[Skriv text] [Skriv text]

[Skriv text]

PLANBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR TÅNGEN 3:4,
MOLLÖSUND 5:398 m.fl
Mollösund, Orust Kommun. Västra Götalands län.

SAMRÅDSHANDLING 2015-09-23

ORUST KOMMUN

DNR:2014:603

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ................................................................................... 0
Planhandlingar ...................................................................................................... 3
Övriga handlingar .................................................................................................. 3
INLEDNING .............................................................................................................. 3
Planbeskrivning ..................................................................................................... 3
Planens syfte och huvuddrag ................................................................................ 4
Bakgrund ............................................................................................................... 4
Plandata ................................................................................................................ 5
Planprocessen ...................................................................................................... 6
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE ....................................................................... 7
Översiktsplan ........................................................................................................ 7
Detaljplaner ........................................................................................................... 8
Miljökonsekvensbeskrivning.................................................................................. 8
Övriga kommunala beslut ..................................................................................... 8
FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN .................................................................... 9
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden
(MB Kap 3) ............................................................................................................ 9
Riksintressen ......................................................................................................... 9
Miljökvalitetsnormer (MB 5 Kap) ......................................................................... 10
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER .................... 12
Naturförhållanden................................................................................................ 12
Geotekniska förhållanden ................................................................................... 14
Fornlämningar och kulturhistoriska värden ......................................................... 15
Bebyggelse ......................................................................................................... 15
Offentlig och kommersiell service ....................................................................... 16
Infrastruktur och trafik ......................................................................................... 16
Teknisk försörjning och service ........................................................................... 19
Sociala frågor ...................................................................................................... 20
Hälsa och säkerhet ............................................................................................. 20
MILJÖBEDÖMNING ............................................................................................... 21

Planbeskrivning_Tången_Samråd_150922

1

2015-09-24

ORUST KOMMUN

DNR:2014:603

Behovsbedömning .............................................................................................. 21
Ställningstagande................................................................................................ 22
Sammanfattning av behovsbedömning............................................................... 22
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) .................................................................... 23
Miljömål ............................................................................................................... 23
Sammanfattning av miljömål ............................................................................... 24
PLANENS GENOMFÖRANDE............................................................................... 25
Allmänt ................................................................................................................ 25
Organisatoriska frågor......................................................................................... 25
Fastighetsrättsliga frågor..................................................................................... 26
Ekonomiska frågor .............................................................................................. 27
Tekniska frågor ................................................................................................... 27
ADMINSTRATIVT ................................................................................................... 29
Preliminär tidsplan ............................................................................................... 29
Medverkande i planarbetet.................................................................................. 29

Planbeskrivning_Tången_Samråd_150922

2

2015-09-24

ORUST KOMMUN

DNR:2014:603

HANDLINGAR

Planhandlingar


Plankarta med bestämmelser



Illustrationskarta



Grundkarta



Planbeskrivning

Övriga handlingar


Tångens avloppsreningsverk, Miljökonsekvensbeskrivning för tillstånd på
nytt reningsverk (H2OLAND, 2013-07-02)



Naturvärdesinventering (Naturcentrum AB, 2015-05-05)

INLEDNING
Planbeskrivning
Planering och byggande regleras av plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
Grundläggande är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden samt en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna
idag och för kommande generationer.
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till
planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning. Efter granskning tillkommer
granskningsutlåtande över inkomna och kvarstående synpunkter.
En planbeskrivning har till uppgift att ge en redovisning av hur detaljplanen ska
förstås och genomföras. Den innehåller i huvudsak planeringsförutsättningarna,
planens syfte samt hur planen är avsedd att genomföras. Hur planen är avsedd att
genomföras skall framgå genom att redovisa de organisatoriska, tekniska,
ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor som behövs för att planen ska kunna
genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser
dessa åtgärder får för fastighetsägare och andra berörda.
Planbeskrivningen redovisar också hur förslaget förhåller sig till kommunens
översiktsplan samt motstående intressen.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av
planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften planen har.
De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid
tolkningen av planen.
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Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för uppförandet av ett nytt
avloppsreningsverk, ett värmeverk (som ska eldas med pellets) samt ett
verksamhetsområde för småindustri på fastigheten Mollösund 5:398 och del av
Tången 3:4, väster om Länsvägen. Planens syfte är vidare att möjliggöra för ca
sjutton nya tomter för enbostadshus på fastigheten Tången 3:4 och del av
Mollösund 5:398, öster om Länsvägen. Kompletterande vägstruktur för
avloppsreningsverk, verksamhetsområde och bostäder uppförs för att anpassas till
den ändrade markanvändningen.

Bakgrund
Orust kommunfullmäktige beslutade 2014-12-11 att upprätta en detaljplan för ett
nytt avloppsreningsverk, ett nytt verksamhetsområde och nya tomter för
enbostadshus inom fastigheterna Tången 3:4 respektive Mollösund 5:398.
Det nya avloppsreningsverket ämnar ersätta de tre befintliga avloppsreningsverken
vid Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund, som är ålderstigna, högt belastade
och ligger nära villkorsgränserna för utsläpp. Samtliga tre verk är dessutom
belägna i central tätbebyggelse och är svåra att bygga ut utan att påverka
omgivningen negativt. Avloppsreningsverket dimensioneras även för framtida
belastning, då planerna är att även ta emot avloppsvattnet från Käringön. Det nya
avloppsreningsverket innebär således en mer hållbar och långsiktigt lösning för
avloppsrening inom Orust kommun.
Det råder efterfrågan på tomter för småskalig industriverksamhet i kommundelen.
Den tilltänkta marken är sedan tidigare utpekad i översiktplanen för
industriverksamhet.
Efterfrågan finns också på bostäder i Mollösund, vilket detaljplanen syftar till att
tillgodose genom kompletterande bostadsbebyggelse inom området öster om
Länsvägen.
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Bild ur MKB för tillstånd på nytt reningsverk, Tångens avloppsreningsverk
(H2OLAND, 2013-07-02). Befintliga reningsverk (röda markeringar) och de
alternativa lokaliseringar som diskuterats för ett nytt reningsverk (gröna
markeringar). Alternativ 1 på kartan är den placering som nu fått miljötillstånd och
ingår i denna detaljplan.

Plandata
Läge och areal
Planområdet återfinns ca 1 km nordöst om Mollösund i Orust kommun, Västra
Götaland.
Planområdet är ca 9,5 hektar stort och delas av Länsväg 744.
Avgränsning av planområdet har gjorts utifrån befintliga fastighetsgränser och
infrastruktur. I söder följer avgränsningen i princip Länsvägen samt mot Tången 7:1
och i öster omfattar planområdet fastigheten 5:398 fram till Länsvägen i norr. I norr
avgränsas detaljplanen mot Mollösund 1:31 samt 1:12 och i väster mot Tången
1:34. Planområdet omfattar främst obebyggd mark väster om Länsvägen och
delvis bebyggd bostadsmark öster om Länsvägen.
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Mollösund

Planområdets lokalisering i Mollösund.

Tångenområdet och avgränsningen av planområdet.

Markägoförhållanden
Fastigheten Tången 3:4 är i privat ägo, Mollösund 5:398 ägs av kommunen.

Planprocessen
Vid ett normalt planförfarande innebär ett detaljplaneförslag att länsstyrelsen,
statliga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare och övriga
berörda ska medges samråd. Denna detaljplan tas fram genom enkelt
planförfarande enligt PBL 2010:900.
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Enkelt planförfarande
Planarbetet för denna detaljplan drivs enligt reglerna för enkelt planförfarande
enligt PBL 2010:900, vilket innebär att planprocessen inte innehåller samråds- och
granskningsskede i samma omfattning som vid normalt planförande. För att enkelt
planförfarande enligt PBL 5 kap 7§ ska vara möjligt för upprättande måste
planförslaget vara:


Förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
samt:



Inte vara av stor vikt eller har principiell betydelse.



Inte antas medföra en betydande miljöpåverkan



Saknar intresse för allmänheten.

STARTSKEDE

SAMRÅD

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

Planen för Tången befinner sig just nu i samrådsskedet.

Motiv till enkelt planförfarande
Detaljplanen anses uppfylla de krav som ställs för enkelt planförfarande enligt PBL
5 kap 7§. Kommunen har därför bedömt att upprätta detaljplanen enligt enkelt
planförfarande då planen innehåller en samhällsnyttig funktion i form av ett
avloppsreningsverk, och det finns behov av att få det i drift så snart som möjligt.
Kommunen vill dessutom effektivisera planhanteringen och ser en möjlighet till
detta då avloppsreningsverket är en tillståndspliktig verksamhet och detta tillstånd
redan har medgivits. I samband med tillståndsprövningen har en
miljökonsekvensbeskrivning utifrån miljöbalken upprättats. Där har det gjorts en
lämplighetsprövning kring placering och miljöeffekter med föreslagen placering. För
planen tillämpliga delar av ovan nämnda miljökonsekvensbeskrivning redovisas
även i denna planbeskrivning.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan
Översiktsplanen för Orust (Antagen 2009-11-12 § 115) pekar ut området kring det
befintliga vindkraftsverket ”Molly” som lämplig för hantverks- och
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småindustriändamål. Närliggande bebyggelse vid Tången söder om planområdet
pekas också ut som område för förtätning av bostäder (ÖP s158-159).
Vindkraftverket
”Molly”

Kartutsnitt från översiktsplanen med aktuellt planområde inom rödstreckad
markering.

Detaljplaner
Det har inte tidigare upprättats detaljplaner för det berörda området. Söder om
planområdet och Länsvägen finns en gällande detaljplan för Mollösunds tätort,
Tångenområdet, lagakraftvunnen 2005-07-27.

Miljökonsekvensbeskrivning
En MKB för avloppsreningsverkets tillståndsansökan är upprättad enligt
miljöbalken (H2OLAND, 2013-07-02, i fortsättningen omnämnd som MKB
tillhörande tillståndsansökan). Miljöprövning har skett och det finns ett tillstånd från
Mark och Miljödomstolen 2014-12-10 med förbehållet att detaljplanen ska vinna
laga kraft innan avloppsreningsverket får uppföras.

Övriga kommunala beslut
Kommunfullmäktige i Orust kommun beslutade 2014-12-11 (KF § 205) att lämna
positivt planbesked till fastighetsägaren till Tången 3:4 och samtidigt besluta om
planuppdrag för att i en detaljplan pröva förutsättningarna för en utbyggnad av

Planbeskrivning_Tången_Samråd_150922

8

2015-09-24

ORUST KOMMUN

DNR:2014:603

bostäder och verksamhetsområde i kombination med en förläggning av
reningsverk inom Tången 3:4 och Mollösund 5:398. I beslutet står det att man som
skäl anger att de ändamål som detaljplanen prövar är förenliga med
översiktsplanens riktlinjer, samt att detaljplanen avses kunna antas vid årsskiftet
2015/2016.

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden (MB Kap 3)
Enligt Miljöbalkens 3 kap 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller
de ändamål för vilket de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en
från allmän synpunkt god hushållning. Enligt Miljöbalkens 3 kap 6 § skall mark- och
vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller
kulturmiljön.
Detaljplanen följer Översiktsplanes intentioner samt bedöms möta föreliggande
behov och från allmän synpunkt god hushållning genom föreslagen användning.

Riksintressen
KUSTOMRÅDE (MB 4:1-4)
Hela kusten och skärgården i Bohuslän är utpekat som kustområde av riksintresse
för såväl höga natur- och kulturvärden som för friluftsliv enligt Miljöbalken 4 kap 14§.
Bestämmelserna i miljöbalken utgör dock inte hinder för utveckling av befintliga
samhällen och det lokala näringslivet. Detta gäller således även planområdet.
Förutom att området pekats ut som lämpligt utbyggnadsområde för både
industriverksamhet och bostäder i Orust Översiktsplan är marken redan
ianspråktagen genom befintligt vindkraftverk och närliggande bostadsbebyggelse.
(MKB tillhörande tillståndsansökan s26). Ett genomförande av planen bedöms mot
bakgrund av ovanstående inte strida mot riksintressets syfte.
FRILUFTSLIV (MB 3:6)
Hela kommunens södra kustområde är klassat som riksintresse för friluftslivet.
Skärgårdslandskapet är mycket varierat och hyser stora skönhetsvärden. Området
är liksom norra Bohusläns kust ett av de mest frekventerade friluftsområdena i
landet och utgör ett betydande mål för internationell turism. Möjligheter till bad,
segling, kanoting, strövtåg, fritidsfiske etc. är mycket stora och områdets kvaliteter
förstärks genom tillgängligheten till service i Mollösund. Det aktuella området tillhör
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inte de delar av Mollösund som flitigt frekventeras och bedöms inte strida mot
riksintressets syfte.

Miljökvalitetsnormer (MB 5 Kap)
Miljöbalkens 5 kap medför att myndigheter och kommuner vid planering ska följa
angivna miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 2kap 10§ PBL. Ansvar ligger dock också
hos olika verksamhetsutövare. Idag finns miljökvalitetsnormer för buller,
utomhusluft, vattenkvalitet samt för fisk- och musselvatten.
Förordning om Omgivningsbuller (SFS 2004:675)
Miljökvalitetsnormen för buller avser att undvika skadliga effekter på människors
hälsa genom att begränsa omgivningsbuller från vägar, järnvägar, flygplatser och
industriell verksamhet.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra konsekvenser som står i strid
med miljökvalitetsnormen för buller. Åtgärder för att minimera bullret från
avloppsreningsverket kommer dessutom att vidtas. Trafikmängden på Länsväg
744 bedöms inte heller öka nämnvärt. (MKB tillhörande tillståndsansökan s43), se
även sid 18 avseende trafikbuller.
Det befintliga vindkraftverket,’ Molly’, uppfördes för cirka 20 år sedan. En
avveckling av verksamheten p g a åldersskäl har förts på tal men ej aktualiseras.
Utifall uppförande av en ny anläggning blir aktuell förutsätt denna uppfylla de regler
för omgivningspåverkan, t ex bullerutbredning, som föreligger idag.
Naturvårdsverket anser att 40 dBA utomhus vid bostäder inte bör överskridas och
är det värde som vanligen anges i tillståndsbeslut för vindkraftanläggningar.
En bedömning av buller utbredning av planförslagets vindkraftsverk, tillåten till en
totalhöjd av 40 m över markplan, har gjorts m h a de beräkningsmodeller som
redovisades i Naturvårdsverkets rapport ”Ljud från vindkraftverk”.
Beräkningsmodellerna enligt Naturvårdsverkets rapport utgår från fri ljudutbredning i medvind, det vill säga då det blåser från vindkraftverk mot
beräkningspunkten, och då ljudabsorptionen i luften är låg, i princip "worst case".
Det beräknade värdet är vid tomtgräns närmast öster om Länsvägen är ca 46
dB(A). Det innebär att åtgärder för att minimera ett nytt vindkraftverk är erforderliga
i samband med tillståndsgivningen.
Luftkvalitetsförordning (SFS 2010:477)
Miljökvalitetsnormen för utomhusluft ämnar skydda människors hälsa och miljön,
samt att uppfylla krav som regeringen utfärdade i en förordning 1998. De ämnen
som regleras är kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid och bly. Förordningen har
sedan dess reviderats flertalet gånger och kompletterats med ytterligare normer,
för partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium,
nickel och bens(a)pyren.
En risk att detaljplanens genomförande medför ett överskridande av dessa normer
bedöms inte föreligga. Dels på grund av den ringa mängden transporter och dels
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på grund av områdets glesa bostadsbebyggelse samt den höga luftomväxlingen i
området.
Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660)
Miljökvalitetsnormen för vattenkvalitet vilka beskriver den vattenkvalitet som ska
uppnås samt den tidpunkt som normen ska följas. Mollöfjorden och vattenområdet
vid Tången omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. (MKB tillhörande
tillståndsansökan s.28)
Detaljplanens genomförande anses inte medföra att miljökvalitetsnormerna
överskrids, då det nya avloppsreningsverket ersätter de äldre befintliga
anläggningarna i Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund, vilket istället kommer
innebära att utsläppshalterna minskar. (Samrådsdokumentet)
Förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2001:554)
Miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten syftar till skydda eller förbättra
kustvatten och bräckt vatten, för att göra det möjligt för musslor att leva och växa
till i dessa vatten. Tångenområdet och Mollöfjorden är föreskrivna som
musselvatten. (MKB tillhörande tillståndsansökan s.29)
Inga av de uppsatta rikt- och gränsvärdena för musselvatten kommer överskridas
till följd av utsläppen från det planerade verket. (MKB tillhörande tillståndsansökan
s.37)

Skydd av områden (MB 7 Kap)
Miljöbalkens kapitel 7 föreskriver att flertalet miljöskyddsområden ska värnas,
exempelvis naturreservat, strandskyddsområden och biotopskyddsområde.
Planens genomförande bedöms inte innebära att några miljöskyddsområden
äventyras.
Strandskyddsområde (MB 7 kap 13§)
Planområdet är sedan tidigare undantaget från strandskydd. Länsstyrelsens
förordnade om utvidgat strandskydd på 300m berör dock planområdets nordvästra
del i direkt anslutning till vindkraftverket Molly där avloppsreningsverket avses
uppföras. Kommunen avser att upphäva strandskyddet för denna del av planen
genom att åberopa särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap 18c§ och med
motiveringen att:


Området idag redan är ianspråktaget genom ett befintligt vindkraftverk
vilket gör att området saknar betydelse för strandskyddets syften.



Området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse i form av
ett nytt avloppsreningsverk vilket genomgått lokaliseringsbedömning i
tillståndsansökan för verksamheten - där Tången bedöms som bästa
alternativ för lokalisering.
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Vidare avser kommunen att öka tillgängligheten till naturen för allmänheten, genom
anläggande av gångstigar i området ovanpå den nya kulvert som dras i ravinen i
den norra delen av planområdet och förslaget anses inte inkräkta på den fria
passagen.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER
Naturförhållanden
Förutsättningar
Planområdet består idag till största delen av berg i dagen med inslag av blandträd.
Biologiska värden finns i områdets närhet och området ligger inom riksintresse för
friluftsliv. Närområdet är dessutom klassat som riksintresse för naturvård. Mellan
april och maj 2015 genomfördes en Naturvärdesinventering för planområdet vilken
pekar ut fyra olika naturvärdesobjekt, varav tre av dem är småvatten och en är ett
område med stenar. Två av småvattnen bedöms som permanenta dammar som
hyser en hög artrikedom av vattenlevande insekter. Det tredje småvattnet är en
något mindre dam som möjligen kan torka ut under torra perioder. De två
permanenta dammarna klassas som höga naturvärden – klass 2 och den tredje
dammen som allmänna naturvärden – klass 3. Området med stenar klassas också
som allmänna naturvärden klass 3. Inga rödlistade arter noterades i området, dock
en fridlyst art i form av bredkantad dykare, vilken hittades i den södra permanenta
dammen i planområdets sydöstra del.
I området finns två stenmurar och ett lågt liggande röse, stenhabitat som kan vara
viktiga övervintrings- och övernattningsmiljöer för mindre smådjur och leddjur.
Dessa fungerar ibland också som utkiksplatser för fåglar och kan då få
substratkvalitéer med rikare lavflora på grund av fågelspillningen. Stenmurarna
saknar biotopskydd och ligger framförallt i befintliga fastighetsgränser. I
planområdets västra gräns stäcker sig en längre stenmur i nord-sydlig riktning och
inom fastigheterna Tången 3:33, 3:34 och 3:35 finns en stenmur som sträcker sig i
öst-västlig riktning. Ytterligare en stenmur finns mellan Jordvägen och
fastigheterna väster om denna och en sträcker sig i öst-västlig riktning. Ingen
stenmur berörs av ny byggnation.
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Karta med utpekade naturvärdesområden i planområdet. Naturcentrum AB.
Planförslaget
Planen följer översiktsplanens intentioner när det gäller mark för industriändamål.
Genomförandet av planen kommer innebära vissa irreversibla ingrepp i form av
sprängning och utplaning av mark för att passa såväl ändamålen för
industriverksamheten som för bostäderna. Marken som avser industriändamål
behöver dock anpassas mer för att passa de framtida verksamheterna i området.
Den av naturvärdesinventeringen utpekade småvattnet (figur 1 på kartan ovan)
kommer i planförslaget förläggas som naturmark och inte påverkas av
exploateringen. Småvattnet i anslutning till planområdets norra gräns (figur 4 på
kartan) kommer till viss del i och med ledningsdragningen för reningsverket
medföra mindre påverkan. Långvariga och permanenta konsekvenser för
växtbeståndet kommer dock inte föreligga utan enbart i det skede som innebär
ledningsarbete. (MKB tillhörande tillståndsansökan s.45).
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Småvattnet inom naturmark i södra delen av planområdet.
Inga Natura 2000-områden, nationalparker eller naturreservat kommer beröras av
detaljplanens genomförande. (MKB tillhörande tillståndsansökan s.45)
Landskapsbilden kommer i viss mån att påverkas vilket alltid sker vid ny
bebyggelse som en konsekvens av förändrad markanvändning. Byggnader med
omgivningspåverkan bör placeras på en nivå som gör att de skärmas av
omkringliggande berg så att buller och ev. luktspridning minimeras. Även visuellt är
det viktigt att byggnaderna utformas och placeras så att de inte negativt påverkar
vyn mot land från vattnet och inte heller påtagligt stör vyn för intilliggande
bebyggelse.

Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
Planområdets västra del består till största delen av massivt berg och öster om
länsvägen förekommer det berg i dagen och sandlager med postglacial lera i de
lägre delarna.
Planförslaget
Grundläggning för industriverksamheter sker på det massiva berget.
Totalstabiliteten bedöms som tillfredsställande och inget behov av erosionsskydd
krävs.
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I samband med markinfiltration, ledningsdragningar samt uppförande av
bebyggelse i östra delen har provborrning och annan undersökning av
grundläggningsförhållanden gjorts. Släntstabilitet är tillfredställande men jord- och
sandlagren kan vara sättningsbenägna. Grundläggning av befintlig bebyggelse har
skett med platta eller torpagrund. Grundläggningsundersökning görs i samband
med bygglovsprövning varav val av grundläggningsåtgärder bestäms för de
byggnader som är aktuella.

Fornlämningar och kulturhistoriska värden
Befintliga bostadshus har inget kulturhistoriskt intresse. Inom planområdet och
dess omedelbara närhet finns idag inga kända fornlämningar. Området väster om
Länsvägen är väldigt bergigt och risken att påträffa någon tidigare okänd
fornlämning är liten, därmed görs bedömningen att ingen arkeologisk undersökning
behöver genomföras. Inom området öster om vägen som utgörs av åkermark kan
det finnas spår av tidigare okända fornlämningar. En arkeologisk undersökning kan
därför behöva göras för området. Om länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande yrkar på
att en undersökning är oförbehållsamt nödvändig kommer det att uppmärksammas
i samrådsredogörelsen. En lämplig strategi för den fortsatta handläggningen av
planarbetet, som förenar kommunens ambition att skyndsamt igångsätta
reningsverket med de arkeologiska kraven kommer att återfinnas.

Bebyggelse
Förutsättningar
Vindkraftverket Molly är lokaliserat i planområdets nordvästra del i anslutning till
mark som planeras för industriändamål.
Sex stycken villor är redan uppförda inom planområdet, dessa villor blir planenliga
genom planläggningen av området. Norr och söder om befintliga villor föreslås max
17 nya villor uppföras.
För planområdet är närmaste bostadsbebyggelsen Tångehöjd i sydöst, ett område
från sent 90-tal som består av uteslutande friliggande villor för såväl helårsboende
som fritidsboende. Söder och sydväst om planområdet finns också enstaka
friliggande villor.

PLANFÖRSLAGET
Planförslaget medger en utbyggnad av ca 10 tomter för industriverksamheter i
områdets västra del.
Avloppsreningsverket kommer byggnadstekniskt utformas och anpassas till
omgivande natur så långt det är möjligt. Detsamma gäller övriga byggnader som
uppförs på marken för industriverksamhet. Denna typ av större bebyggelse ställer
dock vissa krav på att marken planas ut vilket kommer innebär viss plansprängning
i området. Lokalgatans höjd vid avloppsreningsverket föreslås ligga på ca +20,0,
tomten bör anpassas till gatan och omkringliggande tomters nivåer för att undvika
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höga och branta nivåskillnader. Den södra lokalgatan kommer att ges en högre
nivå för att möjliggöra mindre krav på sprängningsarbeten.
Huvudsyftet med verksamhetsområdet är, förutom reningsverkets lokalisering,
möjligheter att erbjuda tomtplatser för serviceföretag inom båt- och byggsektor, IT
men även kontor. Förekomst av entreprenadverksamhet med försäljning av
verksamhetsanknutna produkter är också lämpliga inom planområdets västra del.
Etablering av storskalig tillverkningsindustri eller nyttjande för extern
handelslokalisering saknar både underlag och efterfrågan och är ej aktuell. Hänsyn
måste dessutom tas till skyddsavstånd mot befintlig bostadsbebyggelse vilket
ställer krav på hur störande respektive verksamhet får vara. All industrimark ges
planbestämmelse med skyddsavstånd (50 eller 100 meter) som reglerar vilken typ
av verksamhets som får etablera sig där. En förhoppning är dock att området kan
locka mindre företag med en ”grön” profil, som utvecklar metoder och produkter
inom energi, återvinning och vidareförädling.
Nytillkommande bostäder (17 st.) i områdets östra del ges förhållandevis fri
utformning. Takform och takvinkel regleras för att åstadkomma en viss enhetlighet
av bebyggelsen och i övrigt hänvisas till PBLs bestämmelser om lämplig och
anpassad bebyggelse. Tomtstorlekarna kommer variera med en minsta tomtstorlek
på 500 m2 i den södra, kuperade delen och lite större tomter, med minsta
tomtstorlek på 650 m2 där det idag är åkermark. Intill befintlig jordbruksbyggnad
inom fastigheten Tången 3:4, söder om Bondens väg, ges även möjlighet att
komplettera med ett nytt bostadshus.

Offentlig och kommersiell service
I Mollösund finns en mataffär som är öppen året runt. Kommunal förskola och
skola finns idag inte i närområdet, skolbarnen skjutsas istället till grundskolan i
Ellös. Föräldrakooperativ låg och mellanstadieskola finns i Stenshult strax norr om
Hälleviksstrand. I och med turistsäsongen samt sommarboende så ökar
verksamheterna i Mollösunds samhälle då både restauranger och olika former av
butiker öppnar upp.

Infrastruktur och trafik
Förutsättningar
Länsväg 744 mot Mollösund delar planområdet i en västlig och en östlig del. Vägen
genererar förhållandevis låga mängder trafik under lågsäsong som ökar under
sommarmånaderna då både turism och fritidsboende tilltar.
I dagsläget finns två busslinjer för kollektivtrafik som trafikerar Mollösund och väg
744, linje 372 mellan Mollösund och Varekil (På vardagar 7st till Varekil och 5 st. till
Mollösund) samt linje 975 mellan Mollösund och Henån (På vardagar 1 st. till
Henån och 1 st. till Mollösund). Hållplatser finns både norr och söder om
planområdet, såväl som i anslutning till den befintliga utfarten från vindkraftsverket
på Länsväg 744.
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Planförslaget
Angöring till bostäderna öster om väg 744 sker via två infartsvägar, Bondens väg
samt en ny väg upp till de södra tomterna. Utgångspunkten för infarterna till
bostäderna öster om väg 744 har varit att behålla samma antal infarter från väg
744 som det finns idag genom att samla infarterna till befintlig och ny bebyggelse.
I och med planens genomförande öster om väg 744 stängs ”Jordvägen” av och
infart för de befintliga bostäderna som använt ”Jordvägen” sker istället via
”Bondens väg”. Därmed tas en infart bort från väg 744 och ersätts av en ny infart
för den södra villaenklaven (Etapp B). Planen möjliggör därmed samma antal
infarter från väg 744 som innan planläggningen genom att ”Jordvägen” stängs av
och en ny infart till de södra villorna tillkommer.
Angöring till industriområdet väster om länsvägen bör ske vid befintlig
angöringspunkt till vindkraftverket eftersom denna infart bedöms mest lämplig vad
avser siktförhållanden. Vägen till vindkraftverket föreslås breddas och anslutningen
mot reningsverket och Molly kan byggas ut i en första etapp. När efterfrågan om
industrimark är tillräckligt stor kan den södra industrigatan byggas ut, detta för att
möjliggöra en etapputbyggnad av industriområdet, se vidare i kapitlet om planens
genomförande på sid 25.
Genom föreslagen förändring av utfarter inom planområdet möjliggörs anslutning
till en ny mindre bostadskomplettering med bibehållet antal utfarter mot länsvägen
(tre utfarter). Det bör observeras att siktförhållandena p g a länsvägens nuvarande
linjeföring i landskapet inte kan betraktas som optimal, men genom
koncentrationen av utfarter utmed en begränsad sträcka ökar sannolikheten
vaksamheten hos de bilburna trafikanterna med sänkt hastighet som resultat. Även
nedtagning av vegetation kommer att förbättra förhållandena.
Utmed väg 744 ges möjlighet att anlägga en cykelväg för det övergripande
cykelvägnätet på Orust. Cykelvägen föreslås gå utmed länsvägens östra sida för
att vara tillgänglig för den större mängden boende som bor på den östra och södra
sidan av länsvägen. Det finns en trång passage där länsvägen svänger av i direkt
nordsydlig riktning (vid ’bullerskydd’ på laga kartan, Ev. erfordras avskalning av
bergssidan för att åstadkomma tillräcklig bredd.
Gång och cykeltrafik föreslås ske utmed industrigatornas ena sida och avskiljs från
körbanan med en linjemålning. Inom lokalgatorna till bostadsområdena får gångoch cykeltrafik samsas med biltrafiken.
Detaljplanens genomförande innebär också att det anläggs nya vägar som ökar
tillgängligheten för allmänheten att genomkorsa planområdet till anslutande
naturområden. Det åstadkoms dels genom gångvägar från industriområdet och
dels genom den gångstig som anläggs uppepå den kulvert som dras i ravinen för
ledningar ner till havssidan.
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Trafikalstring och bullerbedömning
Det nya avloppsreningsverket innebär att det totala antalet transporter kopplat till
de tre reningsverken halveras om man bygger ett nytt modernt reningsverk i
föreslaget läge. Detta beror bl. a på ny teknik som minskar transporterna av slam
eftersom slammet avvattnas på avloppsreningsverket. (MKB tillhörande
tillståndsansökan s.40)
Föreslaget reningsverk beräknas generera totalt 107 transporter per år (detta
innebär ca 2 transporter i veckan om man fördelar det jämt över året.) Om även
Käringön ansluts till verket beräknas antalet transporter bli 124 per år. De tidigare
tre anläggningarna genererade sammantaget 234 transporter per år enligt MKB i
tillståndsansökan. Mollösunds reningsverks transporter trafikerar väg 744 förbi
området idag med ca 80 transporter/år.
Nya bostäder och nytt industriområde kan komma att medföra en mindre ökning av
trafiken. Hur mycket trafik som genereras beror emellertid på vilken sorts
verksamhet som etablerar sig på industriområdet men bedöms inte påverka
länsvägen i sin helhet nämnvärt. Med hjälp av det av Trafikverket
rekommenderade trafikalstringsverktyget har en uppskattning gjorts av hur mycket
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trafik som genereras av den föreslagna bebyggelsen baserat på bruttoarea och
beräknat antal boende vilket gett följande resultat:
Markanvändning

Antal
Bilresor

Årsdygnstrafik
(ÅDT)

Markanvändning

Bostäder etapp 1

49

8 enbostadshus

Bostäder etapp 2

43

7 enbostadshus

218

10000 BTA, 11 industritomter

Småindustri
Reningsverk*

20
240

Totalt:

*Genom anläggandet av det nya reningsverket i Tången kommer totalt sett transporterna i
framtiden att i stort sett halveras (125 resor per år), trots ökad belastning. Uppgifterna
kommer ifrån MKB för reningsverket.

Trafikverkets vägtrafikflödesmätningar har gett underlag för en bedömning av
nuvarande trafikvolymer på länsvägen. En mätpunkt finns inom planområdet, som
anger 800 fordonsrörelser som ett värde för årsmedeldygnstrafiken.
Utifrån ovan nämnda uppgifter med en sammanlagd årsdygnstrafik om ca 1040
fordonsrörelser har en bedömning av trafikbullerutrbredningen gjorts med hjälp av
ett verktyg (Road Noise, Tyréns) som är baserad på den nordiska
beräkningsmodellen för vägtrafikbuller utifrån Naturvårdverkets rapport
”Vägtrafikbuller”.
Den visar att i genomsnitt, vid plan mark, återfinns 65 dBA nivån på 10 m avstånd
från vägmitt. Föreslagen enbostadsbebyggelse återfinns utanför det område som
betraktas som bullerstört och olämpligt för bostadsändamål. Om trafiken under
turistsäsongen upplevs som störande gör detaljplanen det möjligt att uppföra
bullerplank utmed länsvägen inom kvarters- och naturmark.
Sammanfattningsvis kan konstateras att den föreslagna bostadsbebyggelsen inte
utsätts för någon allvarlig störning förorsakad av trafikrörelserna på länsvägen,
även med tillkommande trafik medräknat.
Kollektivtrafik: Ny bebyggelse kan medföra ett ökat underlag för kollektivtrafiken i
området men bedöms inte påverka läget eller behovet av nya hållplatslägen.

Teknisk försörjning och service
Förutsättningar
Den tekniska försörjningen i området är idag inte utbyggd beträffande VA,
dagvatten och fjärrvärme. Elledningar finns nedgrävda i Jordvägen strax öster om
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planområdet som förser nuvarande bebyggelse såväl som resten av Mollösund
med ström. Beträffande bostäderna i planområdet ligger elledningarna nedgrävda i
den grusväg som sträcker sig österut från väg 744.
Bostäderna i planområdets östra del hanterar avloppsvatten genom en egen
gemensam, enklare anläggning.
Planförslaget
VA och dagvatten: Vatten och avloppsledningar kommer att anläggas i området i
och med detaljplanens genomförande. Detta ger befintliga och nytillkommande
bebyggelse möjlighet att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Dagvatten ska
fördröjas inom respektive fastighet innan det släpps vidare till det kommunala
ledningsnätet för dagvatten.
Befintlig bäck kulverteras alt leds om i öppet dike alternativt kulverteras utmed den
norra sidan av Bondens väg.
Ledningar från avloppsreningsverket kommer att förläggas i Naturmarken väster
om länsvägen, i höjd med Mollösund 1:22 dras ledningarna under vägen och
vidare utmed länsvägens södra sida inom Mollösund 1:22. Ledningarna dras
vidare utmed den södra sidan av väg 744, under den föreslagna gång- och
cykelvägen utmed den norra sidan av Mollösund 1:24.
Värmecentral: Inom planområdets verksamhetsområde ges också möjlighet att
uppföra en värmecentral.
Kommunikation: Det skapas förutsättningar för anläggande av tele och fiber i
planområdet.
Avfall: Planområdet utformas så att bebyggelsen kan nås av kommunens
renhållningsfordon, vändplatser finns eller anläggs vid slutet av de nya vägarna.
Avstyckade industri- samt bostadsfastigheter utformas så att sophämtning kan ske
vid tomtgräns.

Sociala frågor
Tillgänglighet
Kraven på tillgänglighet enligt Boverkets byggregler ska uppfyllas vid all ny
bebyggelse.

Hälsa och säkerhet
Förutsättningar
I dagsläget genererar vindkraftverket visst buller, vilket framförallt kan vara hörbart
för boende i Tången vid västliga vindriktningar.
Planförslaget
Störningar: Skyddsavstånd för avloppsreningsverk avser främst att minska
olägenheter av lukt och buller till omgivningen, enligt Boverkets allmänna råd är
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skyddsavståndet för avloppsreningsverk 500 m. Närmaste bostadsbebyggelse
finns ca 200 m sydost om det planerade avloppsreningsverket och det vidtas därför
flertalet tekniska åtgärder för att minska störningar. (MKB tillhörande
tillståndsansökan s.43) Platsen är dessutom väl skyddad med omkringliggande
berglandskap vilket ytterligare minskar risken för buller och luktspridning.
Då detaljplanen medger såväl nytillkommande industriverksamhet som bostäder
kommer detta innebära vissa begränsningar för delar av planen. Genom att ställa
krav på att enbart verksamheter som kräver korta skyddsavstånd för buller till
bostäder får uppföras samt att bostäder närmast planerat industriområde utformas
med lämplig placering av känsliga utrymmen samt isolerade fönster för att
eliminera olägenheter i form av buller. Exempel på olika verksamheter och
skyddsavstånd finns i Boverkets allmänna råd 1995:5: Bättre plats för arbete, där
anges 50 m mellan bostäder och bilverkstad utan omlackeringsverksamhet,
kemtvätt, bageri, charkuteri och plåtslagning inomhus. För bilverkstad med
omlackeringsverksamhet anges skyddsavståndet 100 meter till bostäder.
Nya bostäder och verksamheter genererar en viss ökad trafikmängd av
persontransporter till och från området, detta bedöms dock inte få några större
konsekvenser gällande buller och utsläpp. I ett byggnadsskede kommer givetvis
även transporter öka, detta är av sin natur tillfälligt och påverkan är därför
avgränsad i såväl tid som rum.
Radon: Det är normalrisk för radon i området. Bostäder uppförs med radonskyddad
konstruktion.
Vattenhöjning: Planområdet berörs inte av risken för havsnivåhöjning då området
ligger på en nivå mellan 10 och 30 meter över havet.

MILJÖBEDÖMNING
Behovsbedömning
Alla planer som upprättas av kommunen ska i ett tidigt skede i processen
behovsbedömas enligt Miljöbalkens 6 kap 11§. Behovsbedömningen är den analys
som leder fram till ställningstagandet om huruvida en miljöbedömning ska
genomföras eller inte. Anses planens genomförande kunna leda till betydande
miljöpåverkan skall en miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap 11-13 §§
genomföras och en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. I samband med
behovsbedömningen ska även länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig över denna.
Syftet med en miljöbedömning är enligt Miljöbalken 6 kap 11§ att integrera
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.
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Ställningstagande
Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande
miljöpåverkan. För reningsverket, som är en tillståndspliktig verksamhet, har en
miljökonsekvensbeskrivning redan upprättats och godkänts av mark- och
miljödomstolen. Planens samlade påverkan på miljön bedöms därför inte heller
medföra en risk för betydande miljöpåverkan.
Planen görs med enkelt planförfarande.

Sammanfattning av behovsbedömning
Motivet till denna bedömning är att ett genomförande av detaljplanen:
-

-

-

Visserligen anger förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärd som
kräver tillstånd enligt Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)
Bilaga 3, men den har redan bedömts av Mark och miljödomstolen som lämplig
och tillstånd har erhållits.
Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och
regionala miljömål.
Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald,
landskap, vatten etc.
Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön.
Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.
Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som avses i Miljöbalken 7
kap om skyddade områden. (Planen berörs i en liten del där reningsverket ska
ligga av det utökade strandskyddet men kommunen bedömer att det är möjligt
att upphäva det där.)
Trots att detaljplanen avser industriändamål enligt PBL 6kap 34§ inte bedöms
ge upphov till betydande miljöpåverkan då verksamheterna regleras till att
enbart omfatta lättare ej störande verksamheter och hantverksändamål.
Trots att avloppsreningsverkets lokalisering skiljer sig från vad som sägs i
översiktsplanen, bedöms avsteget vara av mindre betydelse då marken i
området är utpekad för industriändamål i översiktsplanen. Lokaliseringen har
utretts i miljökonsekvensbeskrivningen för verksamheten och tillstånd har givits
av mark- och miljödomstol för verksamheten.

Detaljplanen uppfyller inte bedömningskriterierna i Bilagorna 2 och 4 i Förordning
om miljökonsekvensbeskrivningar.
Detta motiveras med att:
Reningsverket har en samhällsviktig funktion och är en förutsättning för att klara
avloppsrening i kustområdet. Ledningar kommer att dras på havsbotten från flera
kustsamhällen och det motiverar ett havsnära läge. Det nya reningsverket ersätter
tre äldre som annars skulle behöva rustas upp. Sammantaget bedöms det nya
moderna reningsverket ge en positiv effekt med mindre transporter, mindre
störning i form av lukt och buller. Förslaget innebär också att man placerar
byggnaden på en nivå där omkringliggande berg delvis skyler anläggningen och
byggnaden får en utformning med spjälverk av grått trä och vegetationstak/
solceller vilket gör att det visuellt ska smälta in i miljön.
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Enligt Miljöbalken 6 kap 1-7§§ är syftet med en MKB för verksamheter att
identifiera, beskriva och bedöma direkta och indirekta effekter som den planerade
verksamheten kan medföra på människor, djur och den fysiska miljön.
Vidare är syftet att beskriva de åtgärder som planeras för att undvika, minska eller
avhjälpa att miljökvalitetsnormer inte följs. Samt att redovisa alternativa
lokaliseringar för verksamheten tillika en beskrivning av konsekvenserna ifall
verksamheten inte kommer till stånd.
En miljökonsekvensbeskrivning för avloppsreningsverket har upprättats av
H2OLAND, 2013-07-02, i vilken den föreslagna verksamhetens påverkan på
naturmiljö, landskapsbild, friluftsliv, riksintressen, miljömål och miljökvalitetsnormer.
I miljökonsekvensbeskrivningen konstateras att verksamheten sammantaget
bedöms ge en begränsad negativ påverkan på områdets natur- och kulturmiljö,
friluftsliv, riksintressen, miljömål och miljökvalitetsnormer. Snarare bedöms
verksamheten medföra vissa positiva effekter för kulturmiljön, när befintligt
avloppsreningsverk i centrala Mollösund flyttas, samt för flertalet miljömål och
miljökvalitetsnormer. Vidare bedöms verksamheten ha liten påverkan på det rörliga
friluftslivet och naturmiljön i området i övrigt.

Miljömål
Miljökvalitetsmål
2010 fastställde Sveriges riksdag 16 övergripande miljömål för att beskriva de
kvalitetsmässiga tillstånd som nationella natur- och kulturresurser måste ha för att
vara ekologiskt hållbara.
Nedan följer en kortfattad avstämning mot de mål som anses vara relevanta för
planområdets påverkan.
Påverkan
1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv
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Giftfri miljö
Det avloppsvatten som tas emot i det planerade avloppsreningsverket kommer
enbart från hushåll och turistnäring, vilket innebär liten mängd av miljöskadliga
ämnen. Verksamheter som kan komma till stånd i det planerade industriområdet
tar på lämpligt sätt och på egen hand om eventuella ämnen som används inom
verksamheten.
Ingen Övergödning
Det nya avloppsreningsverket innebär en effektivare rening av näringsämnen i
avloppsvattnet än idag. Framtida utsläpp av fosfor och kväve minskar trots
fördubblad belastning. Likaså utsläppsmängderna.
Grundvatten av god kvalitet
Nytt avloppsreningsverk innebär en högre kapacitet och möjlighet att ansluta fler
enskilda avlopp till det kommunala avloppsnätet vilket minskar diffusa utsläpp av
näringsämnen som kan nå grundvattnet. Övriga verksamheter omhändertar och
säkerställer att ämnen som används inom verksamheten inte når naturen.
Hav i balans samt levande kust
Avloppsreningsverkets utsläppspunkter har valts utifrån maximal utspridningsgrad
och spridningseffekt på det renade avloppsvattnet vilket innebär minimal påverkan
på närliggande badplatser och andra känsliga vattenområden. En förbättring mot
dagens situation då antalet utsläppspunkter reduceras samt flyttas från samhällen
och badplatser.
God bebyggd Miljö
Det nya avloppsreningsverket samt verksamheter lokaliseras i planerat
industriområde samt vid befintligt vindkraftverk. Detta innebär vidare att nuvarande
avloppsreningsverk flyttas från mer tätbebyggda områden vilket ses som positivt.
Nya bostäder innebär en komplettering av befintlig bebyggelse och tar inte större
orört naturområde i anspråk vilket främjar god hushållning och god bebyggd miljö.
Ett rikt växt- och djurliv
Utloppsledningen till avloppsreningsverket måste dras igenom ett område bevuxet
med sällsynta arter. En mindre yta på detta område måste därför grävas upp i
samband med byggnation. Ingreppet bedöms dock vara litet och begränsat till en
kort period under ledningsarbetet vilket inte medför permanenta negativa
konsekvenser.

Sammanfattning av miljömål
Den föreslagna markanvändningen och dess konsekvenser bedöms sammantaget
vara i överenstämmelse med de nationella miljömålen.
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PLANENS GENOMFÖRANDE
Allmänt
Planens genomförande redovisar detaljplanens organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska frågeställningar och vilka åtgärder som behövs vidtas för
att få ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Detta
avsnitt har i sig ingen rättslig verkan utan agerar vägledande vid detaljplanens
genomförande.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Under
denna tid har markägarna en garanti för att kunna nyttja planens byggrätter. Om
planen ej ändras eller upphävs av kommunen efter genomförandetidens utgång
fortsätter den således att gälla
och ge byggrätt enligt
planbestämmelserna.
Genomförandetiden är 15 år från
det datum detaljplanen vinner
laga kraft.
Utbyggnadsetapper
En etappvis utbyggnad av
industriområdet förutses för att
balansera tillgång och efterfrågan
av plats för arbete. Lokalgatan i
etapp 1 betraktas som ett
exploateringsprojekt och ger
möjlighet att, förutom
reningsverket, även
inrymma vindkraftverket, ev. ett
närvärmeverk samt angränsande
småindustritomter.
Fastighetsbildning sker efter laga kraftinträdande.
När ytterligare industritomter efterfrågas genomförs etapp 2. Där industrimarken
antingen färdigställs, fastighetsbildas och säljas tomt för tomt av kommunen eller
avyttras via bildande av exploateringsfastighet och därpå följande markanvisning.
För både etapp 1 och 2 svarar kommunen för utbyggnad av väg och VA.
Enbostadshusområdet (Etapp A) genomförs i egen regi av exploatören, som
svarar för utbyggnad av väg och VA:.
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Etapp B, som är i kommunal ägo, kan likt verksamhetsområde etapp 2 antingen
väg- och VAanläggas, färdigställas, fastighetsbildas och säljas av kommunen tomt
för tomt eller avyttras via bildande av exploateringsfastighet och därpå följande
markanvisning.
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
Ansvarsfördelning
Planens genomförande innebär en samverkan mellan exploatör och Orust
kommun.
Exploatören ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark.
Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmänna vatten och avloppsanläggningar
inom området.
Hela planområdet avses bli kommunalt ansvarsområde för VA.
Avtal
Exploateringsavtal: Ett exploateringsavtal mellan Orust kommun och
markägarintressent ska upprättas. Syftet med ett exploateringsavtal är att
genomförandet ska följa detaljplanens intentioner. Avtalet reglerar aktuella frågor,
kostnader och ansvarsfördelning för den utbyggnad vilken detaljplanen medger.
Ett avtal rörande markförvärv alternativt markbyte mellan kommun och
markägarintressent till Tången 3:4 blir aktuellt innan planen genomförs.
Alla avtal ska vara undertecknade och godkända innan planen antas.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Planområdet utgörs dels del av kommunalägda fastigheten Mollösund 5:398 samt
del av den privatägda tomten Tången 3:4.
Även befintliga bostadsfastigheter ingår i planområdet och regleras genom
planbestämmelser.
Länsväg 744 (Huvudgata) ägs av Trafikverket.
Fastighetsreglering
Detaljplanens antagande möjliggör flertalet fastighetsregleringar


Avstyckning av maximalt 17 bostadsfastigheter från Tången 3:4 samt
Mollösund 5:398.
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Avstyckning av ca 10-15 industrifastigheter från Tången 3:4 och Mollösund
3:598. Vad avser storlek hänvisas till illustrationsplanen med den betoning
att flexibilitet är ofta ett krav hos intressent.



Fastigheten Tången 1:24 fastighetsregleras för att möjliggöra
framkomlighet för ledningar till reningsverket samt gång- och cykelväg
utmed Länsvägen.

Gemensamhetsanläggningar
En vägsamfällighet avses bildas för området väster om Länsvägen (etapp 1 och 2)
för att ombesörja underhåll m. m. För etapp A inlemmas de nya fastigheterna i
befintlig samfällighet. Gällande etapp B beror valet av ansvarig för skötsel och
underhåll på det huvudmannaskap, som väljs för genomförandet.
Ledningsrätt
Detaljplanens genomförande innebär att ledningsrätter för ledningar till
avloppsreningsverket måste upprättas, detta genom att säkerställa u-område inom
kvartersmark söder om Länsvägen samt genom det nya verksamhetsområdet. Flytt
av befintliga eller anläggande av nya ledningar bekostas av fastighetsägaren.
Servitut
Det finns idag inga kända avtalsservitut inom planområdet.

Ekonomiska frågor
Allmänt
De kostnader som är kopplade till planläggningen belastar såväl exploatör som
Orust kommun. Fördelning av dessa kostnader regleras genom en
överenskommelse rörande fördelning av plankostnader, som ska ha godkänts av
båda parter innan planen antas.

Tekniska frågor
VA och dagvatten
I form av kommunalt verksamhetsområde bekostar kommunen utbyggnaden av VA
inom området och och tar sedan in avgift för VA av respektive fastighetsägare.
Utbyggnad av anslutningspunkter för kommunalt VA-system bekostas av Orust
kommun. Anslutning till anslutningspunkt bekostas av respektive fastighetsägare.
Reningsverket är en förutsättning för en exploatering öster om Länsvägen. Först
när ny bebyggelse kan anslutas till det kommunala VA-systemet kan området
exploateras med nya bostäder.
Dagvatten leds i ett öppet system från matarvägar och kvartersmark ut till
omkringgivande naturmark. Några fördröjningsmagasin bedöms ej nödvändiga.
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Kommunen detaljprojekterar utbyggnaden av infrastruktur inom etapp 1 och 2 samt
etapp B. En speciell väg och VA-utredning kommer att behövas inom etapp A.,
El, tele och datakommunikation
Befintlig transformatorstation ges rättighet i planen. Om behovet av ytterligare
lägen för transormatorstationer erfordras får detta påvisas av elleverantören under
samrådsskedet, varefter detta regleras inför antagande handlingar. Möjligheten att
anlägga tele och fiber i planområdet kommer att finnas och utbyggnad sker i privat
eller föreningsregi.
Avfall
Avstyckade industri- samt bostadsfastigheter utformas så att sophämtning kan ske
vid tomtgräns.
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ADMINSTRATIVT
Preliminär tidsplan
December 2014

Planbesked

Oktober 2015

Beslut om samråd

Oktober 2015

Samråd

December 2015

Antagande

December 2015 (tidigast)

Laga kraft

Tidpunkten för laga kraft är satt med förutsättning att planen inte blir överklagad
och att planprocessen går att bedriva enligt enkelt planförfarande. En utbyggnad
av planområdet kan därför först komma att ske som tidigast i början av 2016.

Medverkande i planarbetet
Från kommunen medverkande
Christer Kjörneberg, planarkitekt Orust kommun
Rickard Karlsson, chef plan, mark och exploatering Orust kommun
Lars-Erik Gustavsson, projektledare VA Orust kommun
Övriga medverkande
Ylva Ralph, arkitekt Tengbom
Emma Lindberg, planarkitekt Tengbom
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