 4-8 nya bostäder. Tra-
fikmatning kan ske via befintlig enskild väg. Anslutningen mot väg 
774 bör dock flyttas ca 30 meter åt väster för att erhålla bättre sikt-
förhållanden. Området är i huvudsak bevuxet med lövskog. 

Hantering av överskottsmassor i samband med planerad bo-
stadsutbyggnad i Slussen förutsätts kunna hanteras inom ramen för 
respektive detaljplan

Utredningsområde för verksamhet, service, bostäder
Strax öster om reningsverket finns några äldre, sättningsskadade 
byggnader med bl a bostadslägenheter. Områdets strategiska läge 
nära vägen bedöms lämpligt för en kombination av verksamheter, 
handel och bostäder, förslagsvis ett större tvåvåningshus med verk-
samheter i bottenplan och bostäder i det övre planet.

Markområdet norr om sjön ligger förhållandevis lågt. De geotek-
niska förutsättningarna, risker för översvämning samt åtgärder för 
att hantera dessa behöver utredas innan nybyggnad kan prövas här. 

Området bör dock kunna bebyggas utan att väg 774 behöver 
höjas i de lägre delarna i anslutning till bro. Vid områdets anslutning 
mot vägen mot öster ligger vägen högre och klart över de havsnivåer 
som kan förväntas inom de kommande 100 åren.

Utredningsområde för verksamheter, parkering
Två områden reserveras för huvudsakligen parkeringsändamål men 
bedöms även till viss del kunna utnyttjas för vissa verksamheter med 
begränsade krav på byggnation. Det är dels ett område norr om 
Runns vatten där nuvarande reningsverk är beläget och dels ett om-
råde mellan väg 774 och Strömsån i planområdets södra del.

Utredningsområden för småbåtshamn
Båtplatser sydost om skolan
Efterfrågan på båtplatser i Slussen kommer att öka i samband med 
att fler bostäder tillkommer. Ett möjligt ställe för fler båtplatser är  
sydost om skolan. Här finns redan några mindre bryggor samt en 
handfull sjöbodar. Sjöbodarna bidrar till karaktären i området och 
är av kulturhistoriskt värde. 

Enligt utredning av Naturcentrum bör nya båtbryggor placeras i 
nord-sydlig riktning där vattnet är djupare än sex meter och kan nås 
via en smalare pålad transportbrygga. 

En mindre tillfartsväg till båtplatserna skulle kunna anläggas 
sydost om skolan (mellan fastigheterna Ström 1:77 och 1:78). Ut-
rymmet är begränsat. Vägbredden kan hållas till ca 2,5 meter, då bi-
lar endast tillfälligtvis behöver ha tillträde och eftersom sjösättning 
av båtar föreslås ske inne i Slussens hamn.

Det kan bli aktuellt att utföra en fördjupad marinbiologisk och 
en marinarkeologisk utredning inför en hamnutbyggnad.

Utsnitt från sjökort över Slussekilen där mörkblå 
färg visar vattendjup om 0-3 meter och ljusblå 
färg vattendjup om 3-9 meter.

Strandkant sydost om skolan
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Båtplatser vid Brunnefjäll
Anläggande av en småbåtshamn med ett 20-tal båtplatser föreslås 
mellan Lilla och Stora Hundsvik i samband med en utbyggnad av 
nya bostäder på Brunnefjäll. Befintlig stig ner till badplatsen vid 
Stora Hundsvik behöver då breddas och beläggas med grus för 
transport till båtplatserna. Bilar behöver endast undantagsvis har 
tillträde och sjösättning av båtar föreslås ske i Slussens hamn.

Slussens hamn - östra sidan
Området längs bergssidan öster om Slussen hamn redovisas som ett 
alternativt område för hamnutbyggnad. Anläggande av en småbåts-
hamn här innebär mindre konflikter med ekologiska värden i form 
av bl.a. ålgräs. Området är dock svårtillgängligt och sannolikt också 
relativt dyrt att bygga ut.

Bad och rekreation vid Stora Hundsvik
Området skulle kunna utvecklas som en plats för rekreation, för-
slagsvis med möjligheter till bad och grillning. Detta skulle avlasta 
badplatsen i hamnen. Stranden är huvudsakligen vänd mot norr och 
de solbelysta timmarna är något begränsade. Solförhållandena kan 
förbättras om skogen söder om stranden gallras.

Gång- och cykelstråk
I utställningshandlingen har föreslagits att en gång- och cykelväg 
anläggs längs med 774 från korsningen mot Kleva i söder till utfar-
ten mot Marieberg i öster. Man kan konstatera att en sådan gång- 
och cykelväg i vissa delar kommer att medföra relativt stora ingrepp 
i miljön. För att begränsa ingreppen föreslås att gång- och cykel-
vägens bredd begränsas till 2,5 meter. Enligt kommunens bedöm-
ning bör denna bredd vara tillräcklig med hänsyn till aktuella och 
förväntade trafikmängder. 

Även tänkbara gångstråk till och från nya bostadsområden samt 
till badplatser och utsiktspunkter är föreslagna.

I samband med att en gång- och cykelväg anläggs längs med 
väg 774 bör anslutningen till busshållplatsen norr om vägen göras 
säkrare för fotgängare och cyklister.

Väg 774 genom Slussen
Det finns behov av att förbättra trafikmiljön på väg 774 genom 
Slussen. Kommunen har tagit beslut om att hastighetsbegränsning-
en genom samhället ändras från 50 till 40 km/h. I samband med 
framtida planläggning på Brunnefjällssidan bör det övervägas om be-
gränsningen kan förlängas österut, så att den omfattar korsningarna 
mellan väg 774 och tillfartsvägarna till Marieberg och Brunnefjäll. 

En höjning av vägbron på väg 774 behöver utredas, så att risken 
för översvämning av den allmänna vägen på sikt kan undanröjas.  
Även möjligheten att bredda utloppet från Runns vatten bör un-
dersökas. Det är väghållarens, d v s Trafikverkets, ansvar att över-
svämningssäkra vägen för att säkerställa framkomligheten på vägen 
och tillgängligheten till kringliggande bebyggelse. Kommunen har 
initierat en dialog med Trafikverket kring denna och andra trafik-
frågor i Slussen.
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Tillfarter till nya områden
Till två av de områden där nya bostäder är föreslagna, område kring 
Lundebergs skans och området vid Gruvlyckan, är i planen illustre-
rat förslag på trafikmatning via nya tillfarter från väg 774. Lägena är 
inte studerade i detalj utan kräver ytterligare utredning. 

Till området Vasshagen behöver befintlig anslutning från väg 
774 höjas för att åstadkomma en säkrare tillfart med vilplan. 

Till Marieberg (6) bör en av de anslutande vägarna stängas och 
all trafik koncentreras till den östra anslutningen. Denna bör flyt-
tas ca 15–20 meteråt öster för att förbättra sikten över vägkrönet. 
Anslutningen till det södra bostadsområdet (7) bör flyttas ca 25–30 
meter åt väster för att förbättra siktförhållandena. För att förbättra 
trafiksäkerheten vid anslutningar till den allmänna vägen behöver 
bl a även siktröjning utföras utmed väg 774 i den östra delen av 
planområdet. 

En ny eller ändrad anslutning till allmän väg kräver enligt väg-
lagen Trafikverkets godkännande. Utformning av åtgärder bör följa 
Råd för vägars och gators utformning från Trafikverket.

Trafikflödesanalys, efter fullt ut genomförd utbyggnad enligt planen, beräknad enligt TRV:s trafikalstringsverktyg, med 10% påslag 
för nyttotrafik. 
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Parkering och busshållplatser
I samband med att en kommunal anslutningspunkt för vatten och 
avlopp anordnas bör det privata reningsverket vid väg 774 rivas. 
Det skulle öppna upp en möjlighet att anlägga en parkeringsplats 
här. Området kan eventuellt även utnyttjas för viss verksamhet men 
det är olämpligt med mer omfattande bebyggelse här på grund av 
översvämningsrisken. Det kan också behöva anläggas en avlopps-
pumpstation inom detta område.

Vid infarten till samhället västerifrån redovisas ett område för 
parkeringsändamål längs med vägen. Området bedöms kunna 
rymma 40 – 50 parkeringsplatser och är tänkt främst för långtids-
parkering för hamnens behov och för besöksparkering, bl. a. för 
besökande till fågeltornet. Området föreslås också till viss del kunna 
utnyttjas för verksamheter. På Brunnefjällssidan föreslås ett 20-tal 
platser, för besökare till bad och båtplatser i de östra delarna av 
Slussen.

En parkering föreslås strax norr om skolan där enskild väg mot 
Mickellund tar av västerut. Här kan rymmas minst ett 30-tal platser. 
Denna parkering är avsedd för gästplatser och för att tillgodose de-
lar av skolans parkeringsbehov. Sommartid skulle då skolans befintliga 
parkeringsyta kunna användas av gäster till den föreslagna båthamnen.

De parkeringsplatser som är föreslagna vid infarterna till Slussen 
och den i norra delen av Höggerödsvägen skulle vintertid kunna 
nyttjas för båtförvaring.

En mer välordnad, tryggare och trafiksäkrare hållplats vid väg 
774 bör anläggas mittemot kiosken vid ”gamla Konsum”, då ett 
ökat antal boende innebär behov av ökad turtäthet. Tillgänglighet 
och trafiksäkerhet behöver även ses över på övriga busshållplatser 
i Slussen. Läget för hållplatsen Slussen Östra kan behöva justeras 
med hänsyn till planerad ny bebyggelse. Hållplatsen på östra sidan 
vägen vid korsningen mot Kleva bör flyttas ca 60 meter åt nordöst.

Hantering av dagvatten
Det är viktigt att dagvattnet från nya områden inte leds direkt till 
havet eller andra ekologiskt känsliga vattensystem utan att först ha 
renats. Det kan åstadkommas genom någon form av fördröjning på 
tomtmark och genom att leda vattnet vidare via diken eller mindre 
vattendrag i området. Där det blir nödvändigt, t ex i bergig terräng, 
kan dagvattenledningar för nya bebyggelseområden samlokaliseras 
med va-ledningarna, för att därefter tas omhand och renas på ett 
ekologiskt lämpligt sätt.

Genomförande av va-utbyggnad

Utbyggnad i Slussen
Kommunen har byggt ut vatten- och spillvattenledningar till Slus-
sen och har beslutat att upprätta ett kommunalt verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp för de tätbebyggda delarna av orten. 
Inom verksamhetsområdet kommer kommunen att bygga ut det 
kommunala va-nätet fram till respektive fastighetsgräns. Gränserna 
för verksamhetsområdet framgår av kartbilden nedan. Anslutnings-
avgift erläggs till kommunen enligt gällande va-taxa. En högre taxa, 
så kallad särtaxa, kan tas ut om det vid projekteringen visar sig att 

Området norr om Runns vatten kan bli parke-
ring (sommartid).
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kommunens kostnader för utbyggnad av va-nätet inom ett område 
kommer att bli avsevärt högre än normalt. Inom verksamhetsom-
rådet ska både nya och befintliga bostäder anslutas till det kom-
munala va-nätet. Befintliga och föreslagna lägen för pump- och 
tryckstegringsstationer framgår av kartan Användning av mark- och 
vattenområden. De nya lägena är preliminära och kan komma att 
ändras vid projekteringen.

Inom verksamhetsområdet bedöms utbyggnad av va-nätet kunna 
ske under 2018 - 2020, enligt kommunens preliminära tidsplan. 
Allt spillvatten från Slussen pumpas först till Henån och sedan vi-
dare därifrån till Ellös reningsverk. Såväl ledningar som reningsverk 
har kapacitet att klara den ökande belastningen.

Utbyggnad utanför verksamhetsområdet
En successiv utbyggnad av va-nätet utanför verksamhetsområdet 
kan initieras av exploatör för nytt bostadsområde eller av en grupp 
fastighetsägare. En projektering tas fram i samråd med kommunen. 
Det tekniska utförandet av va-anläggningarna sker i enlighet med 
den standard som gäller för kommunens va-anläggningar. Projekte-
ringen läggs till grund för en ansökan till lantmäteriet om bildande 
av gemensamhetsanläggning.

I anläggningsbeslutet för en gemensamhetsanläggning regleras 
vad det är som ska skötas och hur detta ska göras. Varje deltagande 
fastighet får ett andelstal fastställt som visar hur stor del av kostna-
derna fastigheten ska svara för, dels för anläggandet av ledningarna 
och dels för driften. 

Förslagsvis bildas flera gemensamhetsanläggningar, var och en 
med ansvar för va-anslutningen för ett avgränsat område. Fastig-
hetsägarna för befintlig bebyggelse och för ny bebyggelse kan till-
sammans ansöka om att bilda en gemensamhetsanläggning för ett 
visst område. Gemensamhetsanläggningarna bör förvaltas via ny-
bildade samfällighetsföreningar. Ägarna av de fastigheter som har 
andel i en gemensamhetsanläggning är automatiskt medlemmar i 
respektive samfällighetsförening.

Kartbilaga 1, KS/2016:1092

Illustration från kartbilaga till beslut i Ks juni 2016 om att upprätta      
kommunalt verksamhetsområde för va i Slussen
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Samfällighetsföreningarnas kostnad för va-anslutningen består 
av två delar. Den ena delen är kostnaden för anläggandet av va-
ledningen fram till kommunens anslutningspunkt. Anläggandet av 
va-ledning fram till kommunal anslutningspunkt delas mellan de 
påkopplade fastigheterna efter rättvis grund. Den andra delen är 
den kommunala anslutningsavgiften. Reducerad anslutningsavgift 
tillämpas för de fastigheter som ansluter sig gemensamt via en sam-
fällighetsförening.

Förvaltning av övriga gemensamma anläggningar

Befintlig situation
I Slussen finns flera gemensamma anläggningar såsom småbåts-
hamn, bryggor, badplats, parkering och vägar. Marken vid hamnen 
är samfälld och förvaltas av två olika samfällighetsföreningar, Ströms 
samfällighetsförening och Brunnefjälls samfällighetsförening.

Ströms samfällighetsförening förvaltar marken på den västra 
sidan om Slussekilen, vid hamnen. Denna innefattar hamnparke-
ringen, piren och badplatsen. Ströms samfällighet förvaltar även 
ångbåtsbryggan och Magasinet, den samfällda strandremsan sydost 
om skolan samt vattenområdet längs med den västra delen av Slus-
sekilen, från hamnen upp till Hålebäckens utlopp norr om skolan. 
Vattenområdet längs med den östra sidan av Slussekilen är i enskild 
ägo, likaså marken vid den föreslagna nya småbåtshamnen mellan 
Stora och Lilla Hundsvik.

Ströms samfällighetsförening arrenderar ut delar av sin mark vid 
hamnen till Föreningen Slussen. Det är en ideell förening som även 
driver simskola och småbåtshamn.
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På kartan ovan visas med röd färg den samfällda mark som Ströms samfällig-
het äger och med grön färg den mark i hamnen som Brunnefjälls samfällighet 
äger. Den randade ytan är mark som arrenderas av Föreningen Slussen.
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Illustrationen ovan visar deltagande fastigheter i 
den samfällda marken vid hamnen - med röd färg 
i Ström S:2 och med grön färg i Brunnefjäll S:6. 
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Brunnefjälls samfällighetsförening förvaltar marken på den östra 
sidan om Slussekilen vid hamnen. Båtplatserna längs med denna sida 
av hamninloppet förvaltas direkt genom Brunnefjälls samfällighets-
förening. Markägoförhållandena framgår av illustrationen på sidan 
33.

De deltagande fastigheterna i den samfällda marken härrör från 
tidiga laga skiften. Många fastighetsägare inom planområdet saknar 
andel i den samfällda marken och är därmed inte representerade i 
någon av samfällighetsföreningarna. De deltagande fastigheterna i 
respektive marksamfällighet framgår av illustrationen på föregående 
sida.

Framtida situation
Hamnen är en viktig resurs för samhällets utveckling. Denna resurs 
ska tas tillvara och utvecklas. I takt med att ny bebyggelse tillkom-
mer behöver nya båtplatser tillskapas. På grund av utrymmesbrist 
kan inte den befintliga hamnen byggas ut i någon större omfatt-
ning. Nya båtplatser kommer därför i första hand att tillskapas 
inom något av de två alternativa utbyggnadsområden som föreslås 
i översiktsplanen - området sydöst om skolan och området invid 
bergsbranten nordöst om nuvarande hamn. Viss hamnutbyggnad 
föreslås också kunna ske mellan Stora och Lilla Hundsvik. 

Idag har de två samfällighetsföreningarna rådigheten över de 
samfällda mark- och vattenområdena i hamnen. Brunnefjälls sam-
fällighetsförening förvaltar själv sin hamn medan Ströms samfällig-
hetsförening lagt över förvaltningen till Föreningen Slussen.

Ströms samfällighetsförening och Brunnefjälls samfällighetsför-
ening kan vara huvudmän för var sin del av hamnen. En gemensam 
förvaltning av hamnen skulle kunna medföra bättre förutsättningar 
att samordna verksamheten. Här presenteras två förslag på hur en 
sådan förvaltning skulle kunna organiseras. I båda alternativen fö-
reslås att en enda förvaltare har det huvudsakliga ansvaret för de 
gemensamma anläggningarna. I det första alternativet föreslås att 
förvaltningen sköts av en ideell eller ekonomisk förening. Det andra 
alternativet är att det bildas en gemensamhetsanläggning som för-
valtas av en samfällighetsförening.

Alternativ 1:
Kommunen föreslår att både Ströms och Brunnefjälls samfällighets-
förening (markägare inom västra respektive östra sidan av Slusse-
kilen) upplåter sina hamnresurser till en förvaltare för hela hamnen, 
exempelvis den befintliga Föreningen Slussen. Föreningen kan vara 
fortsatt ideell eller ombildas till en ekonomisk förening. Genom 
långsiktiga arrendeavtal, förslagsvis 20 år, kan föreningen genom-
föra investeringar med stöd av avgifter och banklån, för att utveckla 
hamnen enligt planförslaget och föreningens ambitioner. I arren-
deavtalen anges att förvaltningen ska tillgodose samhället Slussens 
behov och följa regler som är gemensamma för båtägarna.

Föreningsformen, ideell eller ekonomisk förening, kan läggas 
fast av de två samfällighetsföreningarna och föreningen gemensamt.

Den gemensamma förvaltaren av hamnen tar också ett ansvar 
för övriga anläggningar inom hamnområdet, badplatser, p-platser, 
hamnförråd och övriga byggnader.

De två alternativen ska ses som ett 
diskussionsunderlag. Kommunen vill 
uppmuntra fastighetsägare, föreningar 
och slussenbor att föra en fortsatt dialog 
kring frågor om förvaltning av gemen-
samma anläggningar.
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Alternativ 2:
Kommunen föreslår att de gemensamma hamnanläggningarna för-
valtas direkt genom en separat samfällighetförening som innefattar 
de delägarfastigheter för vilken hamnen och badplatsen är av in-
tresse. Detta initieras lämpligen genom att Ströms och Brunnfjälls 
samfällighetsföreningar gemensamt ansöker om att bilda en ge-
mensamhetsanläggning som innefattar de gemensamma ytorna vid 
hamnen, inklusive badplats och parkering.

Lantmäteriet prövar gemensamhetsanläggningens lämplighet 
vid en anläggningsförrättning. Då avgörs också vilka fastigheter 
som ska ha andelstal i gemensamhetsanläggningen. Den fördjupade 
översiktsplanens planområdesgräns kan fungera som en utgångs-
punkt vid diskussion om avgränsningen för delägarfastigheterna. 
En samfällighetsförening bildas för att sköta förvaltningen av ge-
mensamhetsanläggningen. Ägarna av de fastigheter som erhåller 
andel i gemensamhetsanläggningen är automatiskt medlemmar i 
samfällighetsföreningen.

Gemensamhetsanläggningen får en servitutsliknande rättighet 
att nyttja de områden som omfattas i anläggningsbeslutet. Befint-
liga markägare har rätt till en engångsersättning för att de upplåter 
marken.

Den nya samfällighetsföreningen kan även förvalta badplatsen, 
hamnplanen med tillhörande byggnader och parkeringen. Det kan 
finnas anledning att utbyggnaden av Slussens nya småbåtshamn 
ges en separat förvaltning. Sannolikt kommer denna hamnutbygg-
nad att bli mycket kostsam att genomföra. Utbyggnaden kommer 
därför också att kräva relativt stora ekonomiska insatser från båt-
platsinnehavarnas sida, vilket kan skapa en ekonomisk obalans om 
utbyggnaden sker inom ramen för den förvaltning som idag sker 
av befintlig hamn. Förslagsvis inrättas hamnen som gemensamhets-
anläggning alternativt bildas en ekonomisk förening. Initiativ till 
utbyggnaden kan t.ex. tas av de blivande exploatörerna i samverkan 
berörda vattenrättsinnehavare. 

Detaljplaneläggning
I första hand bör ett av ovanstående alternativ prövas utan att de 
gemensamma ytorna detaljplaneläggs. Det skulle dock kunna bli 
nödvändigt att detaljplanelägga området för att säkerställa syftet 
samt reglera allmänhetens tillgänglighet till platsen. Hamnområ-
dena, badplats och övriga gemensamma ytor regleras då som allmän 
plats med enskilt huvudmannaskap. Den ideella eller ekonomiska 
föreningen alternativt samfällighetsföreningen, beroende på vilket 
alternativ som väljs, blir huvudman för allmän plats i planen.

Som ett alternativ till detaljplaneläggning kan en hamnutred-
ning genomföras, om det uppstår ett behov av att tydligare beskriva 
en samlad markanvändning för den befintliga hamnen och de nya 
småbåtshamnarna. Denna hamnutredning blir då ett ramverk för 
hamnutbyggnad och förvaltningen. Hamnutredningens detalje-
ringsgrad kan motsvara detaljplan. Hamnutredningen genomförs 
i samråd med de två samfällighetsföreningarna och den ideella för-
eningen Slussen.
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Genomförande och förvaltning av lokalgator
Alla befintliga vägar inom planområdet är enskilda vägar, med un-
dantag för den allmänna vägen 774. Höggerödsvägen är inrättad 
som gemensamhetsanläggning. Denna förvaltas av samfällighetsför-
eningen Slussen – Tryckhålans vägsamfällighet. Delar av vägnätet 
på Brunnefjäll förvaltas av Brunnefjälls samfällighetsförening.

Uppgifterna för samfällighetsföreningarna kan komma att för-
ändras framöver. Dock kan en modell med två vägförvaltare, en för 
västra Slussen och en för östra Slussen behållas. 

Inom västra delen av Slussen skulle man kunna bilda en sepa-
rat sektion inom ramen för Slussen – Tryckhålans vägsamfällighet 
för förvaltning av vägar inom nyexploateringsområden i den västra 
delen av samhället. Alternativt inrättar man nytillkommande vä-
gar som en separat gemensamhetsanläggning för berörda fastigheter 
och bildar en egen samfällighetsförening för förvaltningen. Dessa 
föreningar svarar lämpligen för förvaltningen av nytillkommande 
lokalgator. Då ny lokalgata planeras tar exploatören initiativ till 
lantmäteriförrättning för omprövning av befintlig gemensamhets-
anläggning. Omprövningen innebär att nytillkommande bostads-
fastigheter inträder i den befintliga anläggningen. Exploatör och 
samfällighetsföreningen kan träffa överenskommelse om ekono-
misk ersättning för inträdet. Träffas inte överenskommelse prövar 
lantmäteriet frågan om skälig ersättning för inträde. Grönytor för 
närrekreation och diken som kräver en gemensam förvaltning in-
ordnas lämpligen under vägförvaltningen.

Parkeringsytor som huvudsakligen är avsedda för hamnens be-
hov förvaltas lämpligen av hamnens förvaltare. Övriga gemensam-
ma parkeringsytor kan förvaltas av den samfällighetsförening som 
förvaltar vägarna.

Rekommendationer
R1- Område med befintlig bebyggelse
Dessa områden består av befintlig bebyggelse, huvudsakligen bostä-
der av varierande karaktär. Komplettering av befintlig bebyggelse 
bör i första hand prövas genom bygglov. En förutsättning ska vara 
anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät. Kontor eller an-
nan mindre störande verksamhet kan prövas i anslutning till bostad.

Byggnader i direkt anslutning till kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse bör anpassas till denna när det gäller skala, tak- och fasadma-
terial och färgsättning. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen 
är traditionellt utformade enkelstugor, dubbelhus, sekelskiftesvillor 
och tidstypiska fritidshus från 1940-, 50- och - 60-talen.

R2 - Områden för bostäder
Inom dessa områden får bostäder samt kontor eller annan mindre 
verksamhet som inte bedöms vara störande prövas. Prövning bör 
huvudsakligen ske i detaljplan. Ny bebyggelse ska anslutas till kom-
munalt vatten- och avloppsnät.

För att smälta in bör placering och utformning av ny bebyggelse 
ske med hänsyn till terräng och omgivande natur och bebyggelse. I 
närheten av äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör utform-

I avsnittet Planförslag är en mer detaljerad 
beskrivning av de olika områdena för nya 
bostäder redovisad.
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ningen anpassas till byggnadstraditionen. Inom delar av områdena 
förekommer rikligt med stengärdesgårdar. De har höga kultur- och 
naturvärden och bör bevaras, framförallt som tomtgränsdelare.

R2a Förtätningsområden i samhällskärnan
Bebyggelsen bör bestå av friliggande enfamiljshus och anpassas till 
terrängen och omgivande naturmark. Förändringar av marknivån i 
form av schaktning och utfyllnad bör minimeras. Prövning av en-
staka bostadshus kan ske med bygglov. I sådant fall ska visas hur 
området i övrigt kan disponeras för ytterligare bostadshus.

Ny bebyggelse bör anpassas till omgivande bebyggelse när det 
gäller skala, tak- och fasadmaterial och färgsättning, om den består 
av traditionellt utformade enkelstugor, dubbelhus, sekelskiftesvillor 
eller tidstypiska fritidshus från 1940- 50- och - 60-talen. 

R2b Runt Lundebergs skans samt områden öster om Runns vatten
Bebyggelsen bör huvudsakligen bestå av friliggande enfamiljshus, 
men vid detaljplaneläggning ska undersökas om någon del av om-
rådet är lämpligt för flerbostadshus. Bebyggelsen ska anpassas till 
terrängen och omgivande naturmark. Förändringar av marknivån 
i form av schaktning och utfyllnad ska minimeras. En naturnära 
färgskala bör användas vid färgsättning av fasader, förslagsvis i form 
av matta slamfärger i grå, svart och faluröd kulör. I närheten av 
befintlig äldre bebyggelse kan en mer traditionell utformning och 
färgsättning användas. Traditionell utformning bör undvikas för 
större byggnadsvolymer i framträdande lägen. Byggnadshöjden bör 
begränsas i särskilt exponerade lägen.

Delar av utbyggnadsområdet på Lundebergs skans bör avsättas 
som naturmark. Vid planläggning bör därför alternativa lösning-
ar studeras i syfte att ge området en väl fungerande grönstruktur. 
Bäckravinen inom och branta bergspartier i anslutning till området 
bör särskilt beaktas vid planläggning.

R2c Solbacken
Bebyggelsen bör bestå av friliggande enfamiljshus och/eller parhus, 
som anpassas till terrängen och omgivande naturmark. Förändring-
ar av marknivån i form av schaktning och utfyllnad ska minimeras. 

Området ligger utanför den kulturhistoriskt värdefulla sam-
hällskärnan. Den befintliga bebyggelsen i närheten är varierad och 
spänner från traditionellt bohuslänskt dubbelhus till modern arki-
tektritad villa. Ny bebyggelse bör ges en sammanhållen utformning, 
antingen genom traditionell utformning vad gäller skala, tak- och 
fasadmaterial och färgsättning eller ett mer modernt formspråk. 
Byggnadshöjden bör begränsas.

Utbredningen av boplatsen (Torp 110) i anslutning till området 
är osäker och en arkeologisk förundersökning av denna bör utföras 
innan planläggning. Strandskyddsområde berörs och dispens krävs.

R3 - Område för service, verksamheter, parkering

R3a Område för parkering
Här ingår föreslagna områden för parkering väster om skolan och 
vid Brunnefjäll.
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R3b Område för service, verksamheter och parkering
Här ingår skolan, pensionatsverksamheten, området där nuvarande 
reningsverk är placerat, parkeringen vid hamnen samt planerad par-
kering mellan väg 774 och Strömsån.

Vid prövning av ny-och ombyggnad ska krav ställas på anslutning 
till kommunalt vatten- och avloppsnät. Komplement till befintliga 
verksamheter prövas genom bygglov, liksom parkeringsplatser där 
så redovisas på kartan Användning av mark- och vattenområden.

Till- och ombyggnad av skola och pensionat bör anpassas till 
befintlig byggnad och omgivande kulturhistorisk bebyggelse.

Vid anläggande av parkering till fågeltornet krävs dispens från 
strandskyddet för del av området.

R4 - Område för verksamheter, service och bostäder
Rekommendationen gäller dels ett område omedelbart norr om 
Runns vatten och dels ett område nordöst om bron. Båda områ-
dena är bebyggda.

Inom dessa områden får marken användas för icke störande 
verksamhet samt bostäder.

R4a – Område omedelbart norr om Runns vatten
Rekommendationen gäller för ett redan bebyggt område norr om 
Runns vatten. Ny- eller ombyggnad prövas i bygglov. Vid prövning 
av ny-och ombyggnad ska krav ställas på anslutning till kommunalt 
vatten- och avloppsnät.

En framtida höjning av vattennivån i havet måste beaktas och 
risk för översvämning måste undersökas innan åtgärder prövas. I 
markplan bör endast handel eller annan mindre störande verksam-
het tillkomma. Bostäder bör inrymmas på övre plan. 

R4b – Område nordöst om bron
Området är bebyggt och används idag som del i Pensionatets verk-
samhet samt för boende. Vissa parkeringsytor finns inom området. 
Den befintliga gångstigen är av stort allmänt intresse.

Ny- eller ombyggnad prövas i bygglov. Vid prövning av ny- och 
ombyggnad skall krav ställas på anslutning till kommunalt vatten 
och avloppsnät.

R5 - Område med odlings- och betesmark
Områdena inrymmer i huvudsak öppna odlings- och betesmarker,  
ett kulturlandskap som är av betydelse för både jordbruk, naturvård 
och landskapsbilden kring Slussen. Ingen ny bebyggelse får medges 
annat än för jordbrukets behov.

Odlingsmark inom R5-område kan tas i anspråk för tillfart till 
bostäder inom R2-områdena kring Lundebergs skans och vid Gruv-
lyckan (i huvudsak enligt illustration på kartan Regler och rekom-
mendationer). 

R6 - Område med höga naturvärden
Områdena omfattas av strandskydd och är delvis utpekade i natur-
vårdsplanen (Runns vatten). Ingen ny bebyggelse får medges. 
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R7 - Område av betydelse för friluftsliv och   
        närrekreation / bad
Områdena utgörs av bostadsnära skogs- och strandområden. 
Strandskydd gäller inom delar av områdena. 

Inom och i direkt anslutning till vattenområde vid befintlig bad-
plats vid Slussekilen, föreslagen badplats vid Stora Hundsvik och 
föreslagna småbåtshamnar bör anordningar som bryggor, hopptorn 
samt mindre förrådsbyggnad kunna prövas. Dispens från strand-
skyddsbestämmelserna krävs där sådana gäller. Ingen ny bebyggelse 
bör i övrigt medges.

Naturmark inom R7-område kan tas i anspråk för tillfart till 
bostäder inom R2-områdena kring Lundebergs skans och vid Gruv-
lyckan (i huvudsak enligt illustration på kartan Regler och rekom-
mendationer). 

R8 - Område för småbåtshamn
Vattenområden inom vilka utbyggnad av båtplatser får prövas, vil-
ket i första hand bör ske genom bygglovprövning. Båtbryggor bör 
företrädesvis placeras där vattnet är djupare än sex meter. Åtgärder i 
vatten ska prövas i enlighet med bestämmelser i miljöbalken. Inför 
prövning ska de marinbiologiska värdena undersökas närmare.

I området nära skolan ska sjöbodarnas värde beaktas vid fortsatt 
planering av området.

R9 - Kustvattenområde
Området utgörs av ett öppet kustvattenområde där inga nya anlägg-
ningar bör medges.

Generella rekommendationer

Hantering av dagvatten
En ekologiskt lämplig hantering av dagvatten ska eftersträvas. 
Dagvatten får inte ledas direkt till havet eller andra ekologiskt 
känsliga vattensystem utan erforderlig rening. 

Dagvatten bör i första hand tas omhand lokalt och renas 
genom fördröjning innan det leds vidare i diken eller befint-
liga mindre bäckar. 

Geoteknik
Stabiliteten ska utredas vid upprättande av detaljplan.

Radon
Alla nya bostäder ska utföras radonsäkert om det inte i särskild 
radonutredning kan visas att markens radonhalt är så låg att 
det inte är nödvändigt. Boverkets byggregler avseende radon 
gäller.

Byggnadsfritt avstånd vid väg 774
Enligt väglagen gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd om 
12 meter kring allmänna vägar. Kring vissa vägar har detta 
utökats. 
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Behandling av riksintressen
Nedan beskrivs de riksintressen som berörs av planens förslag samt 
hur och vilken hänsyn som har tagits till intressena vid utformande 
av planförslaget. För en närmare beskrivning av riksintressena och 
deras värden se kapitlet Intressen och anspråk. 

Yrkesfisket, MB 3 kap §5
En stor del av viken inom planområdet ingår i ett större havsområde 
som är av riksintresse för yrkesfisket och är ett värdefullt lekområde 
för torsk. 

Med den planerade utbyggnaden av kommunalt va-nät i om-
rådet samt planens rekommendationer om hantering av dagvatten  
minskar belastningen av näringsämnen på Havstensfjorden. Det 
bidrar till att övergödningen blir mindre och med detta blir förut-
sättningarna för goda livsmiljöer för fisk större. Bra och lämpliga  
lekområden för torsk är positivt för tillväxten av torskbestånden på 
sikt. Det innebär i sin tur att planeringen bidrar till ett långsiktigt 
hållbart yrkesfiske. 

Planerade småbåtshamnar kan också påverka riksintresset. Före-
slaget läge längs berget i sydöstra delen av Slussekilen bedöms få li-
ten påverkan på den marina miljön och därmed också riksintresset. 

Det föreslagna läget intill skolan är mera känsligt ur ekologisk 
synpunkt. För att utreda eventuell påverkan på ålgräs i området, 
och indirekt även påverkan på riksintresset, har en marinbiologisk 
utredning genomförts. I den konstateras att ålgräs finns inom delar 
av det föreslagna hamnområdet, ned till ca fem meters djup och 
totalt ca 0,45 ha. Beståndet har klassificerats som ett område av den 
lägre naturvärdesklassen III. Påverkan på ålgräsbeståndet kan mini-
meras genom att bryggorna placeras där vattnet är djupare än sex 
meter. De kan sedan nås via en transportbrygga i form av en smal 
pålad brygga. Båtbryggorna bör placeras i nord-sydlig riktning. En 
småbåtshamn i denna skala och med sådan utformning bedöms inte 
innebära någon påtaglig skada på riksintresset för yrkesfisket.

Eventuell påverkan och åtgärder för att undvika skador på bot-
tenmiljön ska utredas närmare innan småbåtshamnen anläggs, då 
tillstånd alternativt anmälan för vattenverksamhet krävs för en så-
dan åtgärd.

Särskilda hushållningsbestämmelser, MB 4 kap
Hela planområdet ligger i det närmaste inom det större kustområde 
som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4:e ka-
pitlet i miljöbalken. 

Det är viktigt att både utgå från ett helhetsperspektiv på vad 
som är en lämplig utveckling inom hela det geografiska område 
som riksintresset utgör och att se till hur platsens lokala natur- och 
kulturvärden blir påverkade av föreslagna förändringar. En normal 
utveckling av orter kan i allmänhet äga rum utan risk för påtaglig 
skada på riksintresset. 

En utbyggnad av va-nätet gynnar utvecklingen av samhället 
Slussen, det lokala näringslivet samt miljön och vattenkvaliteten 
i området. Avvägningar är gjorda mellan olika allmänna intressen 
och utveckling av orten. Stor hänsyn har tagits till riksintresset, 
bland annat genom att sammanhängande områden för friluftsliv 



412017-08-20  Antagandehandling     

FÖP SLUSSEN              
PLANFÖRSLAG

har sparats. Föreslagen bostadsutbyggnad bedöms som måttlig och 
rimlig för att kunna stärka och utveckla underlag för skola och an-
nan service på orten.  

På Brunnefjällssidan följs den tidigare strandskyddslinjen om 
cirka 100 meter från stranden, så att de karaktäristiska branta klip-
porna mot fjorden lämnas utan påverkan. På Slussensidan ligger 
föreslagna områden i sluttningarna bakom och i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Föreslagna bostadsområden tar inte i anspråk 
värdefull natur- , kultur- eller jordbruksmark.

En varsam bebyggelseutveckling med planens rekommendatio-
ner för hur nya byggnader ska anpassas till omgivningen, gör det 
möjligt att bibehålla Slussens karaktär och omgivande landskaps-
bild. Genom att framhäva de natur- och kulturvärden som är kopp-
lade till Slussen, exempelvis området kring Runns vatten och Slus-
sens hamn, kan besöksnäring och friluftsliv gynnas. På detta sätt 
skyddas helheten samtidigt som utveckling av orten gynnas. 

Sammantaget bedöms att planförslaget är förenligt med bestäm-
melserna i 4:e kapitlet miljöbalken och att planen därför inte kom-
mer att medföra påtaglig skada på riksintresset.
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Miljöbedömning
Enligt bestämmelser i miljöbalken och plan- och bygglagen ska 
en plan miljöbedömas om det finns risk för att genomförandet av 
planen kan antas innebära så kallad betydande miljöpåverkan. En 
översiktsplan innehåller oftast förslag som förutsätter någon typ av 
tillstånd för verksamhet eller en åtgärd. Genomförandet påverkar  
också ett stort geografiskt område. Det innebär att en miljöbedöm-
ning i allmänhet behöver genomföras i arbetet med en översiktsplan 
och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då ska redovisas. 

Vid detaljplaneläggning gör kommunen en bedömning av be-
hovet av att genomföra en miljöbedömning och upprätta en MKB 
för detaljplanen.

Miljökonsekvensbeskrivning
Avgränsning och nivå
Geografiskt är beskrivningen av miljökonsekvenserna begränsad till 
planområdet för fördjupningen, med undantag från frågor om vat-
tenkvalité och miljökvalitetsnormer för musselvatten som berör ett 
större vattenområde.

De miljöfrågor som främst behandlas är påverkan på natur- och 
kulturmiljövärden, tillgängligheten till strandområden för allmän-
heten samt påverkan på livsmiljöer för djur och växter. I miljökon-
sekvensbeskrivningen behandlas också konsekvenser av planförsla-
get när det gäller hälsa och säkerhet i frågor som rör trafiksäkerhet, 
geotekniska förhållanden, radon och förorenad mark.

Behandling av riksintressen är beskrivet i det föregående kapit-
let, Planförslag.

Påverkan, effekter och konsekvenser är beskrivna på en översikt-
lig nivå och frågan om planen kan innebära betydande miljöpåver-
kan behandlas. I de fall det finns risk för att ett genomförande av 
planförslaget kan innebära betydande miljöpåverkan kommer mil-
jökonsekvenserna att belysas på en mer detaljerad nivå vid fortsatt 
prövning.

Samråd med länsstyrelsen om avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivningen hölls i december 2013. 

Alternativ
När en miljökonsekvensbeskrivning tas fram är det lämpligt att  
jämföra förslaget med ett eller flera alternativ. Kommunen har inte 
funnit det motiverat att beskriva alternativa utbyggnadsförslag. Så-
dana har indirekt behandlats vid inventering av tänkbara utbygg-
nadsområden. Däremot är det motiverat att jämföra planförslaget 
med ett så kallat nollalternativ.

Ett nollalternativ är ett sätt att beskriva vad som händer i områ-
det om en fördjupning inte tas fram. Nollalternativet skulle i detta 
fall innebära att ÖP 2009 även fortsättningsvis kommer att gälla 
som översiktligt plandokument för Slussen och att beslut som krä-
ver stöd i översiktsplanen kommer att ske utifrån de rekommen-
dationer som finns i denna. Även i nollalternativet kommer en va-

Inre delen av Slussekilen

MKB-frågor i planen är påverkan på:
-  natur- och kulturmiljö
- vattenkvalitet
-  tillgänglighet till stränder
-  människors hälsa och säkerhet
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utbyggnad att ske, men det blir då svårare att se helheten och på 
ett genomtänkt och strukturerat sätt koppla nya va-ledningar till 
framtida exploatering i området. Genom arbetet med planen har 
utbyggnaden av det kommunala va-nätet kunnat studeras på ett 
mer ingående sätt i förhållande till framtida bebyggelseutveckling. 

Planförslaget innebär jämfört med nollalternativet en bättre 
balans mellan bevarande och utveckling. Med en fördjupad över-
siktsplan kan planeringen också leda till en positivare utveckling av 
Slussen än i nollalternativet, då kommunen i planen lyfter fram och 
förankrar de utvecklingsmöjligheter som finns och med hänsyn till 
allmänna intressen bedöms vara rimliga i området.

Påverkan och konsekvenser

Behandling av strandskyddsområden
I planförslaget tas hänsyn till allmänhetens tillgänglighet till strand-
områdena genom förslag om förbättring av befintligt stigsystem och 
en strandpromenad. Beroende på vilken standard gångstråken ges 
kommer dispens från strandskyddet att krävas. Dispens kommer 
också att krävas om det t ex blir aktuellt att anlägga någon mindre 
förrådsbyggnad i anslutning till bad- eller båtplatser.

En småbåtshamn måste för sin funktion ligga vid vattnet. Vid 
en utbyggnad av föreslagna småbåtshamnar finns dock en risk för 
påverkan på växt- och djurlivet. Denna påverkan kan minimeras 
genom att undvika muddring och begränsa antalet båtplatser. Pla-
cering av bryggorna på ett större djup bidrar till att minimera på-
verkan på djur- och växtlivet. Genom att samla båtplatser till ett par 
områden i Slussen kan störningar på djur- och växtlivet begränsas.

Under samrådet redovisades inga nya bostadsområden inom 
strandskyddat område. Den 9 september 2016 tog Länsstyrelsen 
beslut om ett utvidgat strandskydd, vilket medförde att två av de 
föreslagna bostadsområdena hamnade inom strandskyddsområde. 
Föreslaget område för bostäder vid Gruvlyckan på Brunnefjäll lig-
ger skilt från stranden genom den naturliga avgränsningen som de 
branta bergsidorna vid fjorden skapar. Solbacken ligger vid Högge-
rödsvägem, skild från stranden vid Slussekilen av en enskild väg och 
gården Berget. Ny bebyggelse i de båda områdena förhindrar inte 
allmänhetens tillgång till fjordstranden. Vid upprättande av detalj-
plan för nämnda områden för bostäder och småbåtshamnar krävs 
ett upphävande av strandskyddet.

Föreslagen parkering vid väg 774 i västra delen av Slussen ligger 
delvis inom strandskyddat område. Huvudsyftet med parkeringen, 
i den del som berör strandskyddet, är att möjliggöra för besökande 
till fågeltornet att parkera här för att, utan att behöva korsa väg 774, 
kunna följa stigen ut till tornet. Parkeringen behöver därmed för sin 
funktion ligga inom strandskyddat område. 

Vatten
Då kommunen möjliggör anslutning till kommunalt va-nät i Slus-
sen kommer belastningen på vattendrag, i form av höga halter av 
näringsämnen, att minska.

Vid exploatering i nya områden är det av stor vikt att förorenat 
dagvatten omhändertas och renas innan det rinner vidare till käns-
liga recipienter som Runns vatten och Slussekilen. Det är viktigt att 
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kommande dagvattensystem får rätt dimensionering för att vid en 
framtida klimatpåverkan kunna hantera större mängder nederbörd. 
En rekommendation om hantering av dagvatten är införd i planen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Nya bostäder kan förändra dagvattnets kvalitet genom att belast-
ningen på sjöar och vattendrag blir större med avseende på närings-
ämnen. Då kommunen har byggt ut kommunalt vatten- och av-
loppssystem till området och kräver anslutning till detta, kommer 
snarare en minskad belastning att ske på havsmiljön och Kleveån/
Runns vatten. Till detta bidrar också den generella rekommendatio-
nen i planen om omhändertagande av dagvatten på ett ekologiskt 
lämpligt sätt. En minskad belastning är mycket positiv för havsmil-
jön och bidrar till att gällande miljökvalitetsnormer för vatten kan 
uppnås.

Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka när nya vägar och bo-
städer byggs. Detta medför att dagvatten inte lika lätt kan tas upp 
av omgivande växtlighet och infiltreras, utan istället rinner vidare i 
snabb takt ut till sjöar och vattendrag. Genom planens rekommen-
dationer om koppling till kommunalt va-system bidrar planeringen 
till att gällande miljövalitetsnormer för vatten kan uppnås. Andra 
viktiga åtgärder som bör lyftas fram, men som kommunen inte har 
någon möjlighet att direkt påverka, är att arbeta med exempelvis 
återställning av vattendrag, d v s ta bort vattenhinder, samt med 
åtgärder inom jord- och skogsbruket.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Anslutning av bebyggelsen till kommunalt va-nät är, som tidigare 
nämnts, positivt för vattenkvaliteten i området. Det medverkar till 
förbättrad vattenkvalitet i Havstensfjorden och därmed till att mil-
jökvalitetsnormerna för musselvatten kan uppnås.

Genom att ta ett samlat grepp om och peka ut två avgränsade 
områden lämpliga för småbåtshamn, minskar risken för att enstaka 
båtplatser sprids inom området. En spridning av båtplatser kan öka 
risken för fragmentering av ålgräsängar, vilket i sin tur kan inne-
bära att vattenkvaliteten och därmed livsbetingelserna för fiskar och 
musslor försämras. Förslag på småbåtshamn i Lilla Hundsvik har 
tagits bort efter samrådet, för att begränsa påverkan på ålgräsängar 
och genom det påverkan på vattenmiljön. I stället pekas ett område 
ut vid Stora Hundsvik där förekomst av ålgräs inte är sannolik, enligt 
satellitbildstolkning av ålgräsförekomster som är redovisad i planen. 

Växt- och djurliv
En utbyggnad av bostäder och vägar enligt planförslaget innebär att 
oexploaterad naturmark kommer att tas i anspråk. Ett mindre in-
trång i lövskogsområdet söder om Hålebäcken görs vid anläggande 
av föreslagen parkering där. De föreslagna vägarna och bebyggelsen, 
främst i områdets västra del, kan i viss utsträckning medverka till att 
barriäreffekter uppstår. Barriäreffekter innebär att djur och växter 
påverkas genom att dess vandrings- och spridningskorridorer hin-
dras av infrastruktur och bebyggelse. Barriäreffekterna, till följd av 
denna fördjupning, bedöms bli små. Stora sammanhängande natur-
områden sparas och kommer fortsatt att finnas som livsmiljöer för 
djur och växter inom planområdet. 

Äldre stengärdesgårdar kan vara viktiga att 
försöka bevara vid en exploatering.
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Inom havsområdet förekommer bestånd av ålgräs. Ålgräsängar 
är viktiga miljöer för både fiskreproduktion och fågelliv. För att 
undvika att ålgräs kommer till skada ska muddring undvikas i dessa 
områden. Även ankring och bojförtöjning ska undvikas i och i när-
heten av ålgräsängar och grundbottnar då detta kan skada dessa 
livsmiljöer. 

I Naturcentrums utredning konstateras att det finns ålgräs inom 
båda de områden som i samrådshandlingen föreslogs för nya små-
båtshamnar. I området vid Lilla Hundsvik påträffades ålgräs inom 
större delen av området, ned till ett djup av cirka sex meter, totalt 
ca 0,72 ha. Beståndet klassificerades som naturvärde klass II. Detta 
område har tagits bort från förslaget eftersom det bedöms svårt att 
begränsa påverkan på ålgräset vid anläggande av båtplatser inom 
detta område. Ett område mellan Lilla Hundsvik och Stora Hunds-
vik är istället föreslaget. Vattenområdet når här snabbt ett djup på 
mer än 6 meter och ålgräsinventeringen indikerar ingen förekomst 
inom området, däremot strax österut i Stora Hundvik, varför det 
bör närmare utredas när förslag om placering av bryggor tas fram. 

Föreslagen småbåtshamn sydost om skolan kan komma att be-
röra ålgräsbeståndet i nordvästra delen av Slussekilen, men intrång 
och negativ påverkan kan undvikas, se vidare under rubriken Risk 
för betydande miljöpåverkan. I den marinbiologiska utredningen 
bedöms lokaliseringen av småbåtshamnen vid skolan inte ha nå-
gon påverkan på ström- eller vågförhållanden i Slussekilen i det fall 
hamnen konstrueras med flytbryggor eller pålade bryggor. Påverkan 
kan dock uppstå inne i hamnen och i direkt anslutning till bryggor-
na, vilket också behöver utredas vid fortsatt planering av hamnen.

Den planerade anslutningen till kommunalt avlopp kan bidra 
till tillväxt av ålgräs genom att närsaltbelastningen på havsvattnet 
minskar.

Kulturmiljö
Arkeologisk utredning kommer sannolikt i någon form att behöva 
utföras vid detaljplaneläggning av samtliga föreslagna områden för 
bostäder. 

Utbyggnad med bostäder vid Höggerödsvägen norr om Berget 
berör en boplats, Torp 110. Boplatsens utbredning kommer att be-
höva undersökas. Konsekvenserna av en exploatering kan beskrivas 
först när arkeologisk utredning är utförd. Bland annat kan upplevel-
sevärden och vetenskapliga värden komma att påverkas.

Bebyggelsen i samhällskärnan har som helhet ett kulturhisto-
riskt värde, vilket behöver beaktas både vid detaljplaneläggning och 
prövning av bygglov om inte värdena ska påverkas negativt. 

Om det är möjligt att vid exploatering spara äldre stengärdesgår-
dar i ursprungliga lägen, så som uttrycks i planen, kan det bidra till 
att visa på en kontinuitet i bebyggelseutvecklingen.

Friluftsliv och närrekreation
I planen anges tydligt vilka områden som ska förbli oexploaterade 
som en tillgång för rekreation och rörligt friluftsliv. Genom att skapa 
goda kopplingar mellan nya bostadsområden och omgivande natur 
bidrar planförslaget till att boende och besökare kan utnyttja skogar, 
stränder och vattenområden för närrekreation och friluftsaktiviteter.
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Trafik - buller och säkerhet
Redan idag är trafiksäkerheten i området låg då väg 774 är krokig 
och smal. Väg 774 saknar dessutom separat gång- och cykelbana i 
Slussen. Då nya bostadsområden föreslås kommer trafiken att öka 
på vägarna i området, vilket innebär att det är viktigt att studera 
möjligheten att separera oskyddade trafikanter från de bilburna. En 
ökad trafikmängd medför även ökade bullernivåer samt utsläpp till 
luft. I planen förslås en gång- eller cykelbana utmed väg 774  samt 
en gångbana utmed Höggerödsvägen, för att öka trafiksäkerheten 
och framkomligheten. Genom bättre möjligheter för gång- och 
cykeltrafik kan de kortare resorna med bil inom området minskas 
och därmed minskar också buller och olycksrisker. Trafiksäkerheten 
förbättras också till det positiva, genom det beslut om sänkt hastig-
het på väg 774 genom det tättbebyggda området i Slussen och på 
Höggerödsvägen, som tagits av kommunen under 2016.

Planförslaget innebär en viss ökning av trafiken på Höggeröds-
vägen. Samtidigt är tanken i förslaget att både ny och en del befint-
lig bebyggelse väster om vägen på sikt ska trafikmatas via föreslagen 
matargata vid väg 774. Det kan bidra till förbättrad trafiksäkerhet 
och minskade störningar för boende vid Höggerödsvägen.

Förorenad mark/havsbotten
Översvämning inom hamnområdet i Slussen och grumling i vat-
tenområdet till följd av muddring eller andra åtgärder som påverkar 
botten, kan medföra att föroreningar urlakas och sprids. 

Inför ett eventuellt ingrepp i hamnområdet måste nödvändiga 
utredningar av mark och botten genomföras och behovet av sanering 
bedömas. I samband med schaktning eller grävning är det viktigt att 
vidta försiktighetsåtgärder, så att inte föroreningar sprids. Påträffas 
föroreningar ska de omhändertas enligt gällande miljölagstiftning.

Risk för översvämning 
Stigande havsnivåer kan komma att påverka bebyggelse, vägar och 
andra anläggningar som ligger lågt i området, se även beskrivning i 
kapitlet Intressen och anspråk under rubriken Översvämning. 

Slussen

Runns
vatten

Slussekilen

Inzoomning från karta i avsnittet Hälsa och Säkerhet, som visar riskerna för 
översvämnnig i de centrala delarna av Slussen.

Beräkning av i vilken utsträckning trafiken 
bedöms öka i Slussen, om översiktsplanen 
genomförs fullt ut, är redovisad på sidan 30   
i kapitlet Planförslag.
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Åtgärder kommer i framtiden att krävas för att höja väg 774 på 
den sträcka öster om vägbron, där risken för översvämning är störst. 
Inför en sådan åtgärd behöver även stabiliteten säkerställas. Det-
samma gäller vid utbyggnad av ”område för verksamhet/bostäder” 
norr om Runns vatten, där risk för översvämning måste beaktas vid 
prövning av åtgärder inom området.

Det är av stor vikt att områden närmast Runns vatten fortsatt 
hålls öppna och kan fungera som översvämningsytor. Översväm-
ningsproblematiken kan komma att påverka avgränsningen av om-
rådet Vasshagen.

Hårdgjorda ytor i form av vägar, parkeringsplatser, takytor etc 
tillkommer till följd av förslaget, vilket kan påverka avrinningen 
till det redan översvämningskänsliga området. Den ambition med 
lokalt omhändertagande och öppna lösningar för hantering av dag-
vatten som redovisas i planen kan verka fördröjande och minska 
risken för översvämning. 

Risk för skred och blocknedfall
Vissa av de föreslagna områdena ligger på berg och morän, medan 
andra, t ex föreslagna bostäder vid Vasshagen, är belägna på mark-
områden där stabiliteten behöver utredas. Stabilitetsfrågor måste 
alltid belysas i samband med detaljplaneläggning.

Vid bergsbranter som finns inom och i anslutning till nya bo-
stadsområden, exempelvis kring Lundebergs skans, kan det finnas 
risk för blocknedfall. När detaljplan upprättas för områden där så-
dan risk finns, måste en besiktning av berget och en bedömning av 
risken för blocknedfall utföras.

Radon
Planområdet ligger till stor del på potentiell högradonmark. Flera 
av de föreslagna utredningsområdena för bostäder ligger därför 
inom mark med hög risk för radon. Mot bakgrund av detta har en 
generell rekommendation om radonsäkert byggande införts i pla-
nen, varför risker för negativa konsekvenser på människors hälsa i 
detta avseende bedöms bli liten.

Risk för betydande miljöpåverkan?
Anslutning av befintlig och tillkommande bebyggelse i Slussen till 
kommunalt vatten- och avloppsnät kommer att motverka sådan 
negativ påverkan, på framförallt vattenstatusen i Havstensfjorden, 
som i dagsläget förekommer till följd av bristfälliga avlopp.

Risk för betydande miljöpåverkan (BMP) kan finnas vid genom-
förande av förslaget att anlägga småbåtshamnar. Det är först vid 
ett mer detaljerat förslag om hur båtplatserna ska anordnas som 
graden av påverkan på ålgräs och andra marina värden kan avgöras. 
Prövning av vattenverksamhet enligt miljöbalken krävs för småbåts-
hamnarna.

I övrigt bedöms förslagen i denna fördjupning av översiktspla-
nen inte medföra någon risk för betydande miljöpåverkan. Vid 
kommande detaljplaneläggning av föreslagna bostadsområden ska 
behovet av att genomföra en miljöbedömning och ta fram en MKB 
avgöras. Kommunen gör detta genom att ta fram en så kallad be-
hovsbedömning i samband med att en detaljplan ska upprättas.
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Uppföljning
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en redogörelse av de 
åtgärder som planeras för uppföljning och bevakning av den bety-
dande miljöpåverkan som kan uppkomma till följd av ett genom-
förande av planen. I denna plan handlar det om att fördjupade 
inventeringar utförs i samband med anläggande av föreslagna små-
båtshamnar. En sådan marinbiologisk utredning ska omfatta för-
slag till åtgärder och uppföljning för att kontrollera att åtgärderna 
får önskad effekt. Syftet är att undvika betydande påverkan på den 
marina miljön. Uppföljning kommer att behandlas vid prövning av 
vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Avstämning mot miljömål

Miljökvalitetsmålen
Sverige har ett system med nationella miljömål som bygger på ett 
generationsmål samt flera etappmål och miljökvalitetsmål. Det finns 
även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland arbetar med regionala miljömål med utgångspunkt från 
de nationella. 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Orust kommun har lokalt fokus på 
miljömål knutna till havsmiljön och åtgärder som leder till förbätt-
rad vattenkvalité och därmed goda förutsättningarna för växt- och 
djurliv i havet. Anslutning av bebyggelsen i Slussen till kommunalt 
vatten- och avloppsnät är en del i detta arbete. 

I ÖP 2009 redovisas de miljömål som kommunen anser särskilt 
viktiga att arbeta med och av dessa bedöms målen Levande sjöar och 
vattendrag, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Ett rikt odlingslandskap samt God bebyggd miljö var rele-
vanta för FÖP Slussen.

Levande sjöar och vattendrag

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras varia-
tionsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekolo-
giska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

I förslaget betonas att Runns vatten med omgivningar och tillhö-
rande vattendrag har höga naturvärden. Strandskydd råder kring 
sjön och åarna. Eftersom flera föreslagna nya områden för bostäder 
har naturlig avrinning mot sjön behöver dagvattenfrågan belysas vid 
fortsatt planering. Dagvatten från tillkommande bostadsområden 
behöver omhändertas och renas innan det når sjön. En generell re-
kommendation om detta lämnas i planen.

Sjöns betydelse för friluftsliv, framförallt fågelskådning, lyfts 
fram i planen. Vattenområdets ekologiska värden och därmed för-
utsättningar för fågelliv förbättras genom planerad anslutning av 
bebyggelse till kommunalt vatten- och avloppssystem.

Riksdagen har fattat beslut om   
16 nationella miljömål:

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och   

skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Storslagen fjällmiljö
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Riksdagens definition av de miljömål som 
behandlas i detta avsnitt är redovisad under 
respektive rubrik i texten.
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Ingen övergödning

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha nå-
gon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för 
biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av 
mark och vatten.” 

För att komma tillrätta med de problem som övergödningen skapar 
är det centralt att få ner utsläppen av näringsämnen, så att ekosys-
temens funktion inte förändras till det sämre. Planens koppling till 
planerad utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät kommer 
att bidra till just minskade utsläpp av ämnen som orsakar övergöd-
ning i hav, sjöar och vattendrag. Där nya bostäder föreslås i området 
krävs anslutning till va-nätet, vilket kan underlätta för anslutning av 
närliggande befintlig bebyggelse med bristfälliga avloppslösningar. 

Ett annat viktigt verktyg för att minska övergödningen är miljö-
kvalitetsnormerna för vatten och dess åtgärdsprogram. Vilka åtgär-
der som man bör arbeta med har behandlats i detta kapitel under 
rubriken Miljökvalitetsnormer. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produk-
tionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust 
och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevel-
sevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och 
annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en 
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyd-
das mot ingrepp och andra störningar.”

Ett syfte med fördjupningen är att belysa möjligheten att komplet-
tera och förtäta bebyggelsen i Slussen med fler bostäder. En ökning 
av antalet åretruntboende bedöms vara av stor betydelse för att be-
hålla Slussen som ett levande kustsamhälle.

I planförslaget redovisas rekommendationer om stor restrik-
tivitet mot ytterligare bebyggelse i strandnära lägen. Boende och 
besökares behov av rekreation har vägts in i förslaget genom att när-
rekreationsområden har redovisats, liksom möjlighet till bad och 
en viss utökning av båtplatser. Utbyggnad av småbåtshamnar kan 
å andra sidan motverka målet, varför det sannolikt blir aktuellt att 
utföra en platsspecifik marinbiologisk utredning när så blir aktuellt.

Krav på anslutning av ny bebyggelse till planerat kommunalt 
va-nät kommer att motverka risken för övergödning av havsviken 
utanför Slussen.

Ett rikt odlingslandskap

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks.”

Planområdet är beläget i ett landsbygdsområde på östra Orust där 
jordbruk har betydelse som både inkomstkälla och för att behålla 
landskapet öppet. Förslaget medverkar till att jordbruksmark be-
hålls genom rekommendationer om stor restriktivitet mot ny be-
byggelse i sådana områden. Det gäller även området kring Runns 
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vatten, som i det kommunala naturvårdsprogrammet lyfts fram som 
ett lokalt värdefullt landskapsavsnitt, där bevarande är beroende av 
att odlingslandskapet hävdas. 

Odlingsmark tas enligt förslaget i anspråk för komplettering 
med bostäder vid Vasshagen samt för matargata till föreslaget ut-
redningsområde för bostäder vid Lundebergs skans. Som helhet 
innebär dock förslaget att mark lämpad för odling får exploateras i 
förhållandevis liten omfattning. 

God bebyggd miljö

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.”

Den förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse som 
är föreslagen gör det möjligt för boende att utnyttja kollektivtrafik, 
eftersom föreslagna områden ligger på kort avstånd från väg 774. 
Sträckan mellan Henån och Svanesund trafikeras via Slussen med 
buss 377 på vardagar mellan 6 – 18 30 med ca 10 turer och lördag 
– söndag med ca två turer per dag. 

I Henån finns ett stort serviceutbud och även anslutande buss-
trafik mot söder, norr och väster. Restiden till Henån är ca 12 minu-
ter och till Svanesund ca 20 minuter. I Svanesund finns anslutande 
trafik via färjan mot Stenungsund.

Kollektivtrafiken kan t.ex. utnyttjas för arbetspendling, för ser-
viceresor, av gymnasieelever som studerar i Uddevalla eller Stenung-
sund. Huvuddelen av skoleleverna i årskurs 1 – 9 förutsätts utnyttja 
skolan i Slussen som ligger inom bekvämt gång- eller cykelavstånd 
från befintlig och planerad bostadsbebyggelse.

Slussen ligger också inom relativt bekvämt cykelavstånd från 
Henåns centrum (uppskattad restid med cykel ca 15 – 20 minuter).

Bebyggelsen får även rimliga gångavstånd till det utbud som 

Strandnära odlingsmark vid Berget norr om samhället
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finns i Slussen i form av service, arbetsplatser och rekreationsom-
råden. Hänsyn är i planförslaget tagen till befintliga gångstråk och 
möjligheten att förstärka dessa och att anordna nya.

Tillgängligheten till strandområdena vid havet föreslås bli för-
bättrad. Strand- och vattenområden ska inte exploateras, med un-
dantag för en viss utveckling för rekreation och friluftsliv i form av 
badplats och båtplatser.

Rekommendationer för anpassning till kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse lämnas i planen.

I planen redovisas en kartläggning av hälso- och säkerhetsrisker 
i området. Rekommendationer om att stabiliteten ska utredas vid 
upprättande av detaljplan och om radonsäkert utförande av bostä-
der lämnas i planen.

Sociala och ekonomiska konsekvenser
Ett långsiktigt mål med planeringen är att antalet åretruntboende i 
Slussen ska öka. Blir fler bofasta kommer underlaget och förutsätt-
ningarna för att bedriva skola och andra verksamheter att förbättras. 
Till detta bidrar planen inte bara genom att utbyggnadsområden för 
nya bostäder redovisas, utan även genom att bädda för en attraktiv 
boendemiljö. Detta har behandlats i planen genom att möjlighet till 
rekreation på nära håll beaktats. Dels har närrekreationsområden 
redovisats och dels visas i planen på möjligheter att utveckla bad- 
och båtliv.

Möjlighet för fastighetsägare att ansluta sina fastigheter till kom-
munalt vatten- och avloppsnät kan bidra till bekvämare boende. 
Det kan även stimulera till ökat delårsboende, genom att det blir 
mer attraktivt att vistas i fritidshus under en större del av året. En 
ökning av både hel- och delårsboende kan göra att det blir möjligt 
för restaurang, kiosk, butik och liknande verksamheter att hålla öp-
pet längre. Det skulle kunna ge fler arbetstillfällen lokalt och fler 

Området närmast vägbron är en mötesplats i Slussen.
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tillfällen för människor i samhället att mötas. Befintliga verksamhe-
ter är redan viktiga mötesplatser sommartid. Fler boende ger möj-
lighet till ett bredare socialt liv och därmed ökad trivsel.

Ett ökat antal boende i Slussen kommer att öka behovet och 
underlaget för service. Bland annat kan det ge underlag till tätare 
bussturer, vilket i sin tur skulle förbättra möjligheterna till arbets-
pendling och att nå annan service i Henån.

Närhet till en skola är, oavsett om den erbjuds som kommunal 
service eller inte, en orsak till val av bosättningsort för barnfamiljer. 
Med ett ökat antal boende kan skolan i Slussen ges ett ökat underlag 
och därmed stöd för en långsiktig uthållighet i verksamheten.

Fler parkeringsplatser för besökare och förbättringar av gäst-
hamnen är också viktigt för att förbättra utbudet av service.

Översiktlig planering kan stimulera till utveckling, genom att 
den ska vara demokratiskt förankrad, speciellt om det finns ett lo-
kalt engagemang. I Slussen är flera föreningar engagerade i frågor 
om hur samhället ska skötas och utvecklas. 

Kommunen har ingen verksamhet och äger inte mark inom 
planområdet, men kommer att vara engagerad i fortsatt planering 
genom sitt ansvar vid upprättande av detaljplaner. Initiativ till och 
kostnader för detaljplanering kommer inte att tas av kommunen 
utan får ske på privata initiativ. 

Va-utbyggnaden har initialt bekostats av kommunen genom 
anläggande av vatten- respektive avloppsledning fram till Slussen. 
Genom att ett kommunalt verksamhetsområde för VA bildas i Slus-
sen, kommer kommunen att ta ett kostnadsansvar för utbyggnaden 
av ett stomnät för vatten och avlopp centralt i samhället. Va-anlägg-
ningarna ska till stor del finansieras genom anslutningsavgifter från 
anslutande fastighetsägare. Utanför verksamhetsområdet kommer 
för ändamålet bildade gemensamhetsanläggningar att ansvara för 
kostnaderna.

Reservvattenledningen från Uddevalla kommun till Slussens 
hamn innebär en relativt stor kostnad för kommunen. Denna åt-
gärd är viktig för kommunen i ett längre tidsperspektiv, eftersom 
den bidrar till att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen till kom-
munen, det vill säga inte bara till Slussen.


