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INLEDNING
BAKGRUND
Bakgrund
Planområdet ligger i den södra delen av Tanums kommun. För det aktuella området finns det en gällande
detaljplan från 1984 som möjliggör bostadsbebyggelse. Tanums kommun äger fastigheten Svenneby 2:14,
men då detaljplanen gjordes fanns HSB med som en tänkbar exploatör av området. Företaget drog sig
dock ur innan någon exploatering hade påbörjats. Kommunen har inte styckat av några tomter med stöd
av den gällande detaljplanen.
Bakgrunden till planarbetet är att det behövs en omarbetning av den nu gällande detaljplanen.
Kommunens bedömning är att området lämpar sig bra för ytterligare bostadsbebyggelse, men i en något
mindre omfattning än i vad den nu gällande detaljplanen medger. I nuläget finns en viss efterfrågan på
tomter i området.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att uppdatera den gamla byggnadsplanen. Det finns en efterfrågan av bostäder
i denna del av kommunen, men den gällande byggnadsplanen är otidsenlig, såtillvida att den inte är
anpassad efter den omgivande bebyggelsen och de landskapsförutsättningar som finns på platsen.
I den gällande byggnadsplanen är större delen av dalgången planlagd för boende, medan man i den nya
detaljplanen vill placera bebyggelsen i huvudsak längs dalgångens sidor. Planförslaget innebär en ändrad
disposition av området i förhållande till tidigare plan och inte någon egentlig ändrad användning.

PLANPROCESSEN

Detaljplanen handläggs enligt ÄPBL SFS 1987:10 och har bedömts vara av den karaktären att den ska
hanteras med normalt planförfarande och kommer att antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen
godkändes för samråd vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2012-05-29. Förslaget har varit
utsänd för samråd under tiden 23 juli – 25 september 2012 samt för utställning under tiden 19 oktober –
21 november 2017. Planhandlingarna har under utställningstiden varit tillgängliga i kommunhusets entré,
Tanumshede, Tedacthuset, Tanumshede samt biblioteket i Hamburgsund.
Planhandlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida: www.tanum/pagaendedetaljplaner
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Utställningsförslaget har bearbetats utifrån ny information eller inkomna synpunkter som inkommit under
utställningsskedet. Precis som under samrådet publiceras förslaget på kommunens hemsida och ställs ut i
kommunens utställningslokal. Förslaget och samrådredogörelsen har skickats ut till sakägarkretsen samt
alla de som har inkommit med synpunkter under samrådstiden. För att ha rätt att överklaga beslutet att
anta planen ska skriftliga synpunkter ha lämnats senast under utställningsskedet. Alla synpunkter under
utställningen har sammanställts och kommenterats i ett så kallat utlåtande.

PLANDATA
Geografiskt läge, areal och avgränsning
Långekärr utgörs av en dalgång i Svenneby i södra delen av Tanums kommun. Utanför planområdet,
längs dalgångens sidor finns småskalig bostadsbebyggelse. I huvudsak utgörs bebyggelsen av
fritidshusbebyggelse från 60-talet och framåt, men även en del traditionell bohuslänsk bebyggelse finns i
området. Vägen genom området viker i södra delen av mot öster och följer Bottnafjordens norra sida mot
Gerlesborg. Planområdet avgränsas av Långekärrsvägen i väster, av dalgångens gräns mot bergspartiet i
öster samt av fastighetsgränsen för Svenneby 2:14 i norr och i söder.
Planområdet omfattar del av Svenneby 2:14 samt fastigheten Svenneby 2:67, vars infartsväg går igenom
planområdet. Planområdets areal är ca 2,5 ha. Kartan på nästa sida visar avgränsningen av planområdet.
Markägoförhållanden
Svenneby 2:14 ägs av Tanums kommun och Svenneby 2:67 är i enskild ägo.
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Planområdets avgränsning. Kommunen äger all mark utom fastigheten Svenneby 2:67.

AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN
Enligt PBL 2 kap skall hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av
lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden
i 3 och 4 kap miljöbalken skall tillämpas.
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Planläggningen bedöms inte medföra någon betydande olägenhet och inte påtagligt skada områdets naturoch kulturmiljövärden eller dess bebyggelsestruktur.
Allmänna intressen
Planområdet är till största delen obebyggt och består delvis av mark som idag kan nyttjas av allmänheten
som rekreationsområde. Det finns en bollplan inom området, men f ö är det inte iordningsställt. Skogsoch bergsytorna i den östra delen av området är svårtillgängliga, p g a att skogen är igenväxt. Planområdet
omgärdas av grönytor med motsvarande syfte och karaktär i anslutning till befintlig bebyggelse. Den
gällande detaljplanen ianspråktar större delen av det öppna området inom planområdet för
bostadsbebyggelse, medan det nya förslaget lämnar stora delar av rekreationsytorna orörda.
Enskilda intressen
Den föreslagna planläggningen möjliggör ett varierat boende i mindre skala.
Genom planläggningen möjliggörs en mindre utökning av byggrätten för fastigheten Svenneby 2:67. Det
s k Andreastorpet ligger fortfarande kvar på stamfastigheten, genom planläggningen kan en
fastighetsbildning ske och därmed möjliggöra ett eget ägande för de boende. Detaljplaneläggningen
möjliggör också förändringar av gällande planbestämmelser för befintliga byggnader.
Då planläggningen genomförs kommer det att finnas möjlighet att ansluta fastigheterna till kommunalt
vatten och avlopp. Kommunalt va-nät har byggts ut under 2015.

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
GRUNDLÄGGANDE HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER,
3 KAP MILJÖBALKEN
I miljöbalkens 3 kapitel föreskrivs bland annat att särskild hänsyn skall tas till områden som är ekologiskt
känsliga, av betydelse för fi ske och vattenbruk, som har stora natur- och kulturvärden och är av betydelse
för friluftslivet. Sådana områden skall så långt som det är möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan
skada värdena eller försvåra näringarnas bedrivande.
Planförslaget bedöms vara förenligt med hushållningsbestämmelserna enligt 3 kap miljöbalken.

SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP MILJÖBALKEN
Stora delar av kustområdena i Tanums kommun är av riksintresse enligt 4 kap 1 § Miljöbalken med hänsyn
till de natur- och kulturvärden som finns i området. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får
endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden samt inte är ett hinder för turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen.
Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller
det lokala näringslivet. Planområdet är sedan tidigare planlagt som bostäder och ingår i samhällsområde.
Slutligen beskrivs och motiveras huruvida planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i
miljöbalken samt om det kan påverka något Natura 2000-område och i så fall vilka åtgärder som behöver
göras för att undvika skador.
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MILJÖKVALITETSNORMER, 5 KAP MILJÖBALKEN
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografi ska områden eller för hela landet meddela
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda
människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller
miljö (miljökvalitetsnormer).
Ett genomförande av detaljplanen med bostadshus medför bl a att trafiken till och från och inom området,
jämfört med idag, kommer att öka vilket bl a innebär ökade halter av kvävedioxid och bly. Den föreslagna
exploateringen innebär dock ingen förändring jämfört med vad gällande detaljplan medger. Ingen av de
idag beslutade miljökvalitetsnormerna bedöms överskridas.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
Miljökvalitetsnormer för vatten regleras framförallt genom 5 kap miljöbalken och förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god
status till år 2015 och att statusen inte får försämras, men ibland kan undantag göras.
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten.

SVERIGES MILJÖMÅL
I både plan- och bygglagens och miljöbalkens portalparagrafer anges hållbar utveckling som ett viktigt
syfte med de båda lagtexterna. För att på lång sikt uppnå en hållbar utveckling har regeringen formulerat
sexton stycken miljömål.
Nedan beskrivs vilka av Sveriges 16 nationella miljömål som kan beröras av planförslaget (både positivt
och negativt), för att bättre förstå miljömålen anges ett antal indikatorer för vart och ett av dem.
Sveriges miljömål samt exempel på relevanta indikatorer vid arbete med detaljplaner:
Begränsad klimatpåverkan
Energianvändning
Hushållsavfall
Kollektivtrafik - omfattning
Körsträcka med bil
Vindkraftsel

Körsträcka med bil
Nedfall av kväve och svavel

Frisk luft
Allergiker/astmatiker och luftföroreningar
Besvär av bilavgaser och vedeldningsrök
Kväveoxidutsläpp
Körsträcka med bil
Kollektivtrafik - omfattning
Svaveldioxid i luft
Svaveldioxidutsläpp

Giftfri miljö
Ekologiskt odlad mark
Förorenade områden
Hushållsavfall
Hälsofarliga kemiska produkter
Säker strålmiljö
Radon i dricksvatten och byggnader
Strålnivå i omgivningen
Ingen övergödning
Begränsat näringsläckage – skyddszoner
Körsträcka med bil
Tillförsel av fosfor och kväve till kusten

Bara naturlig försurning
Energianvändning
Kväveoxidutsläpp

Levande sjöar och vattendrag
Begränsat näringsläckage – skyddszoner
Häckande fåglar vid vatten
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Nedfall av kväve och svavel
Skyddade sjöar och vattendrag
Strandnära byggande
Växtskyddsmedel
Grundvatten av god kvalitet
Grusanvändning
Grustäkt i grundvattenområden
Nedfall av kväve och svavel
Radon i dricksvatten
Vattenskyddsområden
Växtskyddsmedel
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Begränsat näringsläckage – skyddszoner
Strandnära byggande
Yrkesfiske
Myllrande våtmarker
Anlagda våtmarker
Bevarandestatus våtmarker
Häckande fåglar i våtmarker
Myrskyddsplanens genomförande
Skydd av våtmarker
Torvutvinning
Levande skogar
Begränsat näringsläckage – skyddszoner
Häckande fåglar vid vatten
Nedfall av kväve och svavel
Skyddade sjöar och vattendrag
Strandnära byggande
Växtskyddsmedel

Ett rikt odlingslandskap
Betesmarker
Häckande fåglar i odlingslandskapet
Kulturspår i åkermark
Slåtterängar
Åkermark
God bebyggd miljö
Antikvarisk kompetens
Byggnadsminnen
Energianvändning
Grustäkt i grundvattenområden
Hushållsavfall
Körsträcka med bil
Planering energi
Planering grönstruktur och vattenområden
Planering kulturmiljö
Planering transporter
q-märkt
Radon i dricksvatten och byggnader
Rivningsförbud
Trafikbuller
Vindkraftsel
Återvinning
Ett rikt växt- och djurliv
Bevarandestatus våtmarker
Häckande fåglar i odlingslandskapet, skogen,
våtmarker, vatten
Myrskyddsplanens genomförande
Strandnära byggande

LOKALA MILJÖMÅL
I sitt miljömålsarbete har Tanums kommun valt att arbeta med tre områden; transporter, livsmedel och
energi.
De miljömål som är aktuella för det kommunala måldokumentet ”Energiplan och klimatstrategi” är målen
om Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Frisk luft, Levande skogar
och God bebyggd miljö.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
I den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2030, antagen av kommunfullmäktige i juni 2017, ingår det
aktuella planområdet i samhällsområde för Gerlesborg. I ÖP anges att ytterligare utvecklingsmöjligheter
kan finnas genom omvandling till helårsboende av de fritidsbebyggelseområden som ligger i anslutning
till samhället. Samtidigt bedömer man att redan planlagda områden är tillräckliga för utveckling av samhällsområdet. Planområdet är sedan tidigare planlagt för bostäder och den föreslagna förändringen som
medger en fortsatt användning för bostäder överensstämmer med inriktningen i ÖP. Kommunala va-ledningar byggdes ut under 2015.

KOMMUNALA PROGRAM M.M.
Strukturplan norra Bohuslän
Kommunfullmäktige har 2010 antagit ”Strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och
vatten kopplat till Kustzonplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän”. Planen ska vara vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i norra Bohuslän och gäller från den 1 januari 2010.
Denna strukturbild är en långsiktig politisk överenskommelse och en riktlinje för kommunerna att verka
och arbeta efter samt ha som underlag vid beslutsfattande avseende fysisk planering, lokal tillväxt och
utveckling.
Strukturplanen fokuseras på det gemensamma ansvaret för att kunna utveckla och säkerställa en hållbar
tillväxt och utveckling i hela kommunen, utan att äventyra norra Bohusläns magiska värden som är det
kapital som flera näringar och då främst besöksnäringen bygger på.

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI
För att främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel har Tanums
kommun upprättat en energiplan. I energiplanen ingår även en klimatstrategi. Energiplanen antogs av
kommunfullmäktige 2010-02-25 och löper fram till 2020. Uppföljning av planen sker varje år i samband
med kommunens miljöredovisning. Till grund för planen och dess fastställda mål ligger miljöpolicy för
Tanums kommun samt nationella och regionala miljömål anpassade till internationella överenskommelser.
I miljöarbetet prioriteras för närvarande energi, transporter och livsmedel. För att uppnå detta används
följande strategier:
• Minska den totala användningen av energi genom energihushållning och
energieffektivisering
• Minska användningen av fossilbaserad energi genom energikonvertering
• Minska sårbarheten i energiförsörjningen genom lokal energiproduktion och utökat
kommunalt ägarinflytande.
Den fysiska planeringen skall användas för att främja strukturer i samhället som underlättar energieffektiviseringar. Exempel på detta kan vara att planlägga bebyggelsestrukturer som minskar transportbehovet
och skapar förutsättningar för gemensamma energilösningar.
Följande frågeställningar, som har en direkt eller indirekt påverkan på kommunens energibehov och därmed påverkan på klimat och miljö, skall belysas i den fysiska planeringen:
• Utveckling av samhällen m.h.t. allmänna kommunikationer, service etc.
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• Placering av bebyggelse m.h.t. solinstrålning, vind etc., d.v.s. anpassning till lokalklimat.
• Möjligheten att föra samman bebyggelse till lokala sammansatta system, s.k. närvärmecentraler liknande fjärrvärme.
• Potentialen för förnyelsebar energiproduktion beträffande solenergi, biobränslen, vindkraft och vågkraft.
• Råd i bygglovsskedet beträffande långsiktiga energilösningar, dvs lägsta årskostnad för fastighetens
drift.

DETALJPLANER
Området omfattas av detaljplan från 1984, Svenneby Norgården 2:14
m fl , (07:305 kommunens beteckning). Planen möjliggör utbyggnad
av helårsbostäder i form av 14 st småhus. Det ena av de befintliga bostadshusen, ”Andreastorpet”, avsågs i denna plan fungera som gemensam lokal för de boende. Ingen av de byggrätter som medgavs i den
gällande byggnadsplanen har utnyttjats. Detaljplanens genomförandetid har löpt ut.
1989 påbörjades ett nytt planarbete för samma område. Syftet med
planändringen var att medge byggnation av parhus istället för friliggande hus. Den sammanlagda byggnadsarealen för området
skulle förbli densamma. Denna detaljplan vann aldrig laga kraft av formella skäl.
Norr, väster och söder om området finns detaljplaner för fritidshus, fastställda 1961 respektive 1974.
Planområdet omfattas även av naturområdet, klapperstensfältet, öster
om gällande detaljplan.

lllustrationskarta, detaljplan från 1984 för
Svenneby Norgården 2:14 m fl

BEHOVSBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
I samband med alla detaljplanearbeten genomförs en behovsbedömning för att utreda om en miljöbedömning erfordras. Enligt 4 kap 34§ PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning enligt MB upprättas, om en
detaljplan medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande
miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och
ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som
anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas.
Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen:
•

Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt MB 7 kap. 28 §.

•

Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt
MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3.

•

Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål.

•

Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, fornlämningar, vatten etc.
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•

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 har erkänd nationell eller internationell
skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i Översiktsplanen,
ÖP 2030, samt att planens genomförande ger upphov till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen.
Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte
behövs för aktuellt planförslag. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt (samrådsyttrande 2012 09 25).

KOMMUNALA BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-08 att upprätta en ny detaljplan för området.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG
NATUR
Mark och vegetation
Förutsättningar
Området utgörs till största delen av ett öppet kulturlandskap och domineras av en för det bohuslänska landskapet karaktäristisk dalgång i norr-södergående riktning. Dalgången möter så småningom havet några hundra meter i söder. Söder
om planområdet är bebyggelsen tätare och intrycket av ett öppet landskap finns inte kvar på
samma sätt. Längs nästan hela den östra kanten av
dalgången går en stengärdsgård och på andra sidan
av den finns tätväxande lövskog. Längst i öster
finns hällmark. Landskapet alldeles intill planområdet utgörs till stor del av samma typ av miljöer
som finns inom planområdet och domineras av
hällmarker med strängar av ädellövskog emellan
samt en del åkermark.
Pro Natura har på uppdrag av Tanums kommun gjort en naturinventering i området (2011 10 05) och ett
PM angående potentiell förekomst av hasselsnok inom planområdet, daterat 2017 06 13.
Naturinventeringens delområden redovisas på sid 15.
Klapperstensfält (område 1)
Östra delen av området består av ett klapperstensfält med stenar alltifrån 5 cm i diameter till block på flera
meter i diameter. Större delen av klapperstensfältet är helt utan högre vegetation, endast lavar har funnit
plats att växa där. På ett flackare avsnitt har blåbär kunnat etablera sig och det finns också ett par dungar
där rönn är det dominerande trädslaget.
I rönndungarna förekommer även yngre exemplar av ask, alm och björk. Buskskiktet är välutvecklat med
slån, en, brakved, olvon, hallon
och nypon. Klapperstensfältet är av geologiskt intresse och är en bra miljö för reptiler och dungarna med
vårblomning och höstbär av intresse för insekter och fåglar.
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Lövskog (område 2)
Den centrala delen samt det sydöstra hörnet av planområdet är lövskog. Träden är huvudsakligen
unga till medelåldriga och död ved förekommer i god utsträckning, främst av klena dimensioner.
Askarna är drabbade av askskottsjuka. En medelgrov tall
finns i södra delen och denna har delvis fallit och dödveden visar spår av insekter och hackmärken av fåglar.
Buskskiktet är varierat och mycket tätt på sina ställen.
Den centrala ytan är 0,64 ha, vilket gör att den klassas
som ädellövskog, vilka regleras av Ädellövskogslagen.
Koncentrationen av död ved på liten yta är en bra miljö
för vissa svampar och insekter. Den yngre aspskogen har
ett lågt naturvärde på grund av att den är ung och ensartad.
Åker och tomtmark (delområde 3)
En stor del av ytan utgörs av åkermark på vilken man
också har ordnat en fotbollsplan. Tomterna har också lite
gräsmatta samt trädgårdsvegetation. Naturvärdet bedöms vara lågt.
Djurliv
Inom planområdet finns ett stort område (NATUR) som
omfattar ett klapperstensfält av geologiskt intresse och
som är en god miljö för reptiler samt skogsdungar av
intresse för insekter och fåglar.
Förändringar och konsekvenser
Planförslaget ianspråktar både f d åkermark och skogsmark för den föreslagna bostadsbebyggelsen. Träden är
huvudsakligen ung till medelåldrig lövskog främst asp.
Denna typ av skogsmark finns även i naturområdet i
planens sydöstra del samt även i omgivande sluttningar
utanför planområdet.
Utformningen av förslaget bygger på att en sammanhållen del av den öppna dalgången tillsammans med orörd
mark på den västra sidan av Långekärrsvägen skall fortsätta att vara naturmark och rekreationsområde för de
boende i området. Den bollplan som finns i området föreslås flyttas till norra delen av planområdet.

Bilderna ovan visar naturmiljön inom området. Kartan på
nästa sida visar de olika delområdena inom planområdet
som inventerats. Nummerhänvisningar finns under varje
delrubrik.
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Natur - delområden

Gränsen för det öppna klapperstensfältet har mätts in och berörs endast marginellt av planförslaget. Planerad bebyggelse bedöms inte utgöra en större risk mot eventuell förekomst och fortlevnad av hasselsnok. Detta förutsatt att man under såväl själva anläggningstiden som efter att bebyggelsen kommit
på plats, lämnar det öppna klapperstensfältet orört.
Viss löpande röjning av buskar och unga träd i zonen framför byggnation, särskilt i de södra delarna av
delområde 1 och 2 skulle sannolikt vara gynnsamt för hasselsnoken. Igenväxning går naturligt långsamt
på klapperstensfältet men ansamling av främst löv från lövträd skyndar på förnabildningsprocessen och

PLANBESKRIVNING 2018-09-18
Detaljplan för del av Svenneby 2:14 m fl, Andreastorpet
Diarienummer: MBN 2011/1361-314
15

kan därmed accelerera igenväxningstakten något. Återkommande röjningar skulle därför bevara en öppen miljö under en längre tid.
Ett ökande besökstryck och trädgårdsmiljöer i direkt anslutning till klapperstensfältet kan möjligen innebära en förhöjd risk för eventuell förekomst av reptiler. För att motverka detta bör ett informationsblad
tas fram.
Enligt framtaget artfaktablad anges att hasselsnok då och då slås ihjäl av människor i tron att det rör sig
om en huggorm. Hasselsnoken är, till skillnad från huggormen, helt ofarlig för människor. För att undvika att hasselsnokar dödas i onödan kan det vara lämpligt att ta fram ett enklare informationsblad riktat
till allmänheten och boende i närområdet där hasselsnoken och det faktum att den är ofarlig för människor, beskrivs. Detta informationsblad bör också vara illustrerat på ett sådant sätt att skillnader i utseende mellan hasselsnok och huggorm lyfts fram på ett pedagogiskt sätt så att förväxling kan undvikas.
Inom den östra delen av området finns en stengärdsgård som inte omfattas av det generella
biotopskyddet eftersom den inte ligger inom jordbruksmark. Stengärdsgården föreslås bevaras i dess nordsydliga sträckning. Stengärdsgården ligger inom lokalgatans område. Att flytta stengärdsgården i södra
delen av planområdet samt ta upp nya öppningar för garageutfarter samt gångpassager till tomterna öster
om stengärdsgården kräver ingen dispens från länsstyrelsen.
I planområdets södra infart finns rester från en stengärdsgård som kan utnyttjas som ny stenmur vid avgränsning mot kvartersmarken längst i söder.
Sammantaget är bedömningen att förslagets utformning inte tar några stora naturvärden i anspråk.
Geoteknik
Förutsättningar
En geoteknisk utredning för området har upprättats 2013 06 27 och reviderats 2017 09 15 av Norconsult
AB i Göteborg.
Topografi
Markytans nivå i de centrala delarna varierar mellan +8,5 till + 10,7 m med marklutningar på 1:20 eller
flackare. I planområdets östra delar där större delen av bebyggelsen är planerad är variationerna större.
Markytans nivåer varierar där mellan + 10,5 till maximalt ca +32 längst i nordost i planområdet där också
marklutningen är stor.
Närmast berget i öster finns klapperstensvallar, vilka dock inte sträcker sig så långt ut i området att de
förekommer inom de nu undersökta partierna.

Geotekniska förhållanden
Inom stora delar av det östra naturmarksområdet går berget i dagen eller är nära markytan. Västerut kan
det vara 15-20 m djup till berg. Jordlagren består i huvudsak av mulljord ner till ca 0,3 m, torrskorpelera
till ca 1,0-2,0 m djup samt lera till ca 2-30 m djup.
Torrskorpeleran har en vattenkvot på 20-30% och har etappvis inslag av silt. Leran har inslag av skal och
har vattenkvoter samt konflytgränser mellan ca 50-90 % och bedöms som högsensitiv.
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Lerans egenskaper varierar något inom området. Inom de östra delarna är leran högsensitiv kvicklera,
medan den i väster endast är mellansensitiv. Även vattenkvoter och konflytgränser varierar på liknande
sätt inom området. Leran tycks vara normalkonsoliderad eller möjligen svagt överkonsoliderad. Detta
innebär att området måste anses sättningskänsligt med risk för framtida sättningar under utbredda
belastningar på marken eller som följd av en eventuell framtida grundvattensänkning. De stora och
förhållandevis jämna djupen innebär dock att sättningarna torde bli förhållandevis jämna inom områdets
centrala och västra delar medan däremot risk för differenssättningar föreligger inom de östra delarna med
måttliga och starkt varierande djup.
Geohydrologiska förhållanden
En korttidsobservation av grundvattenytan finns dokumenterad i området i samband med att en
geoteknisk undersökning gjordes för tidigare detaljplan från 1984. Den fria grundvattenytan har noterats
ca 0,2 m under markytan. Generellt bedöms medelnivån på grundvattenytan tangera torrskorpelerans
underkant, vilket är på djupet ca 1,0-2,0 m.
Stabilitet
Områdets topografiska förhållanden har studerats för att identifiera eventuella skredriskområden. I nordsydlig riktning är de topografiska variationerna mycket små. Markytans genomsnittliga lutning är ca 1:25
eller flackare.
För att klarlägga stabilitetsförhållandena rekommenderas i utredningen att långtidsobservationer av
grundvattenytans nivå utförs i området. En sådan provtrycksmätning har utförts under hösten-vintern
2015.
Lokalgatan i planområdet har även betydelse för stabiliteten. Lokalgatan, som fungerar som mothållande
kraft för området öster om gatan, ingår inte i utförda stabilitetsberäkningar.
För kvartersmarken öster om lokalgatan redovisas en begränsning av belastningen i planbestämmelserna
för uppnå tillfredsställande stabilitet. För att klara högre belastningar(≥20 kPa) krävs grundläggning i
form av t ex pålning. Vid avschaktning inom detta område bör även en viss försiktighet iakttas eftersom
detta minskar mängden mothållande jordmassor i slänten och påverkar den geotekniska stabiliteten
negativt.
Inom de västra kvartersområdena bedöms inte stabilitetsrisk föreligga om befintlig marknivå i huvudsak
inte förändras. Planbestämmelserna redovisar därför en begränsning av schaktning och uppfyllning av
befintlig marknivå till max 0.5 meter.
Grundläggning
Lerans sättningskänsliga egenskaper medför risker som bör beaktas vid grundläggning. Varje ytterligare
påförd last i form av såväl bygglast som uppfyllningar och grundvattensänkning etc, resulterar i sättningar.
Eftersom lerdjupen varierar så bör även kompletterande undersökningar i byggnadslägena utföras.
Undersökningar utförs till fast botten/berg. Därefter kan en bedömning och val av den mest
kostnadseffektiva grundläggningsmetoden utföras.
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Markarbeten
Leran bedöms som högsensitiv vilket innebär att försiktighet ska tas vid vibrationsskapande arbeten såsom
schaktning, spontning, pålning etc.
I områden med lera bör höjdsättningen för planerade byggnader följa befintlig marknivå för att undvika
uppfyllnader. Om toleransen för långtidsbundna sättningar är låg bör uppfylld mark preliminärt
kompenseras med lättfyllning.
Byggnadstekniska åtgärder som medför en permanent grundvattensänkning bör ej utföras inom
lerområden p g a sättningsrisk. En grundvattensänkning påverkar inte enbart området för planerad
byggnation utan även närliggande mark.

BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder
Förutsättningar
Inom planområdet finns två bostadshus. Det ena som i folkmun kallas för Andreastorpet ligger ungefär
mitt i planområdet på stamfastigheten. Byggnaden ägs av kommunen och hyrs ut som bostad. Det andra
huset ligger på en avstyckad fastighet som enligt samhällsföreningen är det ursprungliga Andreastorpet.
Det som idag kallas Andreastorpet är ett mindre bohuslänskt dubbelhus med stensockel från förra sekelskiftet. Förutom Andreastorpet, finns ett fåtal äldre hus i närområdet söder och sydväst om planområdet.
Området är sedan tidigare planlagt och den gällande byggnadsplanen medger 14 småhus.
Kvartersmarken för bostäder i gällande plan ianspråktar större delen av den öppna åkermarken.
Andreastorpet föreslås i den gamla planen bevaras som gemensamhetslokal för de boende. Detaljplanen
har inte genomförts.
På sidan 19 visas miljöbilder från området. Omgivande bebyggelse är i huvudsak småskalig
fritidsbebyggelse från 1960-talet och framåt. Majoriteten av byggnaderna är i en våning och har en
byggnadsyta på ca 75 kvm. Komplementbyggnader finns i ganska stor omfattning. Dessa har liksom
huvudbyggnaderna en låg byggnadshöjd.
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Kartan visar den nuvarande placeringen av bebyggelsen i landskapet. Norr om planområdet och på motstående sida av
dalgången är de befintliga tomterna stora, med byggrätter längst in mot bergssidan. Trädgårdarna ingår i den kvarvarande
grönstrukturen i dalgången och utgör en del av det öppna landskapsrummet.
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Planförslaget
I planförslaget föreslås den nya bostadsbebyggelsen ligga i huvudsak längs med dalgångens kant och i
skogsbrynet. Bebyggelsen föreslås placeras längs med båda sidor av en ny lokalgata som löper längs med
den befintliga stengärdsgården i kanten mellan skog- och åkermark. Öppningar och raserade partier i
stengärdsgården har mätts in och tomternas placering har anpassats för att undvika åverkan på
stengärdsgården. I den norra delen av området - mellan Andreastorpet och fastigheten Svenneby 2:67
redovisas ytterligare en tomt längs den befintliga infartsvägen till Svenneby 2:67.
Vid utformningen av förslaget har bebyggelsestrukturen i området som helhet studerats. Många av de
befintliga husen är som tidigare nämnts från 60- och 70-talen då detaljplanerna för fritidshusområdena
vann laga kraft.
Förslaget omfattar 10 st nya småhus och en möjlighet att bygga två mindre flerbostadshus. Bebyggelsen
längs kanten av dalgången (väster om lokalgatan) föreslås vara i ett plan med förhöjt väggliv - en
byggnadshöjd på max 4,2 m. Samma byggnadshöjd och bestämmelser gäller även den föreslagna
tomten norr om Andreastorpet för att anpassa skalan till den befintliga bebyggelsen.
Den föreslagna lokaliseringen för flerbostadshusen - längst i sydöst och indragen i skogspartiet gör det
möjligt att föreslå byggnader i två våningar. Tvåvåningsbyggnader kan tillåtas även på de villatomter
som ligger indragna i skogsområdet - detta berör två tomter inom området. En avvägning kan i sådana fall
göras avseende byggnadens proportioner och volym - d v s planbestämmelser kan medge en högre
byggnad med nättare proportioner. Planbestämmelserna medger som en följd av detta en mindre byggrätt
som också möjliggör en större byggnadsfri yta på de enskilda tomterna.
För att uppnå byggnader med nättare proportioner, exempelvis byggnader med förhöjt väggliv, finns
bestämmelser om att huvudbyggnad avseende enbostadshus får vara maximalt 150 m2.
Komplementbyggnader får byggas om maximalt 40 m2, beroende på tomt.
Det befintliga Andreastorpet kan fortsätta att vara bostad, men det kan också såsom i tidigare detaljplan
finnas ett intresse av att nyttja byggnaden som gemensamhetslokal. Förvaltning och drift av denna
byggnad blir i så fall en viktig fråga för den gemensamhetsanläggning som kommer att bildas för området.
Oavsett om Andreastorpet styckas av till en bostadsfastighet eller om det blir en gemensamhetslokal bör
planbestämmelser för denna fastighet anpassas till byggnadens nuvarande utformning. En eventuell
avstyckning bör i huvudsak göras utifrån den ianspråktagna trädgården som de boende nyttjar idag.
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Illustrationskarta som visar den föreslagna bebyggelsens ungefärliga placering. Bostäderna öster om
lokalgatan föreslås byggas i två våningar eftersom de med sin placering i landskapet får stöd i sluttningen.
I planförslaget är tomter och byggrätter utformade efter samma principer som den befintliga bebyggelsen. Byggrätterna för huvudbyggnaden är 120 - 150 kvm och en komplementbyggnad. Bebyggelsen väster om lokalgatan
placeras närmast lokalgatan

PLANBESKRIVNING 2018-09-18
Detaljplan för del av Svenneby 2:14 m fl, Andreastorpet
Diarienummer: MBN 2011/1361-314
22

Från de boende i området finns ett stort intresse för hur bebyggelsen skall utformas och en dialog har förts
med representanter för dessa. Eftersom området i huvudsak är utbyggt under senare halvan av 1900-talet
bör det inte ställas krav på att bebyggelsen utformas med en bohuslänsk byggnadstradition. Det kan istället
vara väsentligt att reglera byggnadernas volymer och proportioner för att anpassa bebyggelsen i första
hand till det omgivande landskapet.
Inom denna del av kommunen finns ett behov av lägenheter. Det har av kommuninvånare efterfrågats
lägenheter dels för äldre som idag bor i villa i området och som har önskemål om någon form av
kollektivboende, dels för yngre människor som flyttar hemifrån - där bl a studerande vid
Gerlesborgsskolan är en målgrupp. Inom denna del av kommunen finns för övrigt ett mycket begränsat
antal hyreslägenheter.

SERVICE OCH MÖTESPLATSER
Förutsättningar
Närmsta grundskola ligger i Svenneby ca 2 km bort, där finns förskola och årskurs 0. Årskurs 1-9 finns i
Hamburgsund. Även förskola och fritidsgård finns i Hamburgsund. Gerlesborgsskolan, som är en
grundläggande konstnärlig utbildning, ligger drygt 1 km bort. På skolan finns också en
restaurangverksamhet och ett stort kulturellt utbud i form av utställnings-, konsert- och teaterverksamhet.
I området finns många yrkesverksamma konstnärer, varav en stor del är knutna till Konstnärernas
Kollektivverkstad. De flesta konststudenterna bor också i närområdet. En annan betydande verksamhet i
området är Bohusläns Kooperativa Stenindustri. I anknytning till Konstnärernas Kollektivverkstad finns
Bottnafjordens Inköpsförening. Inköpsföreningen är öppen några timmar varje vecka och har ett utbud
som en livsmedelsbutik, men med en ekologisk inriktning. Föreningen bildades då Ica-affären i området
stängdes och är en medlemsägd butik öppen för alla boende i området. I anslutning till Konstnärernas
kollektivverkstad finns även galleri- och caféverksamhet.
Vårdcentral finns närmast i Fjällbacka. Äldreomsorg finns i Gerlesborg.
Övrig kommersiell service finns i Hamburgsund.

ARKEOLOGI
Förutsättningar
Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar.

KULTURMILJÖ
Förutsättningar
Byggnaden Andreastorpet uppfördes kring förra sekelskiftet.
För övrigt finns inga dokumenterade kulturmiljövärden inom planområdet.
Planförslaget
Andreastorpet ges i detaljplanen en användningsbestämmelse som medger boende eller bostadskomplement i form av gemensamhetslokal.

PLANBESKRIVNING 2018-09-18
Detaljplan för del av Svenneby 2:14 m fl, Andreastorpet
Diarienummer: MBN 2011/1361-314
23

Huvudbyggnaden på fastigheten Svenneby 2:67 är något äldre än Andreastorpet, men har genomgått en
del förändringar vid ombyggnader. Den befintliga huvudbyggnaden på fastigheten Svenneby 2:14
föreslås omfattas av varsamhetsbestämmelser, vilket innebär att särskilda krav, enligt PBL 8 kap 17 §,
kommer att ställas vid bygglovprövning. På plankartan finns en redovisning av vilka karaktärsdrag och
värden hos byggnaderna som varsamhetsbestämmelserna omfattar.

GATOR OCH TRAFIK
Gator
Förutsättningar
I den norra delen av området finns det en mindre grusväg in till de befintliga fastigheterna idag. Till
fastigheten Svenneby 2:67 kan man även komma norrifrån. Långekärrsvägen är en smal slingrande väg,
med en relativt låg trafikintensitet och hastighet. Det finns ingen speciell cykelväg, men med tanke på
biltrafikens omfattning kan cykeltrafiken samsas med biltrafiken på huvudgatan. Inom området finns
idag inga gångstråk till den omgivande naturen i öster. Skogsområdet som avgränsar planområdet från
berget är mycket tätvuxet och snårigt.
Planförslaget
En ny lokalgata ska anordnas inom området. Lokalgatan är genomgående med infarter i norr och söder
inom planområdet. Den lilla grusvägen, som fungerar som tillfart till de båda befintliga bostäderna idag
flyttas ca 25 m söderut och föreslås användas endast för gång- och cykeltrafik. Va-ledningar har förlagts
inom detta område.
Den trafikökning som den föreslagna bebyggelsen ger upphov till är av begränsad betydelse och
omfattar 40-50 ADT. Planen innebär ingen förändring av förväntad trafikalstring i förhållande till nu
gällande detaljplan. Föreslagen breddning av Långekärrsvägen medger möjlighet att anordna
mötesplatser för trafiken om man finner det önskvärt i framtiden.
Kollektivtrafik
Förutsättningar
Skolbussen, som är en reguljär busslinje mot Hamburgsund trafikerar Långekärrsvägen under
terminstid. För övrigt ligger närmaste busshållplats vid Gerlesborgsskolan. Busslinjer går både norrut
mot Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad och österut för att ansluta till expressbussar mellan
Göteborg och Strömstad / Oslo.
Planförslaget
Det ökade underlag för kollektivtrafiken som planförslaget ger upphov till är av begränsad omfattning
och kommer troligtvis inte att påverka frekvensen av busslinjer i området. Hållplats för skolskjuts kan
anordnas utmed Långekärrsvägen i anslutning till område för sophus.
Parkering
Parkering anordnas i huvudsak på den egna tomten. Om flerbostadshus byggs skall även parkering för
dessa anordnas på den egna tomten. Gästparkeringar föreslås inom planområdet, dels i norra delen av
planområdet, dels centralt i området.
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Tillgänglighet
Planområdets marknivåer varierar i de centrala delarna mellan +8,5 och + 10,7, vilket innebär
marklutningar på 1:20 eller flackare. För den planerade bebyggelsen öster om lokalgatan är
variationerna på marknivåerna något större.
Kraven på tillgänglighet följs upp i bygglovskedet genom kraven i BBR. Byggnader ska vara
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ett
attefallshus som är ett komplementbostadshus och ska användas för permanentboende ska vara
tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tomter
avsedda för bebyggelse ska vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till
terrängen och förhållandena i övrigt.
Besöksparkering, varav en för handikappade, skall anordnas i anslutning till de föreslagna byggrätterna
för flerbostadshus.

FRIYTOR
Lek och rekreationsområden
Förutsättningar
Av den öppna ytan inom planområdet används i huvudsak den västra delen närmast vägen av de boende
vid midsommarfirande etc. Det finns en bollplan inom området. Avståndet till den kommunala
badplatsen är ca 300 m.
Planförslaget
Inom planområdet bevaras stora grönytor tillgängliga för allmänheten, framförallt inom den del som
ligger närmast vägen. Detta bidrar även till att bibehålla det öppna landskapet. Området öster om
stengärdsgården är idag svårtillgängligt p g a den täta vegetationen. Det finns endast en öppning i
stengärdsgården och inga stigar eller gångvägar genom skogsområdet. I planförslaget föreslås en mindre
gångväg i den sydöstra delen av planområdet som möjliggör passage till klapperstens- och
hällmarksområdet öster om planområdet. I den norra delen av området sparas naturmark mellan den
befintliga fastigheten Svenneby 2:67 och den föreslagna nya bebyggelsen för att bevara tillgänglighet
till naturområdet öster om planområdet. Norr om de föreslagna flerbostadshusen redovisas en passage
mellan lokalgatan och naturmarken/klapperstensfältet i öster.
Inom området finns en bollplan, som kommer att vara kvar även efter planens genomförande men i ett
nordligare läge.
Inga allmänt tillgängliga områden som används för lek eller rekreation tas i anspråk.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och spillvatten
Förutsättningar
Befintliga fastigheter inom området är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. En utbyggnad av vasystemet har färdigställts under 2015. Vattenledningsnätet har bra kapacitet och med vattentryck ca 40
m (40 kg/cm2) i anslutningspunkt närmast havet. Spillvattennätet klarar anslutning av ytterligare ca 100
fastigheter. För nya byggnader ska färdigt golv ligga 30 cm högre än markhöjden vid förbindelsepunkten vid tomtgränsen annars måste avloppet pumpas (villapump).
Dagvatten
Planförslaget
En dagvattenutredning har utförts av Aqua Canale 2017 06 12.
Den geotekniska utredningen visar att marken inte kan höjas. Detta innebär att det inte går att anlägga
ett stort fördröjningsmagasin eller fördröjningsdamm inom planområdet. På varje tomt ska därför ca 6
m3 dagvatten fördröjas. Allt dagvatten ska ledas via dräneringsledningar i makadam för infiltration och
fördröjning.
Dagvatten som kommer uppströms nya hus (gäller även befintliga hus) och rinner ner mot huskroppen
skall anslutas till ytvattenintag (dagvattenbrunn med kupol). Det får inte rinna ner i husets dräneringsledningar. Dräneringsledningarna är inte dimensionerade för ytvatten (hårdgjorda ytor) utan skall leda
bort överskottsvatten (grundvatten). Det är viktigt att utföra dräneringen och makadamfyllningen så att
den inte tätas över tiden med finmaterial (jord, löv mm).
Ytvattenintagen placeras i lågpunkt och ansluts med dagvattenledning till dräneringsbrunnen som mynnar i dagvattenservisen. Om ytvattenintaget tätas skall vattnet på markytan ledas runt huset.
Hus- och tomtytorna ska efter lokal fördröjning i magasin anslutas till dagvattenledning.
Vid bygglovgranskningen är det viktigt att dagvatten för hus och tomt redovisas.
Det öppna diket i den västra delen av planområdet ska bibehållas. För att avleda ytvattnet från
avrinningsområdet öster om planområdet till diket redovisas ett u-område inom det västra kvarteret.

Figurer: Dagvattenfördröjning; se vidare ritningar B:11:21 och B 11:22
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Planområdet från norr och markens avrinningsområde

Dimensionering av dagvatten för ett hundraårsregn
Ett 100-års regn inom planområdet medför inga olägenheter eftersom dagvattenserviserna och huvudledningarna klarar av ( är dimensionerade) för ett hundraårsregn. För befintligt område nedströms blir
det ingen förändring mot idag vid stora regn.
Bygger man färdigt golv minst ca 50 cm över högsta högvattenyta så blir det inga dyra återställningskostnader. Högsta vattenyta är ca +8.05 för planområdet.
Allt dagvatten skall gå via dräneringsledningar i makadam (eller dagvattenkassetter) för infiltration och
fördröjning.
Värme och energi
Förutsättningar
Befintlig bebyggelse inom området har individuella uppvärmningssystem.
El, tele
Förutsättningar
Fortum och Skanova har befintliga ledningar inom planområdet. Optokabel är förlagd längs med
Långekärrsvägen.
Planförslaget
Nya fastigheter ansluts till befintliga nät.
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Avfallshantering
Förutsättningar
Avfallshanteringen skall ske i enlighet med kommunens renhållningsordning och avfallsplan, vilken har
som målsättning att alla verksamheter och boende källsorterar för återvinning av tidningar och
förpackningar för materialåtervinning, samt matavfall för insamling till biogas.
Planförslaget
Inom planområdet redovisas två alternativa lägen för det gemensamma avfallshuset utmed
Långekärrsvägen i anslutning till de båda infarterna till området. För närvarande utreds möjligheten att
ordna avfallshanteringen/återvinning med två sopkärl med fyra fack vid varje fastighet.

BRANDSÄKERHET
Planförslaget
Inom planområdet kan vägar och uppställningsplatser anordnas så att avståndet till fastigheter inte
överstiger 50 meter.
Brandvattenförsörjning för området dimensioneras enligt anvisningar i VAV P83 från Svenskt Vatten.

HÄLSA OCH SÄKERHET
BULLER
Förutsättningar
Trafiken på Långekärrsvägen genererar buller till omgivningen.
Planförslaget
Föreslagen bostadsbebyggelse ligger ca 40 m från Långekärrsvägen. Riktvärdena i Förordningen
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader med senaste ändring (som träder i kraft 1 juli 2017)
bedöms klaras för planerad bebyggelse.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Förutsättningar
Enligt klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) blir klimatet på jorden allt varmare till följd av
de stora utsläppen av växthusgaser. I framtiden kommer mer extrema vädertyper som exempelvis
skyfall.
För Tanums kust antas medelvattenståndet stiga ca 1 meter under perioden 1990-2100 och under samma
period antas landhöjningen ske med ungefär 0,2 meter. I den tänkta utvecklingen är landhöjningen
tillräcklig för att motverka havshöjningens effekt fram till ca år 2020 jämfört med 1990 års nivåer, men
därefter stiger havsytan. Höjningstakten ökar mot slutet av seklet, så att medelvattenståndet år 2100
nästan ligger 0,7 meter högre än idag.
Det högvattenstånd som år 2100 beräknas inträffa i genomsnitt en gång per tio år, är 0,25 meter högre
än det högvattenstånd som idag beräknas inträffa en gång per 300 år.
Planförslaget
I arbetet med översiktsplanen 2030 har en översiktlig analys avseende översvämningshotade områden
genomförts. Analysen pekar ut områden och allmänna vägar som berörs av högvatten kring 3 meter över
havsnivån (+3,2 meter RH 2000).
Planområdet, som har en lägsta marknivå ca + 8 meter, bedöms inte ligga inom område som är
översvämningshotad.
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KONSEKVENSER
EKONOMISKA KONSEKVENSER
Kommunen äger all mark inom planområdet förutom Svenneby 2:67. Kommunen får inkomster från
försäljning av kvartersmarken och utgifter för utbyggnad av allmän platsmark samt för förrättningskostnader.
Planekonomin som helhet bedöms som god och förväntas ge ett överskott för kommunen.

SOCIALA KONSEKVENSER
Planförslaget innebär att området kan bebyggas med permanentbostäder. Detta är ett led i omvandlingen
av området längs Långekärrsvägen från fritidsbostäder till permanentbostäder som helhet i och med att
kommunala va-ledningar byggts ut (år 2015).
Inom planområdet finns en fotbollsplan gemensam för omgivande bebyggelse. Här kan gemensamma
fester för närboende exempelvis under midsommartid fortsättningsvis anordnas.
Lekplatser inom parkområdet får även anordnas.
Närheten till både natur och hav ger rika möjligheter till rekreation och friluftsliv och skapar höga boendekvaliteter.
Planförslaget ger möjlighet för barn till skyddad lek och samvaro inom både allmän platsmarken och
inom bostadskvarteren. Goda förutsättningar för att gå och cykla skapas och bidrar till en god folkhälsa
för de boende.

KULTURELLA KONSEKVENSER
Bebyggelsen bedöms att väl ansluta sig till bebyggelsestrukturen i området och inte orsaka någon skada
på kulturmiljö och landskapsbild.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planprocessen
Planprocessen drivs med så kallat normalt planförfarande enligt ÄPBL, SFS 1987:10, vilket bland annat
innebär att förslaget till detaljplan kommer att samrådas och ställas ut för granskning innan det kan tas
upp för godkännande och antagande. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte
överklagas.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplanen fortsätter att gälla även
efter genomförandetidens utgång.

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING
Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bl.a. iordningställande och underhåll samt ansvaret för allmän platsmark
inom ett planområde. I föreliggande planförslag är det enskilt huvudmannaskap. Motiveringen till detta
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är dels att omgivande äldre byggnadsplaner har enskilt huvudmannaskap, dels att de allmänna platser som
tillskapas vid ett genomförande av detaljplanen främst kommer att nyttjas av de boende i området och de
närmaste omgivningarna. De befintliga vägarna inom området förvaltas av gemensamhetsanläggningar.
Kommunen har hittills överlåtit skötsel och drift av allmän platsmark till samfällighetsförening i området.
Ansvarsfördelningen gällande genomförande och drift redovisas i följande tabell.
Allmän plats
Anläggning
(kartbetäckning)

Genomförande

Drift

HUVUDGATA

Exploatör

Samfällighetsförening

LOKALGATA

Exploatör

Samfällighetsförening

PARK/NATUR

Exploatör

Samfällighetsförening

Vatten-, spillvatten,
och brandvatten

Exploatör

Tanums kommun

Samfällighetsförening för omhändertagande av dagvatten

Dagvatten

Kvartersmark
Genomförande

Driftsansvarig

Bostäder
(B1, B2, B3)

Respektive
fastighetsägare

Respektive fastighetsägare

Sophus
(E1-område)

Exploatör

Samfällighetsförening

AVTAL
Planavtal
Exploateringsavtal
Detaljplanen tas fram i kommunens egen regi. Något exploateringsavtal behöver därför inte upprättas.
Inför fastighetsbildning av nya tomter i området kommer det behöva upprättas överenskommelse om
inträde i den anslutande gemensamhetsanläggningen för väg, Svenneby ga:5. Svenneby 2:14 deltar i
dagsläget med andelstalet 1 i Svenneby ga:5

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Markägande
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.
Kommunen är ägare till exploateringsfastigheten Svenneby 2:14.
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Allmän plats
Kommunen äger all mark som redovisas som allmän plats i detaljplanen.
Kvartersmark
Kommunen äger större delen av den mark som redovisas som kvartersmark i detaljplanen. Fastigheten
Svenneby 2:67 är privatägd.
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning för nybyggnad av enbostadshus sker enligt planförslaget.
Servitut/gemensamhetsanläggningar/ledningsrätt/övriga rättigheter
Nyttjanderätt eller servitut ska upprättas för nya dragningar av el- och telekablar inom området.
Rättigheten kommer att belasta den kommunala fastigheten Svenneby 2:14.
Konsekvenser för fastigheter inom planområdet

Nuvarande
användning

Förändringar och
konsekvenser

Fastighetsbeteckning

Ägande

Svenneby 2:14

Kommunalt I huvudsak
naturmark, ett äldre
bostadshus ligger
på stamfastigheten. Servitut för
infart till Svenneby
2:67 belastar
fastigheten.

Svenneby 2:67

Privat

Bostad, servitut
belastar fastigheten
till förmån för
Svenneby 2:14 för
vattenuttag ur
brunnen.

Ca 1/3 av markområdet omvandlas till
bostadsfastigheter. Utformningen av
planförslaget är gjord för att de rekreationsytor som används av de boende idag, skall
kunna användas även i framtiden. Jämfört
med gällande detaljplan bevaras en relativt
stor del av dalgången obebyggd. Befintlig
bostadbyggnad anslutes till kommunalt
vatten och avloppsnät.
En stor del av fastigheten kommer att
införlivas i Svenneby g:5 alternativt ny
gemensamhetsanläggning. Övervägande
delar av dessa kommer att vara park- eller
vägmark.
Fastigheten har bibehållen användning.
Fastighetsgränserna påverkas inte av
planförslaget. Befintlig bostadsbyggnad är
ansluten till kommunalt vatten och
avloppsnät. Servitut ska tas bort.
Fastigheten kommer att ingå i
gemensamhetsanläggning och
marksamfällighet som förvaltar natur- och
parkmark och gata.
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Spånslätts
vägsamfällighet

Samfälligh
et

Andelsägare förvaltar Svenneby
ga:5

Vägsamfälligheten kommer att finnas kvar
men kommer att omprövas vid en
lantmäteri-förrättning. Samtliga nya
fastighetsägare inom området ska ingå i
samfälligheten. Fler som använder vägen
kan medföra ett ökat slitage, samtidigt som
samfälligheten får fler medlemmar som
delar på avgifterna för drift och underhåll.

EKONOMISKA FRÅGOR
Mark
När detaljplanen genomförs ansöker exploatören om fastighetsbildning. Kostnaden för fastighetsbildning
står exploatören för. I det fall annan fastighet har nytta av fastighetsbildningen kan denna fastighet behöva
delta i fastighetsbildningskostnaden. Kostnadsfördelningen görs då normalt i förhållande till den nytta
fastigheten har av åtgärden.
Va- anläggningsavgift
Va- anläggningsavgift skall erläggas för den allmänna va-anläggningen enligt gällande taxa för nya
byggrätter när förbindelsepunkt upprättats och meddelats.
Servitut/ledningsrätt
Inom planområdet finns idag ett tidsbegränsat officialservitut för utfart från fastigheten Svenneby 2:67.
Det finns även ett servitut till förmån för Svenneby 2:14 avseende brunnen på fastigheten Svenneby 2:67.
Dessa servitut blir onödiga då planen genomförs och ska tas bort.
Ledningsrätt för de kommunala va-ledningarna har upprättats. För el- och telekablar upprättas
nyttjanderätt eller servitut. Rättigheterna kommer att belasta fastigheten Svenneby 2:14.
Gemensamhetsanläggning
Långekärrsvägen är inrättad som en gemensamhetsanläggning, ga:5, vilken förvaltas av en samfällighet.
De nya fastigheterna inträder i gemensamhetsanläggningen, alternativt att en ny gemensamhetsanläggning tillskapas, genom beslut från lantmäteriet.
En gemensamhetsanläggning för skötsel av de allmänna platserna inom planområdet ska bildas. Även
anläggningar för omhändertagande av dagvatten ska förvaltas av en gemensamhetsanläggning.
För att undvika konflikter mellan markägare och anläggningssamfälligheten ska även en marksamfällighet
bildas för allmän plats. Bildandet av dessa sker genom en lantmäteriförrättning.
Mark som regleras som allmän plats ska upplåtas till anläggningssamfälligheten inom området utan
ersättning.
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Iordningsställande av allmänplats
Åtgärder för iordningsställande av allmän plats bekostas av Tanums kommun eller en privat exploatör
om området säljs.
El och tele
Parallellt med Långekärrsvägen finns en ledning för optokabel med nyttjanderätt som delvis ligger inom
planområdet (inom PARK-området). Inom området finns även en optokabel upplåten med ledningsrätt
(beteckningen 1427-96/16.1). Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören.
Bygglovsavgift
Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa.

FORTSATT PLANARBETE
Efter utställningsskedet godkänner miljö- och byggnadsnämnden planförslaget. Därefter antar
kommunfullmäktige förslaget. Detaljplanen handläggs enligt rutiner för normalt planförfarande.
Förändringar av planförslaget efter utställningsskedet 2017
Utöver mindre justeringar har följande förändringar skett:
•

Planförslagets avgränsning i norr har justerats i enlighet med samrådsförslaget och nu gällande detaljplans plangräns.

•

Gångvägen söder om befintlig infart till Andreastorpet har breddats till 4,0 meter för att rymma befintliga va-ledningar.

•

Redaktionella justeringar i enlighet med Lantmäteriets skrivelse.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR PLANARBETET
Samråd ägde rum

juli-augusti 2012

Utställning ägde rum

November - december 2017

Godkännande i miljö- och byggnadsnämnden

Fjärde kvartalet 2018

Antagande i miljö- och byggnadsnämnden/
kommunfullmäktige

Fjärde kvartalet 2018

Laga kraft tidigast

Första kvartalet 2019

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner den laga kraft ca en
månad efter antagande.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planbeskrivningen har sammanställts av miljö- och byggnadsförvaltningen. Kommunala tjänstemän från
berörda förvaltningar har medverkat i planarbetet. Utredningar som ingår i planhandlingarna har utförts
av följande konsulter:
Geotekniska utredningar

Norconsult AB

Grundvattenmätning

Structor

Dagvattenutredning

AQUA CANALE

Naturutredningar

Pro Natura

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Moa Leidzén
Planchef

Leif Fred
Planarkitekt
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