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Orienteringskarta för programområdet

Programområde för Dalby väster om Henån centrum.

INTRODUKTION

FÖRUTSÄTTNINGAR

BAKGRUND

Programområdet Dalby är beläget väster om Henån
centrum och utgörs till största delen av dalgången
mellan Staberget i väst och Ängsberget i öst. I söder
avgränsas programområdet av den topografiska
skillnaden mellan ängsmarken och angränsande
berg och i norr av Stabergsbukten. Programområdet
omfattar ca 53 ha och består till stor del av jordbruksmark men även av skogsmark och tomtmark.
Största delen av området ägs av kommunen men
programområdet omfattar även ett antal privat ägda
fastigheter.

Henån är beläget på norra Orust och har ca 2000
invånare. Henån är kommunens centralort och har
Orusts största utbud av service, handel och fritidsaktiviteter. Dalby ligger strax väster om Henån
centrum och är en naturlig utveckling av samhället. I kommunens bostadsförsörjningsprogram
från 2016 är Henån utpekat som en av de viktigaste
platserna för bostadsbyggande. Översiktsplan 2009
pekar ut Dalby som utbyggnadsområde för nya
bostäder.
Det är viktigt att avgränsa ny bebyggelse på ett sätt
som säkerställer befintliga kvaliteter inom området
såsom den värdefulla jordbruksmarken samt naturoch strövområden med utsiktspunkter.
Planprogrammet är ett första steg i planprocessen,
inte ett färdigt förslag. I programskedet ges allmänhet, myndigheter och organisationer tillfälle att
komma med synpunkter tidigt i processen.

SYFTE
Det övergripande syftet med en planläggning av
Dalby är att skapa en planberedskap för bostäder i
Henån i attraktiva lägen på gång- och cykelavstånd
från centrum, skola och service. Syftet är även att
genom att stärka boendekvaliteter i området göra
Dalby till en mer attraktiv plats för utveckling av
ett varierat utbud av nya bostäder. En central del i
planläggningen är också att disponera området på
ett effektivt sätt där bostäder kan samsas med ett till
stor del bevarat jordbrukslandskap.
Boendekvaliteter som bevaras, tillskapas och stärks
är närhet till havet och naturen. Detta sker genom
landskapsanpassat byggande och utveckling av
odlingsmöjligheter, närrekreation, bad- och båtliv.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
I Översiktsplan 2009 pekas Dalbyområdet ut som
område lämpat för bostadsutbyggnad. Strandområdet och badplatsen beskrivs som ett av områdets
stora natur- och rekreationsvärden.
Bostadsförsörjningsprogrammet som antogs 2016
anger ett mål om att det ska finnas planberedskap
för ca 500 bostäder på 10 år i hela kommunen.
Dessa bostäder ska framförallt lokaliseras till centralorterna Henån och Svanesund.
Henån ska stärkas som centralort och ha prioritet
1 gällande planberedskap för bostäder. Dalby lyfts
fram som det mest prioriterade och största bostadsutvecklingsprojektet i Henån.
Programområdet saknar idag detaljplan, området
gränsar i öster till detaljplanelagt område för Ängsberget och Henån-Ängsområdet.

ALLMÄNNA INTRESSEN
En stor del av programområdet består av jordbruksmark. Jorbruksmarken används för odling av
grönsaker, spannmål och vall. Jordbruksmark är
viktig att bevara för att säkerställa framtida möjlighet
till matproduktion och skyddas i Miljöbalken 3 kap 4
§.
En del av programområdet berörs av riksintresse
för yrkesfiske enligt Miljöbalken 3 kap 5 § Områden
som ingår i riksintresse för yrkesfiske ska, så långt
det är möjligt, skyddas mot åtgärder som kan försvåra för yrkesfisket.
Inom programområdet finns områden av stort
värde för friluftsliv. Badplatsen vid Småholmarna
är ett sådant område som skall säkerställas som
närrekreationsområde. Programområdet ligger inte
inom riksintresse för friluftsliv enligt Miljöbalken 3
kap 6 §.
Programområdet i sin helhet berörs även av riksintresset Högexploaterad kust enligt Miljöbalken 4
kap 4 §. Riksintresset innebär att området har stora
natur och kulturvädren. Bestämmelserna i miljöbalken utgör dock inte något hinder för utveckling av
befintliga tätorter. Ett genomförande av programförslaget bedöms inte skada riksintresset.
Recipienten för dagvatten från området är vattenförekomsten Kalvöfjord. Åtgärder inom
programområdet får inte påverka vattenkvaliteten
enligt MKN vatten negativt i enlighet med Miljöbalken 5 kap.
Delar av programförslaget ligger inom strandskyddat område enligt Miljöbalken 7 kap. Strandskyddet
syftar till att säkra den allemansrättsliga tillgången
till strandområden och bevara goda levnadsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten. Det
utökade strandskyddet gäller generellt för programområdet. Det sträcker sig 300 meter ut i vattnet och
300 meter upp på land vid normalt vattenstånd.

EXPLOATERING AV JORDBRUKSMARK
Inom programområdet finns cirka 23 ha jordbruksmark. Största delen av marken används idag till
spannmålsproduktion och vallproduktion, men
även grönsaksodling och bete utgör en del av
användningen.
Merparten av bostadsbebyggelsen planeras koncentrerat längs dalgångens kanter, med majoriteten
i mer kuperat landskap, för att bevara den största
delen av jordbruksmarken. Bostadsbyggande möjliggörs på cirka 4 ha jordbruksmark. Även inom
dessa områden kommer utrymme för småskaligt
jordbruk säkras i form av exempelvis odlingslotter.
Enligt 3 kap 4 § i miljöbalken gäller att:
“Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk.”
I kommunens översiktsplan från 2009 är Dalby
utpekat som område för bostadsutbyggnad.
I kommunens bostadsörjningsprogram från 2016
konstateras att kommunens planberedskap behöver
stärkas för att kunna klara av framtida bostadsförsörjning. Stärkt planberedskap i Henån som
centralort ges i bostadsförsörjningsprogrammet
högsta prioritet av kommunens planuppdrag.
Kommunen menar med stöd i bostadsförsörjningsprogrammet att de 200-250 bostäder som planeras
i Dalby är centralt för kommunens bostadsförsörjning och därmed att betrakta som ett angeläget
allmänt intresse.
Kommunen har genomfört en översiktlig lokaliseringsutredning, Bilaga 1.1 Lokaliseringsutredning
Dalby. Där redovisas ställningstaganden kring planprogrammets ianspråktagande av jordbruksmark.
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NATURMILJÖ
Huvuddelen av programområdet är en dal som med
undantag av lite tomtmark utgörs av aktivt brukad
jordbruksmark samt ängsmark. Genom dalgången
rinner en bäck från Bön ut i Stabergsbukten.
Programområdet innefattar även ett skogsområde
på nordvästra delen av Ängsberget. Denna del av
programområdet utgörs av ett kuperat rekreationsområde med tät granskog och flera upptrampade
stigar, längre upp närmare de befintliga bostäderna
på Ängsberget är topografin plattare och växtligheten glesare med björk och andra lövträd.

FRILUFTSLIV OCH REKREATION
I nordväst avgränsas programområdet av
Stabergsbukten. I dess västra del finns brygga
längs bergskanten med akterförtöjningspålar. I
den nordöstra delen av Stabergsbukten finns en
kommunal badplats, Småholmarna, som är populär
under sommarmånaderna. Småholmarna är den
enda kommunala badplatsen på Orust.
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Ytan framför Ängsvägens norra del har identifierats
som lämplig för utökning av parkeringen kring badplatsen vid eventuellt framtida behov. I övrigt bör
platsen behållas som öppen mark för rekreation.
Då marken är privat behöver markköp eller upplåtelse av mark ske om marken ska utvecklas utifrån
planprogrammets intentioner. Området är strandskyddat och all ny markanvändning behöver prövas
mot strandskyddslagstiftningen.

2009 gjordes en naturinventering av programområdet. Inventeringen visar att strandområdet vid
inre delen av Stabergsbukten har höga naturvärden.
Området inhyser sällsynta växter och är mycket
värdefullt för fågellivet. Kommunen bör främja bete
och/eller slåtter på strandängarna i syfte att uppnå
en kontinuerlig hävd.
Jordbruksmarken samt området kring bäcken
som rinner ut i Stabergsbukten har klassningen
lägre naturvärden. I detta område finns rödlistade
Orustbjörnbär, vilket även återfinns i skogsområdet
i närheten av bostadsområdet på Ängsberget. På
Ängsberget finns också olika sorters lövträd och i
den övre delen av området ökar inslaget av barrträd.

Inom programområdet finns ett flertal stenmurar
och gärdesgårdar. De bedöms ha ett kulturhistoriskt
värde som spår av tidigare markanvändning, och
bidrar till områdets karaktär.
Ny bebyggelse föreslås anpassas till stenmurar och
gärdesgårdar i så hög grad som möjligt. Aktsamhet
om dessa bör även vidtas i byggskedet.

KULTURMILJÖ
Kulturmiljön kan sägas vara vår gemensamma
historia på platsen så som den avspeglar sig i
landskapet och bebyggelsen runt omkring oss.
Kulturmiljövården syftar framförallt till att skydda
karaktärsdrag och sammanhang i kulturmiljön.
En arkeologisk utredning av området har gjorts i
samband med programarbetet. Syftet med utredningen var att ta reda på om det finns okända
fornlämningar i området. Utredningen visar att
det finns sju tidigare okända fornlämningar, samtliga i den östra delen av programområdet. Dessa
utgörs av fem förhistoriska boplatser, en eller flera
kolningsgropar samt bebyggelselämningar från
Rosenkasen gård.
En torpruin på Ängsberget (Röra 275) har iordningställts med bland annat informationsskyltar. Ny
bebyggelse föreslås anpassas till lämningen då den
bedöms ha pedagogisk potential.
Vid förundersökning kunde två av fornlämningarna
undersökas och tas bort, vilket innebär att skyddet
enligt kulturmiljölagen inte kvarstår. En av fornlämningarna kunde avgränsas gentemot planförslaget.
Lämningen har fortfarande lag skyddet kvar. De fyra
resterande fornlämningarna har fortfarande fornlämningsstatus och är lokaliserade inom planerad
bostadsbebyggelse och vägdragning. Kommunen ska
i detaljplaneskedet ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen om att utföra arkeologisk slutundersökning
för att kunna genomföra planerad bebyggelse.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Inom programområdet förekommer enstaka
bostadshus medan angränsande områden
huvudsakligen utgörs av sammanhängande bostadsområden, mestadels bestående av friliggande villor.
Bebyggelsen inom programområdet innehåller
flera olika karaktärsdrag men merparten är äldre
jordbruksbebyggelse av traditionell karaktär.
Bostadshusen har typiskt bohuslänskt formspråk
men det förekommer även låga fritidshus från 50och 60-talet och några bostadshus med modernt
formspråk.
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INFRASTRUKTUR

GEOTEKNIK

TRAFIK

2009 gjordes en översiktlig geoteknisk utredning
för programområdet. Denna utredning kompletterades 2018 med bergteknisk undersökning,
stabilitetsundersökningar samt radonmätningar.
Utredningen visade att de geotekniska förhållandena varierar inom programområdet. Den generella
bedömningen är att området är lämpligt för
bostadsbebyggelse.

Programområdet angörs från nordöst via Ängsvägen och från syd via Dalbyvägen. Båda vägarna är
avsedda för fordonstrafik. Ängsvägen är primär
anslutningsväg från Henån samhälle och väg 160
till Uddevalla och Stenungsund. Vägen som löper
igenom programområdet är smal, slingring och
saknar gång och cykelväg.
Det genomsnittliga flödet av trafik per dygn är 2102
fordon på Ängsvägen vid rondellen i Henån centurm. Det är många faktorer som bidrar till flödet.
Butikerna vid torget och villaområdet på Äng är de
områden som alstrar mest trafik till Ängsvägen. De
befintliga bostäderna i Dalbyområdet alstrar relativt
lite trafik i dagsläget.
Programområdet ligger direkt väster om Henåns
samhälle och har därmed gång och cykelavstånd till
centrum med service och handel. Från Henån centrum går ett större antal busslinjer inom kommunen,
samt bussar till Uddevalla, Stenungsund och Göteborg. I programområdets östra del ligger hållplatsen
Svängen för skolbuss och anropsstyrd trafik.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Bredband är utbyggt i området. Det kommer därför
vara möjligt att ansluta de nya bostäderna när de är
färdigställda.
VATTEN OCH AVLOPP
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är framdraget till programområdets nordöstra hörn.
Ledningarna är dimensionerade så att de klarar att
ansluta den nya bebyggelse som planeras i Dalby.

Jordlagren i dalen består till största del av lera.
Stabiliteten bedöms vara tillfredsställande för
enplanshus. Högre byggnader bör pålas beroende
på jorddjup på grund av risken för sättningar. I
anslutning till bäcken erfordras lastrestriktioner,
erosionsskydd samt avschaktning vilket ska arbetas
in i detaljplanen.
I geotekniskt PM från SGI (2009) anges att ett färskt
skred iakttagits vid vägen i områdets sydvästra del.

BERGTEKNIK
Berget inom programområdet har en benägenhet
att spricka, vilket ställer höga krav på försiktig och
skonsam sprängning, speciellt där ny bebyggelse
föreslås nära befintliga byggnader.
Innan sprängning ska berget rensas och skrotas
från lösa block och besiktigas av bergsakkunnig.
Efter det kan schakt- och sprängarbeten påbörjas.

Orust kommun har två vattentäkter en grundvattentäkt och en ytvattentäkt. Den samlade vattendomen
uppgår till 1,3 miljoner kubik. Årligt uttag ligger på
ca 800-900 000 kubik per år. Alltså finns i dagsläget
en marginal på ca 400 000 kubik per år.

I södra delen av området får inte bebyggas inom 20
meter från vertikal skärning då risk föreligger för
blockutfall. Östra delen av området (Rosekasen)
får inte bebyggas inom 20 meter från släntkrön
på grund av risk för blockutfall. Innan berg- och
schaktarbeten påbörjas ska området besiktigas av
bergsakkunnig.

Orust kommun har sedan några år tillbaka ett
nödvattenavtal/reservvatten-avtal med Uddevalla
kommun. Det är ett två parts avtal så vi kan leverera
vatten till dem och de kan leverera till oss. Avtalet är
på 20 l per sekund.

Bergsmassan i området har generellt en hög halt
av glimmer och kan därför vara olämplig för
krossproduktion. Innan berget används som utfyllnad ska det analyseras för att säkerställa att det
lämpar sig för ändamålet.

I dagsläget har kommunen sju reningsverk.
Reningsverken på västra sidan ön är högt belastade
sommartid. I övrigt är belastningen jämn. År 2025
ska Ellös reningsverk vara ombyggt och utbyggt
med kvävereduktion. Då kommer reningsverket
klara en belastning på 20 000 personer. Fram till
2035 kommer de övriga reningsverken läggas ner,
och anslutas till Ellös reningsverk.

Radonmätningarna visade att nivåerna ligger inom
spannet för låg- normalradonmark.

Kapaciteten på VA-nätet bedöms vara tillräcklig för
den nya bebyggelse som föreslås i planprogrammet.
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I de bergiga områdena i programområdets kanter är
risken för sättningar små och stabiliteten i områdena bedöms vara god. Grundläggningen bedöms
kunna utföras med platta på mark.

FÖRORENAD MARK
I närheten av programområdet finns tre potentiellt
förorenade objekt enligt Länsstyrelsens EBH-karta.
Samtliga gäller kvarts- och fältspatsgruvor med
branschriskklass 3. På grund av berggrundens
sammansättning och typen av gruvor är den största
risken för föroreningar att gruvhålen använts som
avstjälpningsplats. Därför bedöms vattenfyllda gruvhål som en större risk då dess botten ej är synlig.

o

70_Hav_möter_land_2013

november 16, 2018

Objekt 155315 består av flera vattenfyllda gruvhål,
men topografin gör att ingen avrinning sker mot
exploateringsområdena. Det bedöms därför inte
utgöra någon risk för påverkan inom planområdet.
Vid utredning av eventuella förorenade sediment
vid eventuell båtplatsutveckling bör eventuell påverkan från detta objekt beaktas.
Vid Objekt 155324 har under platsbesök inga spår
hittats. Risken att det skett någon avstjälpning på
platsen bedöms därför liten då inga djupa gruvhål
påträffats.
Objekt 155261 består av ett vattenfyllt gruvhål,
med avrinning mot programområdets östra del.
Placeringen är dock brant och otillgänglig och
gruvhålet nås via en smal stig, vilket gör att avstjälpning på platsen bedöms som mindre sannolikt. Då
dumpning inte helt kan uteslutas föreslås vidare
undersökning av detta objekt i detaljplaneskedet.

Zon 4, under 2,3 m
Zon 3, mellan 2,3 och 2,8
Zon 2, mellan 2,8 och 3,3
Credits not available.
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Gemensam anläggning:
Fördröjning, filtrering
och bevattning

STIGANDE VATTEN
Klimatförändringar orsakar både havsnivåhöjningar
och fler extrema vädersituationer, vilket orsakar
översvämningar från hav, sjöar och vattendrag.
Credits not available.

Inom fastighet:
Fördröjning och
filtrering
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Idag är höga vattennivåer vid stormar och oväder ett
faktum, vilket även förväntas bli ett större problem
i framtiden. I samband med planprogrammet för
Henån centrum har analyser och utredningar kring
vattennivåer i dag och i framtiden gjorts. Idag ligger
högsta vattennivå vid stormar på +1,45 över medelvattennivån. År 2050 förväntas nivåerna stiga till
+1,60, år 2070 + 1,80 och år 2100 +2,15.

DAGVATTEN OCH SKYFALL
I dagsläget hanteras dagvattnet inom programområdet med naturlig infiltration då en relativt liten del
av programområdet utgörs av hårdgjorda ytor. Då
landskapet sluttar ner mot havet sker ingen större
naturlig ansamling av dagvatten. Endast enstaka
kommunala dagvattenledningar har anlagts under
Ängsvägen. Genom jordbrukslandskapet rinner
en bäck där dagvatten ansamlas för att rinna ut i
Stabergsbukten. Bäcken går relativt rakt genom
åkrarna i programområdets norra del.
För att minska belastningen på Kalvöfjord som
är recipienten för dagvattnet i området kommer
fördröjningsåtgärder bli aktuella. Prognosen för
framtiden är ökade nederbördsmängder och mer
frekventa skyfall. Tillsammans med en större andel
hårdgjorda ytor bidrar detta till ett större behov av
dagvattenhantering i området.

Eftersom Dalby och Henån centrum ligger intill
varandra kan samma nivåer antas bli verklighet i
även i Dalby. Föreslagen ny bebyggelse riskerar inte
att översvämmas eftersom den ligger på nivåer över
+ 3,4 m.
Planområdets huvudsakliga tillfartsväg Ängsvägen
har en lågt liggande passage inom programområdet
för Henån centrum. Höjning av denna vägsträcka
planeras inom planprogrammet för Henån centrum. Om Ängsvägen skulle översvämmas är
tillkommande bebyggelse tillgänglig via Dalbyvägen
och Rosekasevägen.
De vägar som riskerar att drabbas är vägen till
Småholmarnas badplats samt vägen till båtplatserna
inom programområdet. Tillgängligheten till dessa
platser kan komma att försämras vid höga vattenstånd.
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PROGRAMFÖRSLAG
Programområdet Dalby om ca 53 ha är beläget
väster om centrala Henåns samhälle och består av
områden för möjlig bostadsutbyggnad. Här föreslås
totalt 200-250 nya bostäder. Kartan intill visar inom
vilka områden den nya bebyggelsen är aktuell samt
vilka nya vägar som är aktuella. Den visar även
vilken mark som avses bevaras för jordbruksändamål eller som naturmark.

TECKENFÖRKLARING
Område för nya bostäder
Privat fastighet, möjlig bostadsutveckling
Jordbruksmark
Skog
Befintliga bostäder
Öppen yta för rekreation/lek
Värdefullt strandområde
Parkering

B.2 Sta

Befintligt hamnområde

ev. förtä

Föreslaget utveckling av hamn
Dagvattendammar
Bef.
bostad

Befintlig väg
Ny väg

Bef.
bostad

2 Norra
Göpedalen

Ny gång-cykelväg
Ny gångstig

40-60 bostäder

Bäck
Bef.
bostad
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NY BEBYGGELSE

1.1

Den nya bebyggelsen ska anpassas varsamt till de
historiska förutsättningarna och stor hänsyn ska
tas till områdets topografi, natur- och kulturmiljö.
Programförslaget utgår ifrån en idé om blandad
bostadsbebyggelse, anpassad till den befintliga
naturen och topografin. Upplevelsen att bo och röra
sig nära naturen skall vara tongivande.

Området föreslås innehålla radhus och parhus i
en skala på 1-3 våningar. Området bedöms kunna
inrymma ca 40-60 nya bostäder. Tillfart till det nya
området planeras ske via Ängsvägen, som breddas
och utvecklas med ny gång- och cykelbana.

Lämpliga delar för ny bostadsbebyggelse har i programmet avgränsats från natur- och kulturmiljöer
som bevaras för friluftsliv, rekreation, jordbruk och
biologisk mångfald. Förslaget utgår ifrån befintlig
struktur i landskapet där 4 områden pekas ut för
möjlig bebyggelse.
Tillkommande bebyggelse skall vara energisnål
och uppvärmningen skall ske på ett hållbart sätt.
Förutsättningarna för en gemensam uppvärmning
skall undersökas under det fortsatta planarbetet.
Passivhus och plusenergihus är exempel på energisnål bebyggelse. Möjligheten att utnyttja tak för
solenergi ska beaktas för husens utformning och
orientering.

ÄNGSBERGETS FOT

Den nya bebyggelsen ska anpassas till landskapet
genom att den placeras nära bergets fot. Dalgången
hålls i största möjliga mån visuellt intakt. Byggnaderna kan öka både i höjd och bredd ju närmre
bergsfoten de kommer. Den nya bebyggelsen bör
placeras så att viktiga utblickar från befintlig bebyggelse bevaras.
Den nya bebyggelsen föreslås gestaltas som en
modern version av den traditionella radbyn, en
blandad småskalig bebyggelse som följer lokalgatan
samt tillhörande nyttoträdgårdar. Området skall
vara en varierad miljö med omsorg om gaturummet, som är välkomnande att röra sig i även om
man inte bor i området.

Bebyggelseområdena finns utsatta med nummer
i programkartan på sid 10-11 och på efterföljande
sidor beskrivs hur områdena kan gestaltas.
Marken inom programområdet ägs till största del av
kommunen. Markköp, markbyten och fastighetsreglering kan komma att bli aktuella för att genomföra
exploatering, utbyggnad av allmänplats och infrastruktur, detta utreds mer i kommande detaljplaner.
Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare.

Hestra parkstad. Niels A torp och Stein Halvorsen

12

1.2

ROSEKASEN

Här föreslås 130-150 nya bostäder uppe på höjden
mellan cirka +30 och +70 meter över havet. Bostäderna föreslås fördelas på flerbostadshus samt
enbostadshus, par- och radhus.
I områdets västra delar längs bergskanten föreslås
rad/parhus och flerbostadshus som klättrar upp
för berget. Med västerbalkonger ut mot dalgången
och havet som erbjuder fina utsiktslägen. Mellan
byggnaderna bör bergstopparna sparas. Genom
att skapa rum mellan byggnaderna där träd och
vegetation sparas minskar den nya bebyggelsens
siluettverkan från dalgången och området upplevs
smälta in i den befintliga naturmiljön, samtidigt
som utsiktsplatser skapas. Bakomliggande högre
bebyggelse kan gå upp i höjd då de förläggs nedanför bergstoppar och tar visuellt stöd i terrängen.
Sprängning ska begränsas i så stor utsträckning
som möjligt.
Bebyggelsen bör vara visuellt sammanhållen,
avseende färg, material och karaktär vilket skapar
grannskapskänsla och igenkänning. Bebyggelsen
måste anpassas till terrängen så att tillgänglighetskraven tillgodoses.

1.3

HÖGELID

Här bedöms 10-20 nya bostäder i mindre flerbostadshus alternativt enbostadshus, parhus eller
radhus få plats. Byggnaderna skjuts in mot höjdryggen i en naturlig ficka. Den nya bebyggelsen ska
anpassas så att befintlig bebyggelses utsiktsmöjligheter i möjligaste mån bevaras.
Eftersom den föreslagna bebyggelsen ligger högre
i terrängen än merparten av den äldre befintliga
bebyggelsen, kan husen i större utsträckning ges
ett eget, mer modernt uttryck i form, gruppering
och material. Bebyggelsen bör ändå vara lågmäld
och underordna sig eller samspela med landskapets
karaktärsdrag.
Lämpliga delar för ny bostadsbebyggelse ska
avgränsas från delar som bör bevaras för lek och
rekreation. I området föreslås det också finnas plats
till odlingslotter och andra gemensamma ytor.
Tillfart till de nya husen ska lösas med ny väg som
sträcker sig genom området. Gatans utformning ska
bidra till grannskapskänsla, byggnaderna ska placeras så att sammanhållna rum skapas längs gatan.

En ny anslutningsväg planeras från dalen upp på
höjden där de nya bostäderna placeras. Vägen har
detaljstuderats för anpassning till terrängen. Det
nya bostadsområdet kopplas till centrum och skolområdet med nytt gång- och cykelstråk på bergets
östsida samt en lokalgata som ansluter till Rosenkasevägen.

Nysäter Mölnlycke. Sweco Architects

Kvarnskogen. Brunnberg & Forshed

13

2

NORRA GÖPEDALEN

Här föreslås 40-60 nya bostäder i form av flerbostadshus samt några enbostadshus. Förslagsvis
placeras husen i grupper som bildar gårdar. Kvartersstrukturen möjliggör gemensamma gårdar där
det finns möjlighet till odlingsytor eller uppsamling
av regnvatten som kan förvaltas gemensamt av de
boende i området. Gårdarna kan också inhysa plats
för lek och rekreation som gynnar det sociala livet i
området.
Den nya samlade bebyggelsen föreslås få trädgårdsstadens ideal. Trädgårdsstaden skapar
förutsättningar för gott socialt liv genom blandad
småskalig bebyggelse samt tillhörande nyttoträdgårdar och allmänna platser. Det gör trädgårdsstaden
till en varierad och välkomnande miljö att röra sig i
för en promenad, även om man inte bor i området.
Området bör ges en egen och tilltalande identitet. Samtliga byggnader bör följa gemensamma
gestaltningsprinciper med variationer inom ett
sammanhållande tema. Området föreslås få infartsväg via den befintliga Dalbyvägen.

Tham, Videgård, Hansson Arkitekter. Villa Karlsson

B.

STABERGETS FOT

In detta område bedöms en förtätning med plats
för ett mindre antal nya enbostadshus vara lämplig.
Närheten till havet och strandängens vackra utbredning gör tomterna attraktiva med möjlighet till fina
utsiktslägen.
Tomterna bör förläggas till de lite flackare partierna. Bebyggelsen ska anpassas till befintliga hus
och kulturmiljön, samt samspela med landskapets
karaktärsdrag och befintlig bebyggelse.
Infarter till ny bebyggelse bedöms lösas via befintliga vägar.

Trädgårdsstad i Amhult. Wahlström och Steiner Arkitekter

Sands hus. Thomas Marcks
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Andelsjordbruk

Hjortshøj andelssamfund, Danmark
Andelsjordbruk kombinerat med byggemenskap

LOKAL MATPRODUKTION

En del av programområdet kommer att avsättas för
odlingslotter, grannskapsodling som drivs av de
boende. Kommunen ser även att småskalig, lokal
matproduktion kan ske genom avtal med lokal
grönsaksproducent eller genom så kallade andelsjordbruk.

Huvuddelen av jordbruksmarken i dalen föreslås
bevaras som jordbruksmark. Kommunen äger den
största delen av marken och avser att utnyttja den
på ett sätt som gynnar den lokala matproduktionen.
I de fall åkermarken inte odlas bör den användas
som betesmark. Vid djurhållning bör dock spridning av allergener beaktas i bostadsnära lägen.
Detaljplanen bör utformas för att minska risken
för konflikt mellan de olika markanvändningarna.
I bostadsnära lägen kommer kommunen även att
tillse att den kommunala marken brukas på ett
sådant sätt att störningar i boendemiljön minskas.
Ekologiska fördelar med lokal, småskalig matproduktion är bland annat att det bidrar till ett rikt
odlingslandskap, lokala näringskretslopp samt
minskat behov av transporter. Vidare bidrar lokal
matproduktion till ökad kunskap om matens väg
från jord till bord. Odlingen blir en tillgång i boendemiljön.
Sociala fördelar med lokal matproduktion är att
odlingsområdet kan utgöra en naturlig mötesplats
genom vilken sociala nätverk byggs upp och därigenom en känsla av samhörighet. Odlingsplatsen kan
även utgöra en arena för sociala aktiviteter såsom
arbetsdagar och skolaktiviteter. Vidare kan lokal
matproduktion genom andelsjordbruk eller i form
av odlarföreningar bidra till grannskaps-gemenskap
och områdets identitetsskapande.

Genom avtal med lokal matproducent kan lokalproducerade livsmedel säljas till konsument t.ex.
genom livsmedelsprenumerationer. Andelsjordbruk
syftar till att gynna småskalig och lokal matproduktion genom att konsument och producent
upprättar ett direktavtal som gynnar båda parter.
I avtalet bestäms kostnader, antal leveranser och
betalningssätt. Konsumenten köper en del av
årets produktion, betalar i förväg och får sedan
regelbundna leveranser under säsong. Att dela på
skörden med dess risker och belöningar ger producenten en tryggad avsättning och konsumenten
närproducerade färska grönsaker.
För att skapa bra förutsättningar för matproduktion krävs infrastruktur såsom tillgång till vatten
och lokaler för maskiner, redskap och lagring av
grönsaker. Förråd, lager och andra byggnader som
faciliterar odlingen kan uppföras på kommunal
mark men bör placeras med hänsyn till dalens landskapsbild.
För att tillvarata regnvatten föreslås att bäcken
som rinner genom området byggs ut med dammar.
I dammarna samlas regnvatten som sedan kan
användas på odlingarna. Dammarna blir alltså både
en del i dagvattenhanteringen och odlingen.
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NATUR OCH REKREATION
Stora delar av dalen bevaras som jordbruksmark
och större delarna av Rosenkasen och Ängsberget
bevaras som naturmark. Dessa områden erbjuder
vackra natur- och kulturupplevelser och bedöms
som viktiga att hålla orörda.
Vid en utveckling av Dalbyområdet ökar förutsättningarna och vikten av att iordningställa stråk som
binder samman den nya bebyggelsen inom programområdet. Utgångspunkten bör vara att ge platser
och offentliga stråk inom programområdet en enkel
och tydlig utformning samt främja närrekreation
och friluftsliv.
I mitten av programområdet flyter en mindre bäck
genom dalgången, från Bön till Stabergsbukten.
Utmed bäcken föreslås en promenadslinga för att
tillgängliggöra det natursköna friluftsområdet och
knyta samman de föreslagna bebyggelseområdena.
I delområde 1.1, Ängsbergets fot föreslås slingan
ansluta i norra delen av området och fortsätter till
den kommunala badplatsen och ner mot den befintliga gång - och cykelvägen mot centrum. I västra
delen av programområdet kan slingan anslutas till
delområde B, Stabergets fot och fortsätter därifrån
till båtplatserna. Gångslingan föreslås även anslutas till den nya bebyggelsen i delområde 2, Norra
Göpedalen där Stabergsvägen övergår till Dalbyvägen.
Slingan skapar möjligheter för såväl boende
som besökare i Henån att röra sig utmed
Stabergsbuktens vackra strandäng och tillgängliggör
promenad till bryggorna i nordväst och badplatsen
vid Småholmarna. Badplatsen föreslås bibehållas
och utvecklas efter behov. Badplatsen ska vara kvar
i kommunal förvaltning.

GRÖN INFRASTRUKTUR
Dalgången som löper genom programområdet är en
del av ett större grönt stråk, från Stabergsbukten via
Bön och Utgård. Genom att hålla dalgångens mitt fri
från bebyggelse bevaras den gröna kopplingen.
Genom att utnyttja den befintliga bäcken för öppen,
multifunktionell dagvattenhantering tillskapas dammar
i anslutning till befintligt vattendrag vilket kan främja
biologisk mångfald och minska föroreningar som når
recipienten.
Genom att en del av jordbruksmarken används för småskalig och diversifierad odling kan biodiversiteten inom
odlingsmarken ökas.
I kommande detaljplanearbete föreslås gröna korridorer inom bebyggelsen prioriteras, framför allt på
Ängsberget. Vidare föreslås även ytor inom kvartersmark användas för att främja biologisk mångfald.
Skogs- och ängsmark föredras framför gräsmattor och
hårdgjorda ytor.
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VATTENANVÄNDNING
Den befintliga hamnen i programområdets nordvästra
del föreslås kompletteras med fler båtplatser. Förslagsvis anläggs ytterligare bryggor längs med Staberget. De
befintliga båtplatserna ägs och driftas av en privat aktör.
För att bevara grunda havsbottnar och ålgräsbeståndet i viken bör brygganläggning inom
ålgräsvegetation samt muddring undvikas. Enligt biologisk inventering av de marina bottnarna i viken är
dock vattendjupet mer än tillräckligt för längs berget
i nordväst för att kunna utöka antalet båtplatser där
utan att skador på botten uppkommer. Djupet längs
med berget är ca 5 meter.
I nuläget finns ingen vågbrytare vid båtplatserna.
Att lägga ut en flytande vågbrytare bedöms vara
möjligt men kan medföra viss risk för igenslamming och nedfallande organiskt material. Behovet
av detta utreds vidare längre fram i processen.
Naturvärdesinventeringen som togs fram 2009
bedöms till viss del vara föråldrad. Det gäller särskilt bedömningen av de marina naturvärdena, då
praxis kring bedömning av dessa förändrats och
miljökrav på exploatering i vattenområden skärpts.
Kommunen bedömer att ytterligare utredning krävs
för att kunna säkerställa huruvida en utökning av
antalet båtplatser är lämpligt eller inte. Förslaget
utreds i sådana fall i ett eget ärende och är inte en
del av kommande detaljplaner.

INFRASTRUKTUR
En utbyggnad av bostäder i Dalbyområdet innebär
en ökning av trafikrörelser i Henån. Den tillkommande bebyggelsen kommer att medföra en högre
trafikbelastning på Ängsvägen. Därför föreslås en
breddad matarväg (1) med tillhörande gång- och
cykelväg som kopplar ihop de nya bebyggelseområdena med centrala Henån.

Inom ramen för planprogrammet för Henån C har
en bullerutredning genomförts där tillkommande
bebyggelse i Dalby tagits med i beräkningarna. Den
visar att bullernivåerna för befintlig bebyggelse är
under gränsvärdet för den mest trafikerade delen av
Ängsvägen inom programområdet för Henån Centrum. Således bedöms inte heller bullernivåerna för
de mindre trafikerade delarna av Ängsvägen utgöra
något hinder för utbyggnaden av Dalby.

Breddningar av Ängsvägen föreslås till 5,5 meter.
Bredden medger med god mötesmarginal mellan
personbilar lastbilar. En intilliggande gång- och
cykelbana föreslås som en förlängning av befintlig
gång- och cykelbana utmed Ängsvägen fram till
Stabergsvägen.
Området Rosenkasen föreslås kopplas samman med
befintlig bebyggelse på Ängsberget med en lokalgata (2) som ansluter till Rosenkasevägen. Ungefär
hälften av trafikflödet mot Henån C/väg 160 som
genereras av den nya bebyggelsen på Rosenkasen
bedöms enligt trafikutredning 2020 gå via Rosenkasevägen och Bråtenvägen. Bedömningen är att
befintligt vägnät har tillfredställande kapacitet.
Trafiken på Dalbyvägen mot Utgård kommer sannolikt att öka något. Detta gäller främst vid utbyggnad
av västra delen. Vid detaljplanering av västra delen
av dalen kommer eventuellt behov av åtgärder på
Dalbyvägen mot Utgård utredas. Ett mindre antal
trafikrörelser i denna riktning kommer även genereras av utbyggnaden av östra delen av Dalby men
bedöms inte påverka framkomligheten negativt.
Att koppla den nya bebyggelsen på Ängsberget både
mot Röravägen och Dalby gör bebyggelsestrukturen
i Henån mer sammanhängande och integrerad. På
så sätt får befintlig och planerad bebyggelse närmre
till målpunkter såsom bad, hamn och centrumfunktioner vilket ökar boendekvalitet och attraktivitet.
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För att främja rörelserna till fots och på cykel
föreslås en ny gång- och cykelväg (3) från området
på Rosenkasen till Nyhagenvägen. Från Nyhagenvägen går en befintlig gång-och cykelväg ner till
Henåns skola. Gång- och cykelvägen löper längs
Rosenkasens nordostsluttning med utsikt över
Henåns centrala delar. Gång- och cykelvägen gör att
området får en nära koppling både till den befintliga bebyggelsen på Ängsberget, Henåns skola och
Henåns centrum.
För att förbättra möjligheterna att gå och cykla
mellan Dalby och Henåns centrum föreslås den
befintliga gång och cykelvägen läggs med Ängsvägen breddas. Huvuddelen av sträckan bör breddas
till 2,5 m men då det är trångt mellan intilliggande
fastigheter kan den ibland göras något smalare.
Inom bostadsområdena skall gång och cykeltrafikanter prioriteras och lokalgator ska utformas
därefter.

Henåns
skola
Ängsbergets
förskola
GC-vägen gör att området får en nära koppling både till den befintli000
ga bebyggelsen på Ängsberget, Henåns skola och1:3Henåns
centrum.
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VATTEN OCH AVLOPP
De VA-ledningar som den nya bebyggelsen kommer
anslutas till är dimensionerade för att kunna
hantera den planerade bebyggelsen i Dalby, dock
kommer en anslutning av fler bostäder kräva att
pumpstationer i Henån uppgraderas. För den högt
belägna bebyggelsen kommer tryckstegring att
krävas.
Vattenposter med släckvatten (600 l/minut) krävs i
området, i enlighet med VAVP-83.
Nya bostadsområden kommer stegvis att införlivas i
det kommunala verksamhetsområdet. För befintlig
bebyggelse införlivas de som har en otillfredställande VA-situation i nuläget, vilket bedöms i samråd
med fastighetsägare och kommunens miljöenhet.
DAGVATTEN
Området sluttar ner mot Stabergsbukten och
recipienten för avrinning är Kalvöfjord. För att
hantera ökade nederbördsmängder och en större
andel hårdgjorda ytor krävs fördröjningsåtgärder
i dagvattensystemet för att minska belastningen
på recipienten. Främst öppna dagvattenlösningar
föreslås för programområdet. Exempel på detta
är dagvattendammar, meandering av bäcken och
svackdiken. Dessa bedöms även kunna bidra till
goda boendemiljöer, biologisk mångfald samt bidra
till vattenförsörjningen av odlingsmarken. Lokala
dagvattenlösningar undviker att öka flödet till det
redan belastade dagvattensystemet i Henån.
Introduktionen av nya dagvattenstrukturer kan även
genom naturlig filtrering minska föroreningar från
åkermark i recipienten. På så vis kan förslaget innebära en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna
för vatten. Fördröjning och filtrering innebär även
att partiklar från bebyggelse och trafik hanteras
innan de når recipienten.
Östra delen av Ängsberget är avrinningsområde ned
mot Trollskogsvägen, vilket ställer krav på lokalt
omhäntertagande av dagvatten, vilket kommer utredas närmare i detaljplaneskedet.
Drift av dagvattendammarna föreslås införlivas i det
kommunala verksamhetsområdet och finansieras
via VA-taxa.
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MKN VATTEN
Kalvöfjord har idag måttlig ekologisk status. Målet
är att vattenförekomsten ska nå god ekologisk status
2027.
Miljökonsekvenstypen övergödning har förbättrats
från otillfredställande till måttlig under senaste
förvaltningscykeln.
Dagvattenutredningar kommer att tas fram för
de detaljplaner som programmet ligger till grund
för, som redogör för såväl fördröjning som rening.
Utredningen skall inkludera klimatförändringsperspektivet för att hantera prognosen med ökade
nederbördsmängder. Förändring i föroreningsinnehåll mellan före och efter utbyggnad kommer också
att inkluderas.
Kommunens initiala bedömning är att programområdet har goda förutsättningar för att tillskapa en
långsiktigt hållbar dagvattenhantering, på grund
av de stora mängderna vegetation och genomsläpplig mark samt dess naturliga lutning. Utifrån detta
bedöms förslagets dagvattenhantering kunna ha en
positiv effekt på miljökvalitetsnormerna för vatten.
Utbyggnaden av VA-infrastruktur till nya områden
förbättrar förutsättningarna att ansluta befintliga
fastigheter vilket bedöms kunna leda till minskad
påverkan från enskilda avlopp.
Miljökonsekvenstypen flödesförändringar har
bedömts som måttlig och kvalitetsfaktorn hydrografiska villkor bedöms som otillfredsställande.
Befintliga fysiska strukturer såsom bryggor, pirar,
småbåtshamnar och musselodlingar bedöms ha en
negativ påverkan enligt Länsstyrelsen.
Hur en eventuell utökning av båtplatser inom programområdet skall kunna genomföras utan negativ
påverkan på MKN är inte klarlagt. Detta föreslås
prövas i ett eget ärende om förslaget utreds vidare.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN

•

Kommunen gör bedömningen att projektet inte
kommer att medföra betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning är således inte aktuell. Ställningstagandet grundar sig på att ett genomförande inte
påverkar något Natura 2000 område eller omfattas
av kriterier för betydande miljöpåverkan enligt
bilaga 4 till MKB-förordning (SFS 2005:356). Ställningstagandet grundar sig på följande motiv:

Jordbruksmarken som bevaras utvecklas genom
matproduktion i form av småskalig diversifierad
odling. Kommunen som markägare eftersträvar
att upplåta odlingsmarken för ett ekologiskt
hållbart jordbruk.

•

Utbyggnaden av dagvattenlösningar bedöms
kunna ha en positiv inverkan på statusen på
Kalvöfjord enligt miljökvalitetsnormerna i och
med att belastningen i avseende på näringsläckage kan minskas

•

Förslaget bedöms inte ha en negativ inverkan på
statusen på Kalvöfjord enligt miljökvalitetsnormerna då filtrerande dagvattenlösningar partiklar
från bebyggelse och trafik ej når recipienten.

•

Utbyggnaden av kommunalt verksamhetsområde
för VA bedöms kunna ha en positiv inverkan på
MKN vatten då enskilda avlopp avvecklas.

•

Miljöpåverkan kommer att vara förutsägbar i
tid och rum då planprogrammet syftar till en väl
reglerad bebyggelse inom ett avgränsat område.

•

Påverkan på områdets naturvärden, i form av
väg och bebyggelse, ska begränsas genom att
placeras på naturliga platåer i anslutning till
befintlig bebyggelse, samt utföras varsamt och
naturanpassat. Områden med höga naturvärden (se s. 7) bevaras och bebyggelsen sker med
avstånd från dessa med hänsyn till djurlivet.

•

Påverkan på landskapsbilden begränsas då ny
bebyggelse anpassas till omkringliggande miljö
och bebyggelsestruktur.

•

Planförslaget innebär att del av jordbruksmarken tas i anspråk för att tillgodose behovet av
bostäder. Dalby är i ÖP 2009 utpekat som utbyggnadsområde för nya bostäder. Kommunens
Bostadsförsörjningsprogram antaget 2016 anger
att detaljplaner för nya bostäder i området kring
Henån har prioritet. Bostadsförsörjningen är ett
väsentligt samhällsintresse, vilket, enligt MB,
är ett skäl att bebygga del av jordbruksmarken.
Bebyggelsestrukturen är utformad med syfte att
spara största delen av jordbruksmarken.

Om förslaget att utöka antalet båtplatser utreds
vidare kan den inte uteslutas att det utgör en betydande miljöpåverkan med hänvisning till 11 b i
bilagan till Miljöbedömningsförordningen. Detta
kommer i sådana fall prövas i ett eget ärende och de
kommande detaljplanerna omfattar inte strand- och
vattenområdet. Exploateringen inom detaljplaneområdena bör ses som separat från eventuell
utveckling av hamn för fritidsbåtar.
Denna bedömning baseras på programförslagets
omfattning och kommer att ses över utifrån hur
förslaget förändras i detaljplanen.
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PLANPROCESSEN
Planprogrammet är ett första steg i
detaljplaneprocessen. Planprogrammet syftar till att
i ett tidigt skede utreda förutsättningarna för bebyggelseetablering.

1. Detaljplan efter markanvisning
1.1 Ängsbergets fot, 40-60 bostäder
1.2 Rosenkasen, ca. 150 bostäder
1.3 Högelid, 10-20 bostäder
2. Detaljplan efter markanvisning
2.0 Norra Göpedalen 40-60 bostäder
B Stabergets fot,
förtätning av småhus via bygglov

Under programsamrådet har synpunkter inhämtats
från myndigheter, föreningar, sakägare och andra
som berörs. Efter programsamrådet har justeringar
av programhandlingen gjorts med anledning av
inkomna synpunkter.

MARKANVISNINGAR

B

2.0
,

Marken som kommunen äger är avsedd för markanvisning, där exploatörer kan gå in och skapa
områden med mer sammanhängande gestaltning
av god kvalitet. Med planprogrammet som grund
kommer bostadsområdena markanvisas i etapper. Mindre kompletteringar kan ges bygglov utan
detaljplan.
Markanvisningar sker enligt kommunens riktlinjer
genom markanvisningstävling, jämförelseförfarande
eller direktanvisningar. En kombination av dessa kan
användas i Dalby.
För att främja byggemenskaper kan lämpliga tomter
markanvisas via direktanvisningar till intresserade
gemenskaper. Detta kan ske som en egen markanvisning eller som en del av en markanvisning till en
större aktör.
I markanvisningarna har kommunen möjlighet att
sätta upp kriterier för byggnationen. Stor vikt skall
läggas vid gestaltning och användning av rummen
mellan husen samt kopplingen till omkringliggande jordbruksmark. Inkomna förslag kommer att
utvärderas av en bedömningsgrupp, ledd av Sektor
samhällsutveckling.

1.3

1.1

1.2

DETALJPLANER
Den eller de exploatörer som får markanvisning
tecknar markanvisningsavtal med kommunen. Därefter kommer detaljplaner att arbetas fram utifrån
inlämnade förslag, i samverkan med exploatören/
exploatörerna som får markanvisning.
Exploatören bekostar samtliga åtgärder som markanvisningen och detaljplanen medför. I samband med
att detaljplan antas, tecknas genomförandeavtal med
vald/valda exploatörer. Genomförandeavtalet säkerställer detaljplanens genomförande.
Kommande detaljplaneförslag med plankarta,
bestämmelser, tillhörande planbeskrivning och
illustration samt programsamrådsredogörelse
kommer att skickas ut på plansamråd. Efter korrigering av handlingarna ställs detaljplanen ut för
granskning och inhämtande av nya synpunkter
innan ett slutgiltigt förslag kan antas av kommunfullmäktige.
De områden som inte omfattas av etapp 1 och 2
enligt kartan till vänster föreslås inte detaljplaneras. Om förslaget att utöka antalet båtplatser utreds
vidare kommer detta prövas hos Länsstyrelsen som
ett eget ärende och inte omfattas av någon av de
kommande detaljplanerna.
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KOMMANDE UTREDNINGAR
I detaljplanearbetet krävs att en mer detaljerad
Gata-, VA- och dagvattenutredning genomförs för att
säkerställa att ledningsnät och vägar utformas på
lämpligt sätt. Dagvattenutredningen skall redogöra
för såväl fördröjning som rening samt innehålla förändring i föroreningsinnehåll mellan före och efter
utbyggnad samt inkludera klimatförändringsperspektivet för att hantera prognosen med ökade
nederbördsmängder
Innan byggnation kan påbörjas krävs vidare
utredning och utgrävning av de kvarvarande
fornlämningarna. Detta görs lämpligen under
detaljplaneskedet.
Vid utbyggnad av båtplatser kan tillståndsprövning
för vattenverksamhet komma att krävas.
Inom ramen för programmet togs en biologisk
inventering fram 2009. Under programsamrådet har
framkommit att inventeringen är delvis föråldrad
och kan behöva uppdateras och kompletteras i kommande detaljplaneprocess. Inventeringen föreslås
kompletteras med uppdaterade av förutsättningar
på platsen.
Komplettering med avseende på av marina naturvärden kommer behövas om utökning av båtplatser
utreds vidare.
Utifrån bedömning i samråd med kommunens
miljöenhet föreslås att eventuella föroreningar
från stenbrottet inom Henån 1:306 (Objekt 155261)
utreds i detaljplaneskedet.
HÄR ÄR VI NU!

GENOMFÖRANDE
HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARFÖRDELNIG
Av tradition är Orust kommun inte huvudman för
allmänna platser, vilket innebär att det är enskilt
huvudmannaskap i hela kommunen. Det betyder att
det är olika samfällighetsföreningar som förvaltar
allmänna platser i alla kommunens tätorter.
Exploatörer bygger ut vägnät med gång- och cykelmöjligheter inom sina områden i enlighet med
gata/va-utredning samt bär en del av kostnaderna
för utveckling av allmän plats. Denna fördelning
regleras i markanvisningsprogram och genomförandeavtal och bestäms under detaljplaneprocessen.
Vatten och avlopp byggs ut av exploatör och överlåts
till kommunen som införlivar den nya bebyggelsen i
det kommunala verksamhetsområdet för Henån.
Om ett större område markanvisas till en exploatör
kan denne även bygga ut området i etapper över
en längre tidsperiod. Dock bör en markanvisning
detaljplaneras som en helhet och dess utbyggnad
regleras i genomförandeavtalet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Marken inom programområdet ägs till största del av
kommunen. Markköp, markbyten och fastighetsreglering kan komma att bli aktuella för att genomföra
exploatering, utbyggnad av allmänplats och infrastruktur, detta utreds mer i kommande detaljplaner.
Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare.

I samrådet har framkommit att stabiliteten på
Kommunal mark som markanvisas för bostadsvägen bör
klarläggasProgramarbete
om den är kvar i sin
nuvarande Laga kraft-vinnande
Översiktsplan
Bearbetning
Bygglov vilket
byggande kommer säljas Detaljplan
till exploatören,
sträckning. Anledningen är det skred vid vägen i
regleras i ett genomförandeavtal.
sydvästra planområdet som anges
geoteknisktAntagande
PM av
Beslut omi samråd
PLANPROGRAM
i KSUS
planprogram i KF
från SGI.
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