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Planbeskrivningen

1. PLANHANDLINGAR

Planbeskrivningen har till
uppgift att redovisa planens
syfte och idé, förutsättningar
och konsekvenser
av genomförandet.
Planbeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att vara
vägledande.

•
•
•
•
•

Plankarta i skala 1:1000 (denna handling)
Illustrationskarta i skala 1:1000
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Fastighetsägarförteckning

dat 2014-09-24
dat 2014-09-24
dat 2014-09-24
dat 2014-09-24
dat 2014-08-14

2. ÖVRIGA HANDLINGAR OCH UNDERLAG
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planprogram och programsamrådsredogörelse
Översiktsplan 2009
Projekterings-PM Geoteknik, Bohusgeo 2014-02-24
Bullerutredning, del 1, Sweco Environment, daterad 2013-08-23
Bullerutredning, del 2, Sweco Environment, daterad 2013-11-01
Riskutredning, Sweco Environment daterad 2013-06-11
Biologisk inventering Säckebäck 1:2, HydroGis AB, 2013-06-16
Arkeologisk utredning, Rio Kulturkooperativ 2013
Gatu och VA-utredning, Aquacanale, daterad 2014-07-04, karta
reviderad 2014-09-03

3. PLANPROCESSEN
Planförfarande
Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen. Arbetet
med denna detaljplan påbörjades före 2011-05-02 och följer därför
äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10). Planprocessen genomförs
med så kallat normalt förfarande.
Nu inleds samrådsskedet där sakägare, myndigheter och andra
berörda har möjlighet att ta del av planförslaget och komma med
eventuella synpunkter. Därefter kommer inkomna synpunkter
att sammanställas i en så kallad samrådsredogörelse. Resultatet
av detta ställningstagande skapar ett underlag till utskottet
för samhällsutveckling för deras beslut om att gå vidare till
granskningsskedet.
Tidplan
Programsamråd
maj- juni 2011

Tidplan

Plansamråd
december-januari 2014-15

PROGRAMSAMRÅD

PLANSAMRÅD

UTSTÄLLNING ANTAGANDE

Planens process är beroende av utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp till området. Den är i sin tur beroende av Trafikverkets
vägprojekt för ombyggnad av väg 160 som beräknas stå klar 2017-18.
Ledningar för kommunalt vatten och avlopp planeras att läggas i den
gamla vägen i samband med ombyggnad av densamma.
Vid utställning av detaljplanen måste tidpunkten för en va-anslutning
av området vara säkerställd.

4. MEDVERKANDE
Planförslaget har tagits fram av planenheten på förvaltningsområde
samhällsutveckling, genom Rickard Karlsson, chef plan, mark och
exploatering och Karin Jern, handläggande planarkitekt på Orust
kommun, Christer Magnusson Säckebäck AB/AB Lunneplan,
plankonsult Elin Wiman, Sweco Architects och What! Arkitektur.
Representanter från övriga förvaltningar i Orust kommun har deltagit
i planarbetet.

Karin Jern
Planarkitekt

Elin Wiman
Sweco Architectsrkitekt
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5. SAMMANFATTNING
Syftet med detaljplanen är att pröva ny markanvändning för bostäder
och möjliggöra byggande av cirka 80 småhus. Planområdet är beläget
på södra Orust, strax öster om väg 160, cirka 300 meter nordost om
Skåpesundsbron.
Området kommer att uppföras med hög arkitektonisk kvalitet och
en sammanhållen gestaltning. Bebyggelsen är planerad i mindre
grupper med naturmark emellan för att bevara det karaktäristiska,
omväxlande skogslandskapet. Bebyggelsen föreslås utformas i träfärg
eller mörka kulörer för att inte sticka ut mot skog och bergknallar.
Landskapsbilden bevaras genom att byggnaderna inte tillåts sticka
upp ovanför skogens siluett.
Lokalgatans dragning har anpassats efter terrängen och slingrar
sig fram i området. Inom planområdet har det lämnats plats för
oplanerade gångstigar ut i naturen. I planområdets sydvästra
del föreslås en gång- och cykelväg som sammanbinder det nya
bostadsområdet med det befintliga. Gång- och cykelväg föreslås längs
del av väg 1158.
Det nya området angörs till allmän väg 1158 och vidare till väg 160
där en trafiksäker korsning kommer att byggas genom ombyggnad
av väg 160. Ledningar för kommunalt vatten- och avlopp dras fram
till området i samband med ombyggnad av väg 160 och det nya
området ansluts genom avtal. Befintliga fastigheter i närområdet och
utmed väg 160 mellan planområdet och Varekil kan genom detta ges
möjlighet till anslutning.

6. PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-11-08 att påbörja
planarbetet för det aktuella området utifrån översiktsplanens
samrådsförslag. Kommunen har i Översiktplan 2009 pekat ut
planområdet som lämpligt för bostadsändamål. Platsen är strategiskt
placerad utmed väg 160 och det finns ett behov av att utveckla fler
bostadsområden med goda pendlingsmöjligheter.

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva ny markanvändning för
bostäder och möjliggöra byggande av cirka 80 småhus. Syftet är
också att skapa ett bostadsområde med hög arkitektonisk kvalitet
och en sammanhållen gestaltning. Karaktären av det omväxlande
skogslandskapet ska bevaras och utformningen av bebyggelsen ska
anpassas efter topografin och omgivande miljö.

7. PLANDATA
Planens läge och omfattning
Planområdet är beläget på södra Orust, strax öster om väg 160, cirka
300 meter nordost om Skåpesundsbron.

Markägoförhållanden
Planen berör del av fastigheterna Säckebäck 1:2, Säckebäck 1:14 och
Säckebäck 1:19 samt samfällighet Säckebäck s:2. Säckebäck 1:2 ägs av
Säckebäck AB, nedan kallad exploatören. Säckebäck 1:14 och 1:19 är i
privat ägo.
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Planområdets läge i Orust kommun.

8. GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER
Översiktliga planer
Gällande översiktsplan för Orust, ÖP 2009, antogs av
kommunfullmäktige 2009 och vann laga kraft i april 2010.
Översiktsplanen pekar ut området som lämpligt för bostadsändamål.
Bostäderna bedöms få ett attraktivt läge med tillgång till goda
kommunikationer. Platsen är strategisk placerad utmed väg 160 vilket
stämmer överens med målsättningen om att kunna erbjuda bostäder
med goda pendlingsmöjligheter med både bil och kollektivtrafik.
I samband med Trafikverkets planerade ombyggnad av väg 160
(se nedan under rubriken Planförutsättningar, Trafik) ska området
kopplas till Varekil med en gång- och cykelväg och kommunala
ledningar för vatten och avlopp. Utbyggnad av bostäder enligt
aktuellt planförslag kommer att kunna finansiera ledningar som
medför en möjlig VA-sanering för ett antal befintliga fastigheter i
Skåpesund och utmed sträckan till Varekil.
På sikt kan VA-sanering av ett större område bli aktuellt. Orust
kommun arbetar i dagsläget med att ta fram en VA-plan för hela ön.
VA-planen, som ska rymma kommunens intentioner för framtida
VA-planering, beräknas antas av kommunfullmäktige under 1:a
kvartalet 2015. Diskussioner förs också med angränsande kommuner
Stenungsund och Tjörn kring en VA-sanering av Skåpesund
Säckebäck och Askeröarna.
För reningsverket i Varekil saknas i dagsläget tillstånd att öka
kapaciteten för att kunna koppla på nya fastigheter. Ett sådant
tillstånd, alternativt möjlighet att ansluta till reningskapacitet i
annat avloppsreningsverk, måste finnas innan antagande av aktuell
detaljplan.

Detaljplaner
Området omfattas inte av eller gränsar till någon befintlig detaljplan.
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Program
Ett program för detaljplan togs fram och var på samråd under
maj-juni 2011. I programmet föreslogs bostäder både väster om öster
om väg 160 samt en utveckling av rastplatsen på västra sidan om väg
160.
Vad har hänt sedan programsamrådet?
Efter programsamrådet har fyra större förändringar gjorts från
programmets inriktning:
•

Detaljplanen omfattar enbart bebyggelse öster om väg 160.

•

Tillkommande bebyggelse föreslås angöras norrifrån och utnyttja
befintlig avfart mot Askeröarna från väg 160.

•

Inom den östra delen har en mer detaljerad studie av topografin
gjorts, vilket resulterat i en förändring av bebyggelsens placering
samt gatans dragning.

•

Gång- och cykelväg längs delar av väg 1158 har lagts till
planområdet.

Riksintresse
Planområdet ligger inom Bohusläns kustområde som enligt
Miljöbalken 4 kap 4§ i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till
områdets stora natur- och kulturvärden. Exploatering som påtagligt
skadar dessa värden får inte ske. Orust kommun pekar i sin gällande
översiktsplan (2009) ut Säckebäck som ett område inom kustzonen
som bedömts lämpligt att utveckla.
I anslutning till planområdet finns två andra riksintressen; riksintresse
för naturvård respektive friluftsliv. Planområdets allra västligaste del
omfattas av dessa riksintressen, samt naturreservat, se figur på nästa
sida.

Naturvård
Stigfjorden och Halsefjorden är av riksintresse för naturvården
och omfattas av skydd enligt Miljöbalken 3 kap. Stigfjordsområdet
utgör ett inneslutet vattenområde med variationsrik strandlinje och
en mångfald av öar, kobbar och skär. De olika djupförhållandena
och de specialla hydrologiska förhållandena (hög- och lågvatten
samt utflöden från vattendrag) skapar förutsättningar för en
mångfald av marina biotoper. Området har stora landskapsvärden
och runt Stigfjorden finns en mängd olika naturbetesemarker och
lövskogsmiljöer, representativa för Bohuslän och dess kustbygd.
Särskilt intressanta är havsstrandängarna som är viktiga häcknings-,
rast-, och vinterlokaler för sjöfågel. Ålgräsängar är andra marina
naturtyper som är viktiga för området.

Friluftsliv
Hela kommunens kustområde från Flatön och söderut inklusive
Stigfjorden är klassat som riksintresse för friluftslivet, enligt
Miljöbalken 3 kap. Området har goda förutsättningar för friluftsliv
och är av vikt för bad och båtsport, kanotpaddling, fritidsfiske, fiske,
natur- och kulturupplevelser. Tillgängligheten till dessa områden är
god, även med kollektivtrafik.
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Naturreservat
Hela Stigfjordsområdet är ett naturreservat enligt Miljöbalken 7
kap 4 §. Naturreservatet för Stigfjorden omfattar övervägande ett
vattenområde mellan Tjörn och Orust. I reservatet som omfattar
cirka 6700 hektar ingår ett stort antal öar och holmar av skiftande
karaktär. Framförallt på Orustsidan omfattas reservatet av grunda
produktiva mjukbottnar. Utpekade naturvärden för reservatet är
enligt länsstyrelsen fält av bandtång, strandängar, landskap präglade
av bete och värdefulla lövskogar. I motiveringen till naturreservatet
lyfts också betydelsen av det rörliga friluftslivet fram, med god
strandtillgång och möjligheter till bad, fiske och båtliv samt
strövmöjligheter.
Syftet med riksintressena och reservatsbestämmelserna bedöms
inte påverkas av planförslaget då riksväg 160 utgör en gräns.
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande över planprogrammet att man
ser positivt på den landskapsanpassning av småhusbebyggelse som
programmet beskriver öster om väg 160.

Natura 2000-område
Programområdet gränsar till ett så kallat Natura 2000- område
vilket omfattar Stigfjorden. Natura 2000- området omfattar inte
landområdena runt Stigfjorden. Syftet med området är att bevara ett
större sammanhängande grunt och skyddat vattenområde inomskärs,
med rika uppväxtplatser för fisk och ryggradslösa djur och med stor
betydelse för fågellivet.
Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter eller
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.
Det krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka arterna och livsmiljöerna i ett Natura
2000-område.
Riksintresse för naturvård
Riksintresse för friluftsliv
Naturreservat
Planområdesgräns
Gränser för riksintresse för naturvård
och friluftsliv samt gräns för
naturreservat. Områdena sträcker sig
från respektive gräns och västerut (till
vänster i bild). Norr är beläget uppåt i
bild.

Avvägning enligt PBL och Miljöbalken
Vid upprättande av detaljplan ska kommunen ta ställning till om
förslaget kan leda till så kallad betydande miljöpåverkan. Detta görs
i en behovsbedömning. Utgångspunkten vid behovsbedömningen är
planens karaktär, platsen och den påverkan planens genomförande
kan förväntas få på omgivningen. Om planen ger upphov till
betydande miljöpåverkan ska en separat miljöbedömning, en så kallad
miljökonsekvensbeskrivning, upprättas.
I samband med planprogrammet gjordes en behovsbedömning.
Kommunens samlade bedömning är att projektet inte kommer att
medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning är således inte
aktuell. Länsstyrelsen meddelade i sitt yttrande för planprogrammet
att de delar kommunens uppfattning.
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9. PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Mark, vatten, vegetation
Topografi
Området kännetecknas av en kuperad och bergig terräng med
höjdpartier cirka 25-45 meter över havet. Området utgörs av berg i
dagen och områden med tunt jordtäcke på berg. Stora delar är mycket
svårtillgängliga med riklig skogsvegetation. Markytans nivå varierar
mellan cirka +4 meter i de låglänta delarna av planen i norr och upp
till +45 meter i de högre bergspartierna.

Landskapsbild
Planområdet är en del av det Bohuslänska sprickdalslandskapet och
är beläget på en höjd ovanför Stigfjorden. Vid mötet med området från
sydväst (bilvägen och havsvägen) är utblickarna över Stigfjorden och
skärgården påtagliga. Skåpesundsbron bildar en tydlig entré till Orust
och utgör ett landmärke för förbipasserande. Från Stigfjorden syns
planområdets högre delar. Dessa syns dock inte nedifrån sundet, man
måste befinna på ett längre avstånd ute på fjorden för att se bergets
höjder. I det omgivande landskapet finns enstaka enbostadshus.
Planområdet är till största delen skogsbevuxet och en dalgång med
mindre våtmarker går i nord-sydlig riktning. Höjdpartierna med berg
i dagen är potentiella utsiktsplatser. Väg 160 är ett påtagligt element
i landskapet. Den mänskliga närvaron märks förutom vägen och
bostadshusen på äldre stenmurar som löper genom området.

Dagvatten
Inom området finns naturliga vattensamlingar dit vattnet från
området rinner, se område med beteckning V i karta på nästa sida.
Större delen av allt dagvatten rinner åt norr till dike utmed väg 1158
och korsar under väg 160 (dagvattentrummor finns) innan det når
havet. Sträckan från planområdet till havet är cirka 550 meter.

Vegetation
En biologisk inventering genomfördes som underlag till
planprogrammet och kompletterades för detaljplanen. Inventeringen
omfattar förutom planområdet även ett område väster om väg 160
som inte berörs i denna text. I inventeringen har områdets vegetation
bedömts delområde för delområde. Vidare har djurlivet inom området
behandlats.
Hela området (inom S1, se karta på nästa sida) domineras av en
mosaik av blandskog. I den ingår mindre partier med renare barrskog
och delar med hällmarkstallskog. Skogsmarken är generellt av de
magrare slaget med en relativ artfattig flora och fauna. I trädskiktet
finns bland annat gran, tall, ek, asp och björk. I fältskiktet finns bland
annat blåbär, lingon, ljung och skogsstjärna. Bottenskiktet domineras
av vanliga barrskogsmossor. I fuktigare partier tillkommer bland
annat glasbjörk, vide och sälg. Mindre lodytor finns här och var och
där berggrunden är basfattig är ytorna artfattiga. Död ved i form av
enstaka lågor, högstubbar och torrträd finns här och var men i mindre
omfattning.

Bedömningklasser naturvärden
Klass I innebär att det finns unika
naturvärden.
Klass II betyder höga naturvärden.
Dessa två klasser motsvarar ”ekologiskt
särskilt känsliga områden” eller
”nyckelbiotoper”.
Ofta förekommer här en eller flera
rödlistade arter eller signalarter.
Klass III, naturvärden, motsvarar
kommunal eller lokal bevarandenivå och
innehåller ofta enstaka NT-rödlistade
arter eller signalarter.
Klass IV, lägre naturvärden är övriga
områden.

Blandskogsmosaik i delområde S1.

Naturvärdesbedömning: Klass IV - lägre naturvärden.
S2 är ett mindre område som utgörs av barrdominerad blandskog,
med torrare mark. Lingon, blåbär, ekorrbärr förekommer i fältskiktet
och i bottenskiktet växer vanliga skogsmossor. Trädskiktet domineras
av tall och delvis gran. Asp och ek finns också.
Naturvärdesbedömning: Klass IV - lägre naturvärden.
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Barrdominerad blandskog i delområde
S2

Alkärr- sumpskog med gråstarr och
bredkaveldun i delområde V1

Starrmyr i delområde V2.

Utdrag ur naturinventeringen med markering av de olika delområdena.
Delområde V1 utgörs av alkärr och sumpskog och kännetecknas
av unga ”buketter” av klibbal som växer vid socklar och stubbar av
tidigare avverkade träd. Enstaka exemplar av tall, gran, glasbjörk och
bindvide förekommer. Enstaka döda träd finns i området. I fältskiktet
växer bland annat majbräken, hundstarr, bredkaveldun och blåbär. I
bottenskiktet finns framförallt vitmossor. Delområdet smalnar av mot
öster och går över i sumpskog som sträcker sig mot starrmyren (V2).
Här växer tätare ungskog och lite större exemplar av klibbal finns.
Naturvärdesbedömning: Klass IV - lägre naturvärden.

Sumpskog med flaskstarr i delområde
V3.

Starrmyren inom delområde V2 är ett fattigkärr som sträcker sig i
sydvästlig-nordostlig riktning. Ett igenvuxet dike går genom området
och fortsätter mot nordost. Delområdet domineras av flaskstarr.
Enstaka små exemplar av tall, brakved och klibbal förkommer liksom
buskar av bindvide. Området bedöms vara ett trivselområde för älg
på grund av tillgång på vatten och bete och riktligt med spår. Kring
området växer tät ungskog av björk, gran och tall. Runt om hela
myren finns stengärdesgårdar, vilket kan tyda på att marken för
använts som starrslåtter.
Naturvärdesbedömning: Klass IV - lägre naturvärden.
Delområdet V3 är en artfattig sumpskog där fältskiktet domineras
av tuvull. Tall, gran, klibbal och glasbjörk finns i trädskiktet.
Bottenskiktet utgörs av björn- och vitmossor. Från delområdet
fortsätter ett fuktstråk intill ett igenvuxet dike i nordostlig riktning.
Naturvärdesbedömning: Klass IV - lägre naturvärden.

Fuktig sänka i delområde V3.

Norr om husen i södra delen (V4) finns en liten myr i en svacka med
tuvull, ängsull, tranbär, odon, små tallar och glasbjörkar. Vit- och
björnmossa utgör bottenskiktet.
Naturvärdesbedömning: Klass IV - lägre naturvärden.

Hällmark förekommande bland annat i
delområde H3.

H1-3 är partier med kal hällmark och gles hällmarkstallskog. Floran
är överlag artfattig, speciellt på kalytorna. I delar med lite jordtäcke
växer senvuxna tallar och enstaka exempel av vårtbjörk, gran, en och
ek. I fältskiktet finns bland annat ljung, lingon, blåbär och kråkris.
Här och var finns kuddar av blåmossa. Naturtypen kännetecknas av
orördhet då inget skogsbruk bedrivits. Det förekommer en hel del
lågor och döda torrtallar, speciellt i delområde H3 finns grövre sådana
med insektsskador och spår efter hackspett. Ett par hackspettssmedjor
finns också i torrtallarna. Inom H2 finns många döda yngre tallar, som
torde fallit oﬀer för torrsomrar.
Naturvärdesbedömning: Klass III - naturvärden.
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Fauna
Inga observationer av amfibier eller reptiler eller särskilt värdefulla
miljöer för hotade arter av amfibier eller reptiler gjordes vid
inventeringen. Det är dock sannolikt att vanligare arter av av amfibier
och reptiler kan förekomma i området.
Fågellivet inom området är främst knutet till de våta partierna, bland
annat spillkråka och gröngöling noterades vid inventeringen. Mindre
hackspett noterades inte vid fältbesöken, men har enligt uppgift
tidigare häckat i våtmarksområdet (V1, V2), där även biotopen vid
fältbesöket bedömdes vara lämplig för arten.

Rekommendationer från inventeringen
Åtgärder bör vidtas för att begränsa erosion och spill till rinnande
vatten och dammar under byggtiden. Förorenat dagvatten bör inte
heller sedan avledas direkt till dammarna. Hårdgjorda ytor liksom
öppna raka diken bör undvikas. Vidare bör områden bevaras
eller tillskapas, som gynnar amfibier. Två till tre fuktområden kan
grävas ut och bli dammar med flacka stränder. Någon form av
hävd kring dammarna är en fördel. Amfibier gynnas även av äldre
gles blandskog. Dammar och en skog med parkkaraktär kan också
upplevas positivt av de boende.

Geotekniska förhållanden
Radon
Planområdet ingår i ett högriskområde för markradon. Inför
plansamråd har radonfrågan studerats i en geoteknisk utredning.
Markradonhalten uppmättes till mellan 6-7 kBq/m3. Med ledning av
de uppmätta nivåerna och att jordlagren utgörs av silt kan marken
inom planområdet klassas enligt BFR R85:1988 till lågradonmark.

Geoteknik
Inför plansamrådet har en geoteknisk utredning utförts. Inom stora
delar av planområdet ligger berget i dagen eller under ett mycket tunt
jordtäcke. Inom de låglänta delarna förekommer morän och lerjordar.
Mossmark förekommer på flera ställen inom planområdet. Mossarna
bedöms till stora delar utgöras av torv.
Släntstabiliteten inom området bedöms vara tillfredställande och den
planerade bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir
otillfredställande.
Risk för bergras och blocknedfall bedöms inte föreligga.
Kompletterande undersökningar kan erfodras i de enskilda
byggnadslägena för att avgöra utgrävningsdjup mm.

Fornlämningar
En första arkeologisk utredning har utförts. Vid utredningen har två
boplatser från metalltid påträﬀats inom området. Länsstyrelsen har
bedömt att boplaterna kan slutundersökas och en förundersökning
ska göras innan planen ställs ut för granskning.
Inom planområdet finns även ett antal stenmurar som i äldre tid skiljt
de lägre liggande partierna från de högre. Dessa betecknas dock inte
som fornlämningar.

Bebyggelse
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Strax sydväst om
planområdet ligger ett antal enbostadshus, både för permanent- och
fritidsboende.
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Lek och rekreation
Rekreationsvärdena inom planområdet bedöms vara av lokalt värde
för närboende. Inga tydliga stigar finns, vilket tyder på begränsad
användning. Det är istället andra platser utanför planområdet och
väster om väg 160 som är välbesökta för till exempel utsikten mot
fjordlandskapet.

Offentlig och kommersiell service
Närmaste serviceutbud finns i Varekil, cirka 4 km norrut eller i
Myggenäset på Tjörn, cirka 6,5 km sydost om området. Ett större
serviceutbud finns i Henån cirka 18 km bort eller Stenungsund 13 km
bort.
Grundskola finns i Varekil. Gymnasium finns inte i kommunen,
närmaste finns i Stenungsund. Skolskjutsarna i Orust kommun sker
med buss i vanlig kollektivtrafik.

Trafik
Allmän väg 160 passerar förbi planområdet. Vägen går
från Stenungssund till Uddevalla och har stor betydelse för
arbetspendlingen och fritidstrafik till kustområdena i Bohuslän.
Vägen är led för farligt godstransporter och fungerar som
omledningsväg vid trafikstörningar på E6. År 2009 uppgick trafiken
på vägen till cirka 7 600 fordon per dygn, varav cirka 6% utgjorde
tung trafik. Trafikmängden varierar kraftigt över dygnet och tid på
året. Sommartid kan dygnstrafiken vara dubbelt så stor som under
vintertid.

Väg 160 förbi planområdet. Del av planområdet syns i nedre högra hörnet.
Skåpesundsbron till vänster i bild.
Vägen har idag dålig standard och trafiksäkerheten är låg på grund
av dålig sikt, få möjligheter att köra om och att oskyddade trafikanter
inte har tillräckligt utrymme. Trafikverket har låtit utreda en möjlig
ombyggnad av väg 160 mellan Säckebäck och Varekil. En vägplan
har tagits fram (se utdrag på illustrationskarta 2) och varit på samråd
under maj-juni 2014. Vägen beräknas enligt Trafikverkets tidigare
uppgifter öppnas för trafik sommaren 2017 med resterande arbeten
klara under 2018. Arbetet med vägplanen är dock enligt Trafikverket
försenat. Detta innebär enligt uppgift från Trafikverket att projektet
kan komma att försenas med cirka 1 år. Syftet med ombyggnaden är
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att öka säkerheten och framkomligheten och vägen kommer att får en
delvis ny, rakare sträckning. Den gamla vägen kommer att smalnas
av och utnyttjas till gång- och cykelväg som kommer att löpa utmed
hela sträckan från Skåpesundsbron till Varekil. Vid sträckan förbi det
aktuella planområdet planeras för en ombyggnad av vägen till 80
km/h- standard och en separat cykelväg. Projektet finns med i förslag
till ny regional infrastrukturplan för 2010-2021.
I detta ombyggnadsprojekt ingår även ombyggnad av korsningen
mellan väg 160 och 1158 mot Askeröarna med en trafikseparerad
undergång för gång- och cykelväg och pendelparkering. Väg 1158
är en allmän väg och skyltad högsta hastighet är 70km/h. Även på
denna väg kan trafikmängden variera kraftigt över dygnet och tid på
året. Sommartid kan dygnstrafiken vara dubbelt så stor som under
vintertid.

Gång- och cykeltrafik
På Skåpesundsbron finns ett separat gångfält. I övrigt är gång- och
cykeltrafiken inte separerad från biltrafiken på väg 160 eller väg 1158.

Kollektivtrafik
Längs väg 160 finns idag busshållplatser i nära anslutning till
planområdet. Det finns en busshållplats vid korsningen väg 160 och
väg 1158 och en hållplats vid väg 160 i anslutning till planområdets
södra del. De trafikeras av både lokalbussar samt Orust express
mellan Uddevalla-Orust-Stenungsund-Göteborg.

Störningar, risker
Farligt gods
Väg 160 är en led för farligt gods. Det farliga gods som transporteras
på vägen är i första hand petroleumprodukter (bensin, diesel, olja).
Med anledning av detta har en kvalitativ riskbedömning genomförts.
För bebyggelse längs transportvägar för farligt gods finns
rekommendationer om avstånd som bör upprätthållas. Delar av den
planerade bebyggelsen för planområdet ligger närmre vägen än dessa
rekommendationer.
Den högre marknivån mellan väg 160 och bebyggelsen hindrar ett
spill eller läckage från att sprida sig mot bostadshusen. För området i
stort bedöms därför inga riskreducerande åtgärder krävas.
Undantaget gäller ett område (sektion 3 i fig. 3, riskutredningen) där
marknivån mellan vägen och bostadshusen är lägre än vägbanan. Där
föreslås i utredningen att en vall anläggs mellan husen och vägen med
syfte att hindra att ett utsläpp kan röra sig mot bostadshusen. Vallen
skulle också utgöra ett avåkningsskydd som medför att fordon vid
olycka inte kan lämna vägområdet och hamna för nära bostäderna.
Vallen är reglerad i planförslaget, se nästa kapitel om ”Planförslaget”,
avsnitt ”Buller”.

Buller
Riksdagen antog 1997 riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör
överskridas vid nybyggnation av bostäder; 55 dBA ekvivalentnivå
utomhus vid fasad och 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning
till bostad.
En trafikbullerutredning har utförts i syfte att studera bullerpåverkan
från väg 160 på de planerade bostäderna. Bullerutredningens fokus
har varit att bebyggelsen ska klara 55 dBA vid samtliga fasader.
Beräkningar har därför gjorts av ljudnivåer 4,5 m över mark, vilket
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kan liknas vid ett andra våningsplan. Om 55 dBA kan klaras vid en
andra våning, så klaras riktvärdena även vid första våningen.
Bullerutredningen visar att en bostadsgrupp i direkt närhet till
väg 160 riskerar att få ljudnivåer som överskrider riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå 55 dBA vid fasad. Om bostäderna planeras
som tvåvåningshus finns det en risk att dessa bostäder får ett
överskridande av riktvärdet 55 dBA för våningsplan 2. Ingen av de
planerade bostäderna utsätts för maximala ljudnivåer över 70 dBA vid
eventuella uteplatser.

Befintlig teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunen har tidigare låtit utreda situationen för vatten- och avlopp
mellan Skåpesund och Varekil. Avloppslösningarna för bostäderna
kring planområdet består uteslutande av enskilda eller gemensamma
avloppsanläggningar, vars ålder och skick varierar. Då enskilda
avlopp riskerar att orsaka negativa utsläpp till de grunda havsvikarna
och Natura 2000-område och då permanentboendet ökar förvärras
situationen.
Närmsta avloppsreningsverk är beläget i Varekil, vid Varekilsån
med utflöde i Halsefjorden. Verket ligger i en lågpunkt och kan
påverkas av översvämningar från ån. Det föreligger ett behov av
att öka kapaciteten i verket för att kunna ansluta fler fastigheter. En
lösning som tidigare diskuterats är att ersätta avloppsverket med
en pumpstation, för vidare pumpning av spillvatten till Svanesunds
reningsverk (med ledig kapacitet). Åtgärden skulle förbättra
vattenkvaliteten i recipienten genom att utsläppspunkten flyttas till en
plats med bättre vattenomsättning.
En VA-strategi och VA-plan för hela Orust kommun håller på att
arbetas fram med beräknat antagande under första kvartalet 2015. I
VA-planarbetet har kommunen högprioriterat att finna en långsiktig
lösning på nuvarande avloppsbekymmer i Varekil.
Enskilda och gemensamma vattentäkter dominerar i området kring
Skåpesund. Täkterna har undersökts och det största problemet
för vattenkvaliteten är saltvatteninträngning, förhöjda halter av
järn/mangan och fluorid. Ett radonstråk genom området påverkar
också vattenkvaliteten. Det finns ett behov av att kunna tillgodose
Skåpesundsområdet och närliggande områden med en vattentillgång
som garanterar såväl kvalitets- som kvantitetsaspekter. Resurser
saknas dock för att genomdriva en sanering med enbart kommunala
medel, vilket motiverar exploateringen på Säckebäck 1:2.

El/Tele/Bredband
Inom området finns nät för el och tele till vilket planerad bebyggelse
kommer att kunna anslutas.

Avfallshantering för hushållsavfall
Hushållsavfall ska omhändertas enligt kommunens avfallsplan
och hämtningen utförs av kommunens renhållningsentreprenör.
De fraktioner som inte hämtas av renhållningsentreprenören
lämnas vid återvinningsstationen i Varekil, eller vid kommunens
återvinningscentral i Månsemyr cirka 20 km från planområdet.
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10. BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
Planens innehåll och sammansättning
Detaljplanen omfattar mark för bostäder, ny lokalgata samt gång- och
cykelväg längs väg 1158. Detaljplanen säkerställer även naturmark.
Bebyggelsen är planerad i mindre grupper med naturmark
emellan. Föreslagen markanvändning går i linje med kommunens
översiktsplan.

Avgränsning av planområdet

I Planprogram för Säckebäck
1:2 redovisas de intentioner
som detaljplanen ska hantera.
Nedan redovisas intentionerna
i punktform. Under respektive
stycke i kapitel 8 beskrivs hur
planförslaget har utformats med
beaktande av intentionerna.

Planområdet omfattar del av fastigheten Säckebäck 1:2 och del
av Säckebäck 1:14. Vägområdet för väg 160 utgör gräns i väster
och angränsande befintlig grusväg (till befintliga bostäder söder
om planområdet) utgör gräns i sydväst. I både syd- och nordost
sammanfaller plangränsen med fastighetsgräns, med undantag från
plangräns kring infarten från väg 1158 samt gång- och cykelvägen
längs 1158.

•

Utformningen av ny
bebyggelse ska präglas
av en hög miljöprofil och
medveten gestaltning. Stor
hänsyn tas till att anpassa
bebyggelse och vägar till
befintligt landskap. Förslaget
tar naturligt fasta på platsens
kvaliteter.

Bebyggelse

•

Huskropparna ska göra ett
så litet avtryck som möjligt
i den befintliga terrängen.
Viktiga aspekter att ta hänsyn
till är platsen, val av teknisk
försörjning och materialval.

•

Säkra anslutningar och
övergångar till väg 160 är av
stor vikt för att skapa en trygg
och säker trafikmiljö för alla
trafikanter.

•

Kommunen är angelägen
om att en sanering och
samordning av enskilda
vatten- och avlopp i
omkringliggande områden
kan genomföras i samband
med ett realiserande av
planförslaget.

Inom området föreslås byggrätt för bostäder samt komplementbyggnader för enskilt eller gemensamt ändamål. Även byggrätt för
tekniska anläggningar för den tekniska försörjningen föreslås.
Bebyggelsen naturanpassas genom att bebyggelsestrukturen är
utspridd med mindre grupper av friliggande hus sammanbundna
av en gatuslinga. De olika bostadskvarteren skiljs åt av NATURmark. Syftet är att ta vara på de befintliga landskapskvaliteterna och
bibehålla känslan av skogsmark. Greppet innebär en anpassing till
områdets topografi och vattenförhållanden.
Generellt möjliggör detaljplanen friliggande enbostadshus. De
enskilda byggrätterna har givits en största byggnadsarea på 140m2,
varav högst 30m2 för komplementbyggnader, och en högsta nockhöjd
på 8 meter vilket avses medge två våningsplan. Undantaget är de
byggrätter i planområdets västra del som ligger närmst väg 160, där
endast ett våningsplan med byggnadshöjd om 5,5 meter medges då
riktvärdena för trafikbuller vid fasad inte klaras på en andra våning i
detta läge.
För bostadsbyggnad gäller placering på 4 meter som minsta avstånd
till tomtgräns, för komplementbyggnad 1 meter. Inom ett mindre
område i väster får bostadsbyggnader sammanbyggas över tomtgräns.
Där får flerbostadshus, kedjehus eller radhus uppföras.
Av trafiksäkerhetsmässiga skäl får angöringssida på garage inte
placeras närmare tomtgräns mot lokalgata än 6 meter.
Kvartersstrukturen är anpassad till tomtstorlekar från 600 m2.
Tomterna har en funktionell bredd mot gatan men djupet kan variera
för att anpassa till den lokala topografin. Dock regleras 600 m2 som
minsta tomtstorlek inom hela planområdet.
Område för lekplats föreslås i den norra delen av planområdet.

Markplanering
För att bebyggelsen ska anpassas varsamt till terrängen har planförslaget utformats med bestämmelser som begränsar möjligheterna
till sprängning, schaktning och utfyllnad. Bestämmelserna innebär
att byggnader ska utformas så att marknivåskillnader inom respektive
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tomt ska tas upp i sockel, golv i olika nivåer eller i souterrängvåning.
Sprängning, schaktning och utfyllnad får bara ske inom byggrätten,
med undantag för tillfarter, ledningsgata mm. Sprängning,
schaktning och utfyllnad får ske för att varsamt placera in byggnader
i terrängen, men inte inom större yta än 0,5 meter runt den nya
byggnader. På några ställen inom planområdet ser terrängen ut på
ett sådant sätt att en viss utfyllnad dock är motiverad för att få till
ett varsamt men ändamålsenligt utnyttjande av tomt och byggrätt.
Det kan till exempel röra sig om att fylla ut en sänka i terrängen
mellan gatan och angränsande höjdparti inom kvartersmark. För
kvartersmarken intill den norra dammen tillåts utfyllnad för att kunna
avgränsa kvartersmarken från dammen.

Gestaltningsprinciper
Byggnaderna ska uppföras med hög arkitektonisk kvalitet och en
sammanhållen gestaltning. Fasaderna föreslås utföras med träpanel,
obehandlad eller behandlad med järnvitriol eller målad i mörka
kulörer för att inte sticka ut mot skog och bergknallar. Fönsterytor
kan vara stora för att spegla omgivningen och ge husen en lätthet och
transparens. Uteplatser och stigar följer terrängen.
Bebyggelsen är planerad i mindre grupper med naturmark emellan
för att bevara det karaktäristiska, omväxlande landskapet. Träd
och bergknallar förstärker upplevelsen av att bo i en skogsmiljö.
Bebyggelsen placeras på så sätt att naturliga rörelser genom området
möjligörs. Byggnaderna hålls låga så att de inte sticker upp ovanför
skogens siluett och på så sätt ändrar landskapsbilden på håll. Uthus
och garage placeras nära huvudbyggnaden och på ett enhetligt
avstånd från gatan.
Ett tema i det bohuslänska landskapet som finns representerat inom
planområdet är de låga stenmurarna. Genom att låta nya stenmurar
ta upp höjdskillnader mellan gatumark och natur/kvartersmark kan
en kontinuitet skapas i landskapet. Detta är ett sätt att anpassa nya
strukturer till äldre.

Rekreation
Områdets läge ger goda möjligheter till rekreation. Kvartersmarken
är utformad med naturmark mellan bebyggelsegrupperna för att
underlätta rörelser ut i naturen. Mellan bebyggelsegrupperna och
genom skogspartierna kan enkla gångstigar och trappor anordnas för
att öka rörligheten mellan de olika bebyggelsegrupperna.

Tillgänglighet/säkerhet
Byggrätternas läge och planbestämmelserna är anpassade efter
områdets topografi och möjligheter att lösa tillgänglighet mellan gatan
och bostädernas entréer.
Anslutning till väg 160 görs så att största möjliga trafiksäkerhet kan
uppnås. Lokalgatans sektion och anpassning till topografin motverkar
höga hastigheter, se Gator och trafik nästa sida.
Barns rörelser och lek underlättas och främjas genom närheten till
naturmark att leka i.
Referensbilder på möjlig utformning av
den nya bebyggelsen.

Områdets dagvattendammar föreslås utformas med flacka stränder
för att inte utgöra en fara för lekande barn.
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Gator och trafik
Anslutning till allmän väg
I planprogrammet föreslogs att befintlig tillfart till väg 160 sydväst om
planområdet skulle användas, flyttas söderut och byggas om till en
cirkulationsplats och nyttjas som tillfart för tillkommande bebyggelse.
I programsamrådet framfördes flera synpunkter mot detta förslag,
bland annat från Trafikverket. I det inledande arbetet med att ta fram
detaljplanen har samråd skett med Trafikverket för att hitta en lämplig
anslutning till allmän väg. Väg 160 har idag dålig standard och
trafiksäkerheten är låg. Befintlig tillfart bör inte belastas ytterligare av
hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten.
Trafikverket hänvisar istället det nya området till att nyttja befintlig
infart till Askeröarna där åtgärder kommer att utföras för att höja
säkerheten och framkomligheten.
Ett genomförande av detaljplanen innebär därför att en ny anslutning
till allmän väg upprättas. Områdets lokalgata föreslås ansluta till väg
1158 i norr, som in sin tur ansluter till väg 160.

Gatunätet inom planområdet
Området angörs från väg 1158 via en matargata som mynnar i en
rundkörningsplats. Gatan förgrenar sig sedan åt tre håll till de
olika delarna i området. Lokalgatans dragning har anpassats efter
topografin och slingrar sig fram i terrängen.
Två gatusektioner föreslås, en för sträckan från väg 1158 till området
[LOKALGATA1] och en för gatan inne i området [LOKALGATA2].
Området som är avsatt för lokalgata1 är 15 meter brett. Körbanan
inom lokalgata1 är 5 meter. Intill ligger en gång- och cykelväg om 2
meter. Övrig yta avser rymma gatans slänter samt marginal för gatans
inpassning i naturen. För att begränsa gatans intrång i naturmiljön
föreslås sektionen för lokalgata2 bestå av en körbana om 3,5 meter
och ett gångstråk om 1 meter som kan nyttjas av biltrafiken vid möte.
Området för lokalgata2 är 8 meter brett av samma anledning som
för lokalgata1. Utformningen av dessa gator anges på plankartan
med egenskapsbestämmelse. Typsektionen för utformningen av
lokalgatorna framgår på plankartan.
[GC-VÄG] längs med väg 1158 är 4 meter brett och planeras anordnas
till en bredd om 2 meter. [GC-VÄG] mellan planområdets sydligaste
del och befintligt bostadsområde är 2,5 meter brett.

VÄG 1158

VÄG 160

Schematisk bild över ny väganslutning till allmän väg 1158.
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Blå pil markerar ny anslutning till
allmän väg 1158.

Gatan kommer på vissa ställen att behöva gå i bergsskärning där
den ansluter direkt till berget på ena sidan och stöds upp med
stödmur eller slänt på andra sidan. Inom området kommer det att
finnas fyllnadsmassor som kan användas i stenmurar för att ta upp
höjdskillnader mellan gatumark och natur/kvartersmark eller för
att genom låga stenmurar skapa trivsam gatumiljö. I planområdets
östra del ligger gatan på grund av topografin nära den östra
fastighetsgränsen. I gränssnitt mellan Säckebäck 1:2, 1:14 och 1:16
kommer därför en stödmur, istället för slänt, att uppföras för att ta
upp höjdskillnaderna. Bebyggelsen har fördelats i mindre grupper och
de nya tomterna kommer att ansluta direkt till slingan.
Besöksparkering föreslås inom området och yta är avsatt för detta.

Gång- och cykelvägar

Referensbild över gatumiljö i området
Valö fyr i västra Göteborg. En ny
stenmur tar upp höjdskillnaden mellan
gatan och befintlig marknivå samt
skapar en trevlig miljö.

I samband med ombyggnad av väg 160 byggs en gång- och cykelväg
längs med västra sidan av vägen. Vid korsningen med väg 1158
ansluts gc-vägen till väg 1158 genom en undergång under väg 160.
För att det nya bostadsområdet ska kunna ansluta till ett större nät av
gång- och cykelvägar föreslås att gc-väg även anläggs längs väg 1158
och inom område för lokalgata1. Gc-väg planeras fram till områdets
entré vid rundkördningsplatsen i planens östra del. Planförslaget
innebär att del av Säckebäck 1:14 och 1:19 upplåts för gc-väg längs väg
1158.
Inom det nya området planeras en gångbana parallellt med körbanan
inom lokalgata2. I övrigt nyttjas lokalgatans för blandtrafik.
Inom planområdet har det lämnats plats för oplanerade gångstigar ut
i naturen. I planområdets sydvästra del föreslås en gång- och cykelväg
som sammanbinder det nya bostadsområdet med det befintliga.

Buller
Marken utmed vägsträckan för väg 160 är kuperad. Längs vissa
sträckor skymmer höjdpartier delvis bullerkällan medan det vid
sänkor läcker in trafikbuller. Bullerutredningarna redovisar var
byggnader kan placeras utan att överskridande av ekvivalent
ljudnivå om 55 dBA vid fasad sker. Byggrätterna närmst väg 160
har med bakgrund av utredningens beräkningar placerats med
tillräckligt avstånd från väg 160 där riktvärdet för bullernivåer klaras.
Byggnaderna ska utformas som enbostadshus eller som soutteränghus
med vända bort från vägen.
I den nordvästra delen längs väg 160 finns en sänka i marknivåerna
i förhållande till omgivningen som föreslås fyllas igen med en
vall vilket kommer att förbättra ljudmiljön på markplan. Vallen
kommer även att utgöra ett skydd mot spill vid eventuell olycka
på väg 160. Vallen bör utföras med mjuka massor för att förbättra
den bullerreducerande eﬀekten. Planförslaget reglerar att vall ska
anordnas samt dess läge och höjd.
Med ovanstående utformning av planförslaget bedöms
bostadsbebyggelse vara möjlig i planens västra delar utan vidare
bullerdämpande åtgärder.

Avfall
Vid infarten till området föreslås yta för ett gemensamt miljöhus för
hushållsavfall. Hushållsavfall lämnas således centralt i området och
hämtas även upp där av kommunens renhållningsfordon.
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Vatten och avlopp
Vatten- och spillvattenledningar ska byggas ut till området och
anslutas till kommunalt ledningsnät.
Vattenledningsnätets kapacitet är god, men vattentrycket kommer att
vara lågt vid anslutningspunkten som föreslås ligga norr om området
vid anslutning till väg 1158. Det medför att en tryckstegringsstation
måste anläggas inom området. Stationen placeras mellan väg 1158 och
den nya gc-vägen, inom Säckebäck 1:14 och betecknas [E- Tekniska
anläggningar] i plankartan.
De nya spillvattenledningarna föreslås utföras med dimension 250mm
för att omgivande bostadsfastigheter ska kunna anslutas i framtiden.
Färdigt golv ska vara minst 30 cm högre än markhöjden vid
förbindelsepunkten för respektive fastighet. Är detta inte möjligt
måste avlopps- och dagvatten pumpas till förbindelsepunkt.

Dagvatten
En dagvattenhantering inom området som tar hänsyn till befintliga
vattenförhållanden har studerats i en utredning. Utgångspunkt för
utredningen var att dagvattnet som ny bebyggelse och hårdgjorda
ytor genererar inte ska ändra flödet i befintliga diken vid regn.
Nederbördsområdet (avrinningsområdet) är cirka 14,5 ha.
Planområdet är cirka 15,3 ha och ger upphov till hårdgjorda ytor på
cirka 4,2 ha. Avrinning från hårdgjorda ytor utgör cirka 30% av hela
avrinningsområdet.
Dagvattenhantering med lokalt omhändertagande av dagvatten med
fördröjning av 200-årsregn med 10 minuters varaktighet är möjligt
inom området.
Dagvattnet föreslås fördröjas i två dagvattendammar. Dagvatten
från gator, bebyggelse och övriga hårdgjorda ytor föreslås ledas via
makadamfyllda diken för viss rening. Dammarna anläggs där det idag
är våtmark. Föreslagen dagvattenhantering medför att ”mindre” regn
infiltreras i marken och ”större” regn fördröjs.
Volymen på den södra dammen beräknas behöva vara cirka 500m3
och den norra dammen cirka 700m3. Dammarna anläggs genom
urgrävning och uppdämning av befintlig våtmark.
Ett 200-årsregn inom planområdet bedöms inte medföra några
olägenheter eftersom dagvattnet rinner på mark- och gatuyta till diken
vilka mynnar i fördröjningsdammarna som bromsar upp flödet från
avrinningsområdet. Det medför att befintlig bebyggelse utmed diket
nedström planområdet inte påverkas negativt av flödet från ett 200årsregn.
Tak- och tomtytor ska anslutas till dagvattenledning (servisledning)
för att inte rinna till andra fastigheter eller ut på gatan.
I bygglovsansökan ska lösning för dagvattenhantering redovisas för
respektive hus och tomt.
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11. KONSEKVENSER
Naturmiljö
Planens genomförande innebär att skogsmark tas i anspråk för
bostadsbebyggelse. Planförslaget har utformats för att begränsa
ingreppet i miljön genom att bebyggelsen har delats upp i grupper
anpassade efter topografin och att byggrätterna är relativt små, vilket
gör att naturmark kan lämnas orörd där emellan.
Det är möjligt att enstaka äldre träd, som enligt den biologiska
inventeringen bedömts hysa naturvärden, kommer att fällas.
De hällmarksområden som i naturvärdesinventeringen givits
beteckningarna H1-H3 och som enligt inventeringen hyser
naturvärden kommer till viss del att påverkas av planförslaget.
Påverkan bedöms dock som begränsad eftersom bebyggelsen förläggs
i kanterna av hällmarksområdena och hällarna till största delen
bevaras.
Genomförandet av planen medför att ledningar för kommunalt vatten
och avlopp dras till området med en möjlig framtida VA-sanering av
befintlig bebyggelse, som idag har enskilda avloppslösningar, som
följd. Detta skulle innebära positiva konsekvenser för recipienterna
Stigfjorden och Halsefjorden, som då blir mindre belastade av
föroreningar och näringsämnen. Stigfjorden är utpekad som Natura
2000-område. En förusättning för kommunal va-anslutning av
befintlig bebyggelse är att reningskapaciteten i reningsverket i Varekil
ökas eller att man finner en annan lösning med reningsverk på södra
Orust. Just nu pågår arbetet med att ta fram en va-plan och va-strategi
för hela Orust. Den beräknas antas av kommunfullmäktige under
första kvartalet 2015.

Vattensamlingar
Bebyggelsens placering har anpassats efter vattenförhållandena
i området så att sanka delar inte bebyggs och de naturliga
vattensamlingar som finns nyttjas för fördröjning av dagvatten.
Två dammar föreslås anläggs inom området, vilka kommer ge en
viss rening åt vattnet. Reningsbehovet av det dagvatten som ett
bostadsområde genererar är dock i stort sett obefintligt.
Att de sanka delarna bevaras är positivt för de kräldjur och amfibier
som kan finnas i området idag eller i framtiden.

MKN-Miljökvalitetsnormer
Myndigheter och kommuner ska vid planläggning iaktta
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap Miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna
anger de förorenings- eller störningsnivåer som människor eller
naturen kan utsättas för, utan olägenheter av betydelse, som inte får
överskridas efter en viss angiven tidpunkt.
•

Luft:

Anger normer för utsläpp av bland annat kvävedioxid och
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensin. För att
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid ska överskridas krävs såväl hög
trafikbelastning, en stor andel tung trafik och korta avstånd mellan
väg och bebyggelse. Planförslaget bedöms inte påverka luftkvaliteten
inom någon del av kommunen. Trafiken på väg 160 kommer öka
något i och med förslagets genomförande. Eventuella negativa
konsekvenser för luftkvaliteten kompenseras genom planerad
ombyggnad av vägen med större framkomlighet, samt av den
generellt stora luftväxlingen inom Orust.
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•

Fisk och musselvatten:

Normerna för fisk- och musselvatten ska skydda fisk och skaldjur mot
utsläpp av föroreningar. Planförslaget innebär att tillkommande och
befintliga va-anläggningar inom området kan anslutas till kommunalt
va-verk, vilket minskar skadliga utsläpp jämfört med dagens
situation.
•

Omgivningsbuller:

Riksdagens riktlinjer avser att skydda människor från skadliga
nivåer av omgivningsbuller från väg, järnväg, industri mm. Orust
kommun har i gällande översiktsplan (2009) bedömt att ingen av
de planerade utbyggnadsområdena medför att normen överskrids
inom kommunen. Genom anpassad utformning av bebyggelsen inom
planområdet klaras riktvärdena för buller.

Landskapsbild
Genomförandet av planen kommer inte att förändra landskapsbilden
av området sett från håll, eftersom bebyggelsen inte bedöms synas
nedifrån fjorden. På så långt håll att området syns, längre utifrån
sundet, bedöms den tillkommande bebyggelsen enbart medföra en
marginell förändring av landskapsbilden eftersom bebyggelsen inte
når över träden.
Den nya bebyggelsen bedöms också innebära en begränsad
påverkan på landskapsbilden lokalt. Topografin och den täta
skogsmiljön begränsar den visuella påverkan inom området och
bebyggelsegrupperna samt storleken på byggrätterna är utformade
med hänsyn till miljön och landskapsbilden. Bebyggelsen kommer
inte att vara påtagligt synlig från väg 160.
Uppförande av stenmurar kan bidra till en historisk kontinuitet i
kulturlandskapet, då stenmurar finns kvar sedan äldre tid.

Friluftsliv
Genomförandet av planen bedöms inte påverka friluftslivet negativt.
Det kommer att vara möjligt att röra sig genom planområdet och stor
del av området bevaras som naturmark.

Störningar
Bullernivåerna från väg 160 kommer med föreslagen utformning av
bebyggelsen inte att överskrida riktvärdet 55 dBA vid fasad. En vall
mellan området och väg 160 ska ändå utföras vid planens nordvästra
del för att förbättra den framtida boendemiljön.
Byggrätternas placering och utformning har anpassats efter
risksituationen.

Berörda fastighetsägare
Säckebäck 1:14 påverkas genom att lokalgata för områdets angöring
från väg 1158 förläggs över fastigheten samt gång- och cykelväg från
lokalgatan till korsningen mellan väg 160 och 1158.
En dialog kring placeringen av infarten till området har förts med
fastighetsägaren, men ingen överenskommelse kring marköverlåtelse
eller servitut finns i dagsläget.

Åtgärder utanför planområdet
Ombyggnad av väg 160 beräknas starta tidigast 2016. All utbyggnad
som rör detta ingår i andra planeringsprojekt som Trafikverket
ansvarar för.
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Miljömål
Av de 16 nationella miljömål som antagits av riksdagen och som
ska vara uppnådda 2020, bedöms följande som relevanta för
genomförandet av planförslaget:
•

Begränsad klimatpåverkan. Planområdes läge, cirka 4 km från
Varekils samhälle, antas medföra ett ökat antal bilresor i området.
De negativa eﬀekterna av en planering utanför befintlig tätort
har minimerats. Möjligheterna att ta sig fram med cykel eller
till fots goda när ny gång- och cykelväg anläggs i närheten av
planområdet och in till Varekil i samband med ombyggnad av
väg 160. Möjligheterna att resa kollektivt till och från området
är goda. Busshållsplats finns i planområdets närhet och en
trafikseparerad gc-port kommer att anläggas i anslutning till
befintlig busshållsplats. Detta ger förutsättningar att bidra till
uppfyllelsen av målet. Den nya bebyggelsen föreslås angöras
via ny anslutning till väg 1158 och den i framtiden ombyggda
korsningen mellan väg 1158 och väg 160. Detta ger en säker
trafikmiljö som inte påverkar trafikflödet eller säkerheten på väg
160.

•

Giftfri miljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och
skärgård: Området ska anslutas till kommunalt ledningsnät för
vatten och avlopp. Detta möjliggör även för en va-sanering i en
känslig miljö då befintliga fastigheter kommer kunna anslutas.

•

Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv:
Planens genomförande innebär att skogsmark ianspråktas.
Bebyggelsen och byggrätternas läge och omfattning har begränsats
och anpassats till gällande förutsättningar, topografin och naturen
för att bevarandet av skogs- och naturmark. Två dagvattendammar
kommer att anläggas vilket gynnar djurlivet.

•

God bebyggd miljö: Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad
av bostäder klaras. Bebyggelsen anpassas till omgivande miljö.
Som boende i området kommer man att ha nära till naturen och
möjlighet att resa kollektivt till arbete och fritid. Planförslaget
hushåller med mark, vatten och andra resurser. Bebyggelsen avses
utföras med hög arkitektonisk kvalitet.

Sammantaget bidrar planens genomförande till uppfyllelse av
miljömålen.
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