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INLEDNING
Bakgrund
Bolaget Rena Hav Sverige AB (Rena Hav) vill uppföra en biogasanläggning
med tillhörande reningsverk i anslutning till fiskberedningsindustrierna
Orkla Foods AB (Orkla) och Leröy Smögen Seafood AB (Leröy), inom industriområdet Hagaberg i Kungshamn. Anläggningen ska producera och
förbränna biogas samt rena processavloppsvatten från fiskberedningsindustrin. I första hand ska anläggningen ta tillvara fiskavfall och processavloppsvatten från Orkla och Leröy. På längre sikt är det önskvärt att ta emot
avfall från Domstein Foods AB (Domstein) i Kungshamn och andra fiskberedningsindustrier i Bohuslän, matavfall från storkök samt miljömusslor och
sjöpungar.
Den biogas som anläggningen kan producera ska nyttjas som el, värme och
kyla, i första hand för Orkla och Leröy, men i framtiden eventuellt även för
Tumlarens friskvårdsanläggning i Väjern. Även biogödsel kommer att produceras.
Omholmens reningsverk tar idag emot processavlopp från Leröys verksamheter på Hagabergs industriområde. Processavloppet motsvarar ungefär
40% av reningsverkets kapacitet. Genom att omhänderta processavloppet i
ett lokalt reningsverk friställs kapacitet i det kommunala reningsverket för
annan verksamhet.
Hagaberg är ett utbyggt industriområde avsett för storskalig verksamhet
med behov av vattenanknytning. Planarbete pågår för att möjliggöra utvidgning av industriområdet mot norr. Det område som är aktuellt för uppförande av en biogasanläggning omfattas av en detaljplan från 1995 och är
planlagt för konservindustri. Området utgörs till stor del av så kallad prickmark, som inte får bebyggas. Rena Hav har därför ansökt om att få ändra
gällande detaljplan för området. Delar av det aktuella området omfattas av
strandskydd.
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun har 2013-12-04 § 162 fattat beslut om
att lämna ett positivt planbesked. Föreliggande förslag till detaljplan har därefter upprättats.

Planförslagets syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att utöka byggrätten inom befintligt industriområde för
att skapa förutsättningar att uppföra en biogasanläggning med reningsverk i
anslutning till fiskberedningsindustrierna Orkla och Leröy.

Planområdet ligger i norra delen av
Kungshamn, markerat med svart ring.

Planbeskrivning
Antagandehandling 2015-10-05

Markanvändningen inom planområdet föreslås vara Industri, med behov av vattennära läge. Vattnet planläggs som Öppet vattenområde. Befintlig industrigata
förlängs inom planområdet. Kommunen är huvudman för allmän plats.
Byggnader får uppföras till en högsta totalhöjd av +37 meter i östra delen av
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planområdet och till +28 respektive +18 meter i väster. Orklas befintliga lagerhall bekräftas och ges byggrätt i detaljplanen.

Planområdet
Läge, areal och avgränsning
Planområdet, som omfattar drygt 4 ha, varav ca 0,8 ha utgör vattenområde,
är beläget inom Hagabergs industriområde, väster om Dinglevägen (väg
174), mellan Väjern och Kungshamn i Sotenäs kommun. Planområdet ligger
mellan Orklas och Leröys anläggningar och avgränsningen för området följer i norr fastighetsgränsen mot Leröy och i öster gällande detaljplanegräns
mot Dinglevägen. I väster följer planområdet en tänkt förlängning av den
västra plangränsen för Leröys detaljplan. Mot Orklas anläggning följer planområdet gällande egenskapsgränser.
Avsikten är att ersätta den norra delen av gällande detaljplan för Orkla
(1427-P95/9) och planlägga strand- och vattenområdet i väster.

Orienteringskarta över planområdet och
den närmaste omgivningen. Planområdets
gräns är markerad med svart streckad
linje.

Markägoförhållanden
Planläggningen berör fastigheterna Gravarne 3:1 och 3:6. Gravarne 3:1 ägs
av Sotenäs kommun och Gravarne 3:6 av Abba Seafood AB.
För fullständig redovisning av ägoförhållanden och rättigheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.
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Illusttration över komm
munägd mark innom
och inntill planområdett. Planområdet är
ä
mark
kerat med svart lilinje.
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Pla
anprocesssen
Norrmalt planfförfarande
Detaljplanen uppprättas i enligghet med plan
n- och bygglaagen (PBL 2010:900)
n
planfförfarande, viilket
och planarbetet bbedrivs med ett så kallat normalt
blan
nd annat inneebär att förslaaget till detaljp
plan både skiickas ut för saamråd
och ställs ut för ggranskning in
nnan det kan tas upp för aantagande.

mråd om planfförslaget har genomförts under
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periodden 10 mars tiill 20
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aprill 2015. Inkom
mna synpunkkter och komm
munens bem
mötande redovvisas i
samrådsredogöreelse, daterad 2015-08-14.
2
Plan
nförslaget harr varit utställtt för granskniing under tideen 5 oktoberr till 26
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ober 2015. Innkomna synpu
unkter och kommunens bbemötande reedovisas i
utlåttande, dateratt 2015-11-18..
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner, ÖP 2010
Sotenäs kommun har en kommuntäckande översiktsplan från 2010, antagen
2010-12-16. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens
översiktsplan.

Planområdet ligger inom U10
Ödegården, som i ÖP 2010 anges
som område för utveckling av industriell/storskalig verksamhet
med behov av vattenanknytning.

Det befintliga verksamhetsområdet Hagaberg redovisas i ÖP 2010 som en
del i ett större område för utveckling av industriell/storskalig verksamhet
med behov av vattenanknytning, U10 Ödegården. Vid nyetablering förespråkas åtgärder som begränsar störning. Se vidare under avsnittet Bebyggelse och verksamheter.
Översiktsplanen pekar också ut industriområdet Hagaberg med omgivning
som en befintlig störningszon för lukt. Se vidare under avsnittet Hälsa och
säkerhet.
U11, Förålarna, öster om väg 174 och planområdet pekas ut som ett framtida utvecklingsområde för bostäder.

Detaljplaner
Västra delen av planområdet, strand- och vattenområde, är inte detaljplanelagt. Planområdet är i övrigt detaljplanelagt och omfattas av Detaljplan för
Kungshamn, industriområde vid Hagaberg, laga kraft 1995-10-03 (1427-P95/9).
Detaljplanen medger icke störande verksamheter för konservindustri. En
stor del av föreslaget planområde utgörs i gällande detaljplan av prickmark
som inte får bebyggas. Planens genomförandetid har gått ut.

Utdrag ur ÖP 2010, rekommendationskarta Kungshamn-Smögen
Hasselösund-Väjern
Hovenäset.

Utdrag ur plankarta tillhörande Detaljplan för Kungshamn, industriområde vid
Hagaberg, (1427-P95/9).
Aktuellt planområde markerat med
svart streckad linje.

Detaljplan för GRAVARNE 3:1 och 3:6
Kungshamn, Sotenäs kommun

Planbeskrivning
Antagandehandling 2015-10-05

6

I norr gränsar planområdet till Detaljplan för del av Vägga 2:262 m.fl., laga kraft
2005-02-25 (1427-P63) samt Detaljplan för Leröy Smögen Seafood AB Vägga
2:427 m.fl., laga kraft 2010-07-21 (1427-P103). Planerna medger icke störande, industriell verksamhet med behov av vattennära läge, samt icke störande småindustri och hantverk.
För Ödegården, norr om planområdet, pågår upprättande av detaljplan för
industri (Detaljplan för Ödegården 1:9 m.fl.).

Ovan: Utdrag ur plankarta tillhörande
Detaljplan för del av Vägga 2:262 m.fl.,
(1427-P63)

Ovan till vänster: Utdrag ur plankarta tillhörande
Detaljplan för Leröy Smögen Seafood AB Vägga
2:427 m.fl., (1427-P103)

Behovsbedömning, MKB
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas för en detaljplan om det kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
Ställningstagande
Miljö- och byggkontoret har 2014-04-29 genomfört en behovsbedömning
enligt 4 kap 34 § PBL och 6 kap 11 § MB och bedömer att ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ska upprättas. Länsstyrelsen i Västra Götalands län delar kommunens uppfattning.
Samråd om MKB-avgränsningen har skett vid möte 2014-09-30, mellan
länsstyrelsen och miljö- och byggförvaltingen.

Planbeskrivning
Antagandehandling 2015-10-05
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Motiv till bedömningen








Landskapsbilden påverkas.
Tillgängligheten enligt strandskyddsbestämmelserna kan påverkas.
Risk finns för olyckor/haverier vid verksamheten som kan påverka
omgivningen.
Då närliggande bostadsområden finns i flera riktningar finns påverkansrisker för hälsa och säkerhet för många människor, med avseende på ohälsa, otrygghet och oro.
Omgivningspåverkan på vatten- och luftmiljön kan uppstå.
Den planerade verksamheten finns uppräknad i förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) och denna typ av
verksamheter antas, enligt denna lagstiftning alltid medföra en betydande miljöpåverkan.

MKB
En Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanens genomförande har upprättats av Camparus AB, 2015-10-15, justerad 2105-11-18. Miljökonsekvensbeskrivningen biläggs planhandlingarna.

Skyddsavstånd
I Översiktsplanen ÖP 2010 är industriområdet Hagaberg med omgivning utpekat som en befintlig störningszon för lukt. Den planerade biogasanläggningen
inom planområdet kan främst medföra störning i form av lukt. Det är en störning som till viss del finns redan idag med pågående verksamheter inom industriområdet. I Sverige finns idag inga lagreglerade skyddsavstånd avseende lukt.
Se vidare under avsnittet Hälsa och säkerhet.

Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun har 2013-12-04 § 162 fattat beslut om
att lämna ett positivt planbesked.
Byggnadsnämndens arbetsutskott har 2014-10-09 § 81, och 2015-02-26 § 18,
fattat beslut om att godkänna samrådshandlingar.
Byggnadsnämndens arbetsutskott har 2015-08-27 fattat beslut om att godkänna samrådsredogörelsen, upprätta granskningshandlingar samt ställa ut
planen för granskning.
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BESTÄMMELSER ENLIGT
MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser,
3 kap MB
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön. Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med
mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med
hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse.
Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
Planområdet ligger inom den zon som omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB. Ett genomförande av planen innebär en utveckling av ett befintligt tätortsområde till förmån för det lokala näringslivet. Planens
genomförande bedöms därför vara förenligt med bestämmelserna i 4 kap MB.

Riksintressen enligt 3 kap MB
berör inte planområdet.
Planområdet markerat med svart
linje.

Planbeskrivning
Antagandehandling 2015-10-05
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika
parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet.
Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
Planområdet ligger inte i en miljö där miljökvalitetsnormer för utomhusluft
överskrids.
Vattenförekomster (SFS 2004:660)
Planområdets omgivande kustvatten, Kungshamns skärgård, omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Den ekologiska statusen för Kungshamns skärgård
har klassificerats till måttlig och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till 2021. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) har klassificerats till god.
Den planerade biogasanläggningen med reningsverk skapar förutsättningar
för en förbättrad vattenkvalitet.

Områdesskydd, 7 kap MB
Strandskydd
Planområdets västra del berörs av strandskydd. Strandskyddet syftar till att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i
vatten (7 kap 13 § MB).

Gällande strandskydd (blå linje) i och i
anslutning till planområdet (svart linje).
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Inom ett strandskyddsområde är det bland annat förbjudet att uppföra nya
byggnader, anläggningar eller anordningar som hindrar allmänhetens tillgång
till stranden eller väsentligt försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7
kap 15 § MB). För att möjliggöra att ny bebyggelse eller nya anläggningar
ska kunna uppföras måste strandskyddet upphävas eller dispens från strandskyddet beviljas.
Upphävande av strandskydd
I samband med att detaljplanen vinner laga kraft föreslås att strandskyddet
upphävs för den i planen utlagda kvartersmarken väster om det idag gränsbestämda strandskyddet. Det område för vilket strandskyddet föreslås upphävas är drygt 8500 kvm, varav ca 1000 kvm idag utgörs av vattenområde.
Se kartbild nedan. Ett upphävande av strandskyddet enligt förslag bedöms
inte förändra allmänhetens tillgång till strandområdet eller försämra livsvillkoren för djur- och växtarter.

Område för vilket strandskyddet föreslås
upphävas är markerat med grå färg.

För ett upphävande av strandskyddet inom föreslaget område bedöms följande särskilda skäl föreligga;
18 c § punkt 1: redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
Området är idag till största del ianspråktaget för industri. Inom området
finns idag stödslänter, upplag och bruksväg/nedfart samt kajkonstruktioner
för utlastning för omgivande verksamheter. Inom området förekommer
transporter med tunga arbetsfordon som gör det direkt olämpligt ur bl.a. säkerhetssynpunkt att tillåta andra än verksamhetsutövare att vistas inom området. Strandzonen är inte planlagd men utgör en del av ett större, delvis inhägnat, industriområde som p.g.a stora nivåskillnader och markförhållanden

Planbeskrivning
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är mycket svårtillgängligt för friluftslivet. En fri passage enligt 18 f § är inte
möjlig med hänsyn till den planerade anläggningens funktion och då det av
säkerhetsskäl inte är lämpligt att allmänheten vistas i området.
18 c § punkt 3: behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
Föreslagen kaj med tillfartsväg och byggnader i form av teknikhus, mottagningshallar o.d. måste för sin funktion ligga vid vattnet, och inom området
finns goda möjligheter att tillskapa en bra kaj med koppling till befintligt industriområde och det allmänna vägnätet. Den planerade biogas- samt reningsanläggningen behöver lokaliseras nära vatten och intilliggande verksamheter. Att lokalisera planerad näringsverksamhet utanför området skulle
medföra merkostnader och tidsförluster.
18 c § punkt 4: behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området.
Syftet med planen är att utöka byggrätten inom befintligt industriområde för
att skapa förutsättningar att uppföra en biogasanläggning med reningsverk i
anslutning till fiskberedningsindustrierna Orkla och Leröy, vilka ligger inom
industriområdet idag. Kommunens översiktliga planer för Hagaberg/Ödegården, vilka presenteras i ÖP 2010, innebär att området kommer vara del
av en fortsatt utveckling av industriell/storskalig verksamhet med behov av
vattenanknytning.
För att uppnå ett funktionellt och flexibelt industriområde är det avgörande
att strandskyddet är upphävt inom kvartersmark så att de rättigheter planen
medger; uppförande av byggnader, anläggningar och vägar, med säkerhet
kan nyttjas av verksamhetsutövarna.
18 c § punkt 5: behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området.
Kommunen vill i linje med den översiktliga ”Blå översiktsplaneringen”
kunna bidra till ett bärkraftigt blandat vattenbruk med kringnäringar, och
önskar kunna erbjuda verksamheter med behov av vattenanknytning möjlighet att lokalisera sig i kommunen. Ödegården/Hagaberg har med sitt läge
invid havet och med befintliga etableringar av beredningsindustrin ett unikt
läge där kommunens satsning på symbioscenter för de maritima näringarna
kan nyttja samverkansmöjligheter med befintliga etableringar i syfte att utveckla nya maritima etableringar med inriktning på forskning och företag
kopplade till marin energi, vattenbruk, fiskodling mm.
Tillgången till områden som möjliggör en utveckling av näringsverksamhet
med koppling till, och behov av närhet till havet är mycket begränsad längs
Bohuskusten. Kommunen bedömer Ödegården/Hagaberg som ett viktigt
och lämpligt område för denna utveckling och ser utvecklingsmöjligheten
som ett angeläget allmänt intresse av avsevärd tyngd. Tillvarataganden av
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denn
na resurs på ddet sätt som planförslagett föreslår är vväl förenligt med
m målsättn
ningarna i förrslag till blå ÖP
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PLANFÖRSLAGET –
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
FÖRÄNDRINGAR
Mark
Mark, terräng och vegetation
Förutsättningar
Hagabergs industriområde ligger på utsprängda platåer på berget mellan väg
174 och vattnet. Höjdskillnaderna är stora inom planområdet och marknivån stiger brant, från havsnivån i väster upp till cirka +39 meter i den sydöstra delen av planområdet.

Sydvästra delen av planområdet. Orklas
befintliga slänter och utfyllnader ned mot
vattnet. Orklas anläggning ligger uppe på
platån till vänster i bild. Foto mot söder.

Östra delen av planområdet är utsprängt och plansprängt till en marknivå på
ca +19 meter. Det kvarvarande bergets nivå varierar mellan ca +30 och +39
meter, vilket ger en bergvägg på ca 10 meters höjd mot öster och närmare
20 meters höjd mot söder. Det utsparade berget fungerar som en skyddande
skärm mellan industriområdet och bostäder, verksamheter, väg 174 och rekreationsområden öster- och söderut.
Den västra delen av planområdet utgörs av en brant slänt ner mot vattnet.
Slänten består av utfyllnader med sprängsten. Vid strandkanten finns några
mindre och flacka berghällar. Samma förhållanden med kraftigt sluttande,
utfyllda slänter ner mot vattnet gäller för alla industrifastigheterna inom Hagabergs industriområde.

Nordvästra delen av planområdet. Befintlig bod vid strandkanten. Leröys anläggning i bakgrunden. Foto mot norr.

Inom planområdet finns ingen vegetation förutom i den nordvästra delen,
där det växer lite gräs och lövsly närmast vattnet.
Planförslaget
Befintliga nivåförhållanden, med en plansprängd yta i öster och en slänt i
väster, föreslås behållas. Ingrepp och omflyttningar av massor i slänten mot
väster kommer att ske vid anläggande av väg till kaj, samt vid uppförande av
bassänger och byggnader enligt planförslaget.
Tillgänglighet och rekreation
Hagaberg är ett utbyggt industriområde med tung trafik och inhägnade
verksamheter, vilket gör att området inte är tillgängligt för allmänheten och
inte heller lämpligt för rekreation. Delar av en äldre gångstig finns på höjdpartiet öster om planområdet och Orklas område, men det har idag ingen
koppling till omgivande gångvägar. Utmed väg 174, mellan Kungshamn och
Väjern, finns utbyggda gångbanor. Mellan Väjern och Kungshamn finns
också fina promenadstigar över bergen vid Förålarna, öster om väg 174.

Del av den plansprängda östra delen av
planområdet, med befintlig bergvägg mot
söder. Orklas fastighet med uppställda
fordon till höger i bild. Foto mot söder.

Nordöstra delen av planområdet. Plansprängd mark och befintlig bergvägg mot
öster. Foto mot öster.
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Bebyggelse och verksamheter
Byggnader inom planområdet
Förutsättningar
Vid strandkanten, i den nordvästra delen av planområdet, finns en mindre
bod. Boden står på arrenderad mark. Centralt inom planområdet, inom Orklas fastighet, finns en lagerhall. Byggnaden är uppförd på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas.
Planförslaget
Boden i nordvästra delen av planområdet kommer att rivas. Befintlig lagerhall inom Orklas område bekräftas och ges byggrätt i planförslaget.
Verksamheter
Förutsättningar
Hagaberg är ett utbyggt industriområde med omfattande verksamhet för
fiskberedning. Orkla har sin stora livsmedelsanläggning direkt söder om
planområdet. Del av Orklas fastighet ingår i planområdet. Direkt norr om
planområdet har Leröy sin livsmedelsanläggning. Strax norr om Leröy finns
en fettåtervinningsanläggning, Hoglins Recycling AB samt enklare hamnverksamhet. Drygt 300 meter norr om planområdet finns idag Smögens
camping. Campingen har ett tillfälligt arrende och kommer att avvecklas.
För Ödegården i norr pågår upprättande av detaljplan för industri. Enligt
rekommendationerna i ÖP 2010 ska storskalig verksamhet och/eller verksamhet med behov av närhet till vatten i huvudsak lokaliseras till verksamhetsområdet Ödegården/Hagaberg.
Planförslaget
Inom planområdet planeras anläggande av en biogasanläggning med reningsverk. Den planerade biogasanläggningen ska tillvarata fiskavfall och
processavloppsvatten från fiskberedningsindustrierna Orkla och Leröy, som
båda bedriver sina verksamheter i direkt anslutning till planområdet. Anläggningen placeras mitt emellan de två verksamheterna. På längre sikt är det
önskvärt att ta emot slam och moderlakar från Domstein och andra fiskberedningsindustrier i Bohuslän, matavfall från storkök samt miljömusslor och
sjöpungar. Musslor och sjöpungar är tänkta att nyttjas dels för biogasproduktion, dels för produktion av djurfoder och som kalktillskott i biogödsel.
Den biogas som anläggningen är tänkt att producera ska nyttjas som el,
värme och kyla, i första hand inom Orkla och Leröy, men eventuellt även
för Tumlarens friskvårdsanläggning. Även biogödsel kommer att produceras, vilket kan säljas som gödningsmedel för åkermark. Den planerade verksamheten är tillståndspliktig och en mer detaljerad beskrivning av biogasanläggningens tekniska utformning, hantering av råvaror m.m. presenteras i
den projekt-MKB som utgör ett av underlagen för tillståndsprövningen.
För anläggningens funktion behöver ett flertal bassänger, cisterner och industribyggnader liksom fackla och skorsten uppföras inom planområdet.

Planbeskrivning
Antagandehandling 2015-10-05

Detaljplan för GRAVARNE 3:1 och 3:6
Kungshamn, Sotenäs kommun

15

Illustration. Översikt över föreslagen utbyggnad inom planområdet,
rödfärgade anläggningar.
Planområdet markerat med svart
streckad linje.

I den östra delen av planområdet, på den plansprängda marken, föreslås att
byggnader får uppföras till en högsta nockhöjd om +37 meter över grundkartans nollplan. Då marknivån inom området ligger på ca +20 meter, motsvarar det en höjd av 17 meter. Som jämförelse har Orklas huvudbyggnad
en nockhöjd på ca 13 meter.
I den västra, sluttande, delen av planområdet finns förutsättningar för att
skapa självfall mellan Orkla/Leröy och den nya anläggningens olika byggnader och bassänger. För att möjliggöra uppförande av byggnader med ca 10
meters höjd föreslås att byggnader får uppföras till en högsta nockhöjd om
+28 meter över grundkartans nollplan i den mellersta delen av området,
samt till en högsta nockhöjd om +18 meter över grundkartans nollplan i den
västra delen.
Skorstenar och ventilationstrummor får uppföras utöver angiven nockhöjd.
En högre skorsten kommer sticka upp från västra delen av området på motsvarande sätt som skorstenen på Leröys område.
Inom kajområdet föreslås att enklare anläggningar, förrådsbyggnader, teknikhus o.d. ska kunna uppföras på högst 30 % av kajområdet. Högsta byggnadshöjd för förråd och teknikbyggnader föreslås bli 5,0 meter.
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Planområdets utbredning

Montage över föreslagna tillkommande
byggnader och anläggningar inom planområdet. Vy mot planområdet, sett från
Långeviks lera i norr.
Underliggande foto; Sotenäs kommun.

Landskapsbild
Planförslaget
Byggnader och anläggningar i den västra delen av området kommer att vara
synliga från vattnet och delvis från söder. Byggnaderna i den östra delen av
området kommer främst vara synliga inne från industriområdet, från norr
och från Stensholmen på andra sidan vattnet. Anläggningen bedöms inte
medföra betydande påverkan på landskapsbilden. Landskapet i närområdet
är redan påverkat av befintliga industrianläggningar, teknisk infrastruktur,
luftledningar, broar och bostadsbebyggelse. De bakomliggande bergen på
Förålarna är högre än de föreslagna byggnaderna. Hur upplevelsen av anläggningarna blir på nära håll bedöms främst vara beroende av byggnadernas
färgsättning och fasadmaterial. En planbestämmelse införs om att byggnaders färgsättning ska anpassas till omgivande natur, och att tak ska ha matt,
grå kulör.
Bostäder
Förutsättningar
Det finns inga bostäder inom planområdet. Närmaste bostadsbebyggelse
ligger i Hagaberg, invid väg 174, ca 50 meter öster och sydost om planområdets gräns. Tätortsområdet Väjern ligger en knapp kilometer nordost om
planområdet.
I ÖP 2010 pekas U11, Förålarna, ut som ett framtida utvecklingsområde för
bostäder. Bostadsbebyggelsen i Hagaberg samt de västra delarna av Förålarna ligger inom nuvarande störningszon för lukt enligt ÖP 2010.

Närmast liggande bostadsfastigheter i
Hagaberg, invid väg 174.

Orklas lagerhall inom planområdet.
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Planförslaget
Planförslaget medger ingen bostadsbebyggelse inom planområdet. Föreslagen verksamhet inom planområdet bedöms inte påverka förhållandena för
befintlig bebyggelse negativt. Något behov av utökning av nuvarande störningszoner bedöms inte finnas.
Om kommunen i framtiden vill exploatera och uppföra bostadsbebyggelse
på västra delen av Förålarna kan det medföra en konflikt gentemot verksamheterna inom industriområdet Hagaberg/Ödegården. En utbyggnad av
biogasanläggning inom planområdet förändrar inte förhållandena i detta avseende. Befintliga verksamheter inom Hagabergs industriområde innebär att
det redan idag krävs ett skyddsavstånd till bostadsbebyggelse. Se vidare under avsnittet Hälsa och säkerhet, Lukt.
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Vattenområden
Förutsättningar
Hagabergs industriområde angränsar till öppet vatten i sundet mellan fastlandet och Stensholmen. Vid planområdet är sundet drygt 100 meter brett.
Norr om planområdet, i höjd med Leröy, finns en utfylld hamnplan och vattenområdet är där ca 60 meter brett. Vattnet utanför planområdet är inte
planlagt.

Planområdets utbredning

Planområdets västra del, vatten- och
strandzon. Orklas anläggning på
platån i bakgrunden. Foto mot sydost, från Stensholmen.
Foto: Bengt Gunnarsson.

En marinbiologisk undersökning avseende förekomst och status av ålgräs
har genomförts i sundet. Se Rapport 776, Hydrogis AB, 2015-08-27. Av
rapporten framgår att det inte finns någon förekomst av ålgräs inom
planområdet. I sundet sydväst om planområdet finns ett grundområde med
vegetation av ålgräs. Ålgräsets utbredning i förhållande till planområdet
framgår av kartbild nedan.

Utbredning av vegetation med ålgräs och
snärjtång (röd linje) sydväst om planområdet. Planområdet markerat med vit
streckad linje. Utdrag ur Marinbiologisk
undersökning, Ålgräsvegetation vid
Hagaberg. Rapport 776, Hydrogis AB,
2015-08-27.
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Planförslaget
Planområdet omfattar knappt 8000 kvm vattenområde. Merparten planläggs
som öppet vattenområde, W. Närmast befintlig kaj, ges möjlighet till utfyllnad av ett ca 700 kvm stort område, för att tillskapa hamn och kaj. Vattendjupet utanför den planerade kajen uppskattas till 4,5 meter. Se vidare under
avsnittet Hamn,kaj nedan.
Ålgräsvegetationen sydväst om planområdet påverkas inte av planens genomförande.

Transporter
Allmänt
För transporter till och från planområdet kan befintlig infrastruktur nyttjas,
såväl avseende transporter på land som till sjöss.
Biogasanläggningen placeras i direkt anslutning till de verksamheter som
dels ska leverera avfall till biogasproduktionen, dels nyttja den biogas som
anläggningen producerar. Transporter från Orkla och Leröy utgörs idag av
förädlade produkter, men till stor del även av avfall i form av slam, moderlakar och fiskrens.
Industrigatan som utgör tillfartsväg till
planområdet och Orkla. Leröys fastighet
på höger sida. Foto mot söder.

Då avfallet ska omhändertas lokalt kommer de avfallstransporter som Orkla
och Leröy har idag bli betydligt kortare. Verksamheternas behov av transporter minskar därigenom liksom behovet av ny infrastruktur. Antalet transporter till området kan öka i det fall avfall från andra anläggningar än Orkla
och Leröy ska hanteras inom biogasanläggningen. Transporter från anläggningen kommer främst bestå av biogödsel. Omfattningen av transporter av
avfall samt förädlade produkter från avfall kommer vara mindre än idag.
Vägar, in/utfarter

Orklas industrigrind och tillfartsväg över
planområdet.

Väg ner till kaj. Del av Orklas byggnad
som ligger inom planområdet skymtar till
vänster i bild. Foto mot väster.
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Förutsättningar
Industriområdet Hagaberg ligger direkt väster om Dinglevägen, väg 174.
Väg 174 är Kungshamns norra infartsväg och det är till denna väg som den
tyngre trafiken hänvisas. Vägen är klassad som en sekundär transportled för
farligt gods. Det är allmän väg med Trafikverket som väghållare. Industriområdets anslutning till väg 174 ligger norr om planområdet, i höjd med
Smögens camping. För transporter till och från verksamheterna inom industriområdet finns ett utbyggt vägnät med industrigator, för vilka kommunen
är huvudman.
Planområdet angörs norrifrån, från väg 174, via befintlig industrigata. Industrigatan utgör även tillfartsväg till Orkla. Orklas verksamhet har två in- och
utfarter, varav den norra är till för tunga transporter och den södra för persontrafik. Den norra in- och utfarten utgör tillfart till planområdet och
transporter till och från Orkla kör idag över planområdet. Orkla har sin industrigrind i fastighetsgräns, tillika i föreslagen södra plangräns för planområdet.
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Mellan kajen i väster och platån finns idag en mycket brant väg som knappt
är körbar.
Planförslaget
Landbaserade transporter till och från planområdet kommer att nyttja befintligt vägnät; väg 174 och befintlig industrigata. Vägnätet bedöms ha kapacitet för de transporter som trafikerar industriområdet idag liksom för den
trafik som kan komma att trafikera industriområdet vid ett genomförande av
planförslaget. Sammantaget bedöms vägtransporterna till och från området
minska vid en etablering av reningsverk och biogasanläggning med lokalt
omhändertagande av avfall. De tunga transporterna på väg 174 förväntas i
normalfallet minska med minst 20 %. Transportvolymerna regleras inte i detaljplan utan i de olika tillstånd som krävs för respektive verksamhet.
Transporter till och från Orklas anläggning kommer även fortsättningsvis
nyttja nuvarande tillfartsvägar och köra över planområdet. Orklas tillfart
över planområdet säkerställs genom att befintlig industrigata förlängs fram
till Orklas fastighetsgräns. Den nya tillfartsvägen planläggs som Allmän
plats, industrigata, och kommunen blir huvudman för vägen. Vägen utformas, i likhet med befintlig industrigata i norr, som en 11,5 meter bred tillfartsväg med 5 meters byggnadsfritt avstånd på ömse sidor. En vändplan
med radie 12,5 meter föreslås i anslutning till Orklas fastighetsgräns och nuvarande grind.
För att kunna nyttja kajen på ett funktionellt sätt anläggs en ny körbar väg
på kvartersmark mellan kajen och platån.
Parkering
Parkering för verksamheternas behov, liksom tillfällig uppställning av transportfordon, ska ske inom kvartersmark.
Hamn, kaj
Förutsättningar
I västra delen av planområdet, finns en befintlig spontkaj med avbärare. Kajen med avbärare ligger idag inte inom detaljplanelagt område, men ingår i
det aktuella planområdet. Från kajen har utskeppning av sten pågått under
ett flertal år in på 2000-talet.
Planförslaget
Industriområdet behöver en funktionell kaj för att kunna ta emot transporter sjövägen, exempelvis för den planerade verksamhetens mottagande av
musslor och sjöpungar för biogasproduktionen. Transporter sjövägen kan
ske med båtar som har ett max djupgående av 4,5 meter. Största storlek är
ca 300 ton.
Sotenäs kommun har också ett behov av kaj och hamn för att vid enstaka
tillfällen kunna skeppa ut sten med pråm, och vid Hagaberg finns goda möjligheter till detta. Stenutlastning kan ske med pråmar som är större än 300
ton.
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Kajen, liksom strandremsan och det närliggande vattenområdet, tas med i
detaljplanen. En förstärkning, utfyllnad och utbyggnad av kajen är nödvändig för industriverksamheterna och planförslaget ger utrymme för detta. Ett
25x84 meter stort område i den västra delen av planområdet planläggs som
kaj inom industrimark.
För utbyggnad av kaj krävs anmälan/tillstånd av vattenverksamhet.
Kollektivtrafik
Linje 862, 867 samt 980 trafikerar väg 174. Närmaste hållplats är Karlsro, direkt öster om planområdet. Gångavståndet mellan planområdet och hållplatsen är ca 500 meter.

Teknisk försörjning
VA och dagvatten
Förutsättningar
Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde, förutom berörd
del av fastigheten Gravarne 3:6. Kommunala ledningar för vatten, avlopp
och dagvatten finns framdraget i gata vid planområdets norra gräns.
Idag finns ingen verksamhet som har behov av vatten eller avlopp inom fastigheten Gravarne 3:1. Dagvatten infiltreras inom området innan det rinner
västerut mot havet.
Planförslaget
Planområdet ska inte ingå i kommunens verksamhetsområde, förutom berörd del av fastigheten Gravarne 3:6.
För vatten och sanitärt avlopp från verksamheter inom planområdet ska anslutning ske till det kommunala VA-nätet. Anslutningspunkter anvisas av
kommunens VA-enhet. Från planområdets västra del behöver avloppet
pumpas.
Dagvatten från planområdets östra del kan anslutas till det kommunala ledningsnätet. Anslutningspunkt anvisas av kommunens VA-enhet. Dagvatten
från planområdets västra del omhändertas inom kvartersmark innan det avleds till havet. Dagvatten ska renas och fördröjas inom kvartersmark innan
det leds till kommunalt ledningsnät eller recipient.
Dagvatten från Allmän plats leds till kommunalt ledningsnät.
Processvatten
Förutsättningar
Det kommunala reningsverket Omholmen tar idag emot processavlopp från
Leröys verksamheter på Hagabergs industriområde. Processavloppet motsvarar ungefär 40 % av reningsverkets kapacitet. Orklas processvatten omhändertas i eget reningsverk med flotation och kemisk fällning. Renat vatten
släpps ut i ledning som mynnar i Hällefjorden.
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Planförslaget
Processvatten (som är vatten från industrins processer, och alltså inte innehåller sanitärt material) kommer att renas i Rena Havs reningsverk inom
planområdet. Det renade processvattnet kommer därefter att släppas ut i existerande utloppsledning till havet.
En lokal hantering och rening av befintliga verksamheters processavlopp innebär en väsentligt minskad belastning på det kommunala reningsverket
Omholmen. Genom att omhänderta processavloppet i ett lokalt reningsverk
friställs kapacitet i det kommunala reningsverket för annan verksamhet. Det
skapar förutsättningar för utbyggnad av det kommunala VA-nätet för t ex
nya bostäder eller anslutning av befintliga fastigheter med enskilda VAanläggningar.
Då den planerade verksamheten är tillståndspliktig sker en särskild prövning
enligt MB, 9 kap. Hanteringen av verksamhetens processvatten samt dess
miljöpåverkan beskrivs i den projekt MKB som utgör ett av underlagen för
tillståndsprövningen.
El
Förutsättningar
Elnät finns utbyggt till industriområdet.
Planförslaget
Verksamheterna ska anslutas till det allmänna elnätet. Biogasanläggningen
kommer att producera el för eget bruk, men vid driftsproblem eller liknande
måste möjlighet finnas att ha tillgång till el från nätet. För egenproducerad
överskottsel är avsikten att denna ska kunna levereras direkt till Orkla.
Värme och avfall
Planförslaget
Uppvärmning av verksamhetslokaler ska ske med egenproducerat varmvatten, från gasmotorerna. Vid driftstörningar kan uppvärmning av vattnet ske
med gasol eller el.
Avfall från verksamheten ska hanteras i enlighet med kommunens riktlinjer
och gällande tillstånd.

Hälsa och säkerhet
Risk för skred/bergras, fall
Förutsättningar
En geoteknisk undersökning och utredning är utförd under planarbetet. Resultatet redovisas i Projekterings-PM/Geoteknik, Gravarne 3:1 och 3:6,
Kungshamn, BohusGeo AB, 2015-08-05, rev 2015-11-30, vilken bifogas
planhandlingarna.
Landdelen av planområdet utgörs i sin helhet av berg i dagen eller fyllning
på berg. Fyllningen utgör i regel av grov sprängsten. Markytans nivå varierar
mellan ca +40 i den östra delen och mellan ca +0 i anslutning till havet. I ös-
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ter är markytans lutning är plan och horisontell där bergspartiet är avsprängt. Mot väster är lutningen brant och ställvis är lutningen 1:1-1:2.
Inom vattendelen av planområdet bedöms jordlagren i huvudsak, från havsbotten, utgöras av gyttja, lera och friktionsjord vilande på berg. Det totala
sonderingsdjupet varierar mellan ca 1 och 4 meter.
I anslutning till vattnet i väster finns en äldre spontad kaj vilken till stora delar är angripen av rost varvid bärigheten bedöms vara nedsatt. Konstruktionen är troligen i dåligt skick att den behöver rivas.
Exempel på block och överhäng som behöver skrotas utmed bergväggen i öster.

Inom den östra delen av planområdet är berget nedsprängt. Bergväggarna är
ca 10-15 m höga. Ett fallskydd/skyddsstaket finns uppsatt utmed hela bergväggens övre kant. Berget är som regel relativt sprickfattigt så när som på de
översta metrarna. Ett flertal block och mindre överhäng finns utmed bergväggen.

Illustration över de brantaste spängstensslänterna med lutning 1:1, röd markering.
Utdrag ur geoteknisk utredning.
PM/Geoteknik, 2015-08-05, rev 201511-30.

Planförslaget
Släntstabiliteten för landdelen bedöms till största delen vara tillfredsställande
för befintliga förhållanden. I de brantare partierna kan dock släntstabiliteten
vara lokalt otillfredsställande. Den planerade exploateringen bedöms kunna
uppföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande. Sannolikt kommer
murar och stödkonstruktioner att erfordras för att klara släntlutningar 1:1,5
eller flackare.
Samtliga byggnader bedöms kunna grundläggas direkt i mark på avtätad
packad sprängstensfyllning. En ny kaj bedöms kunna utföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande.
Planbestämmelser införs om att:
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permanenta sprängstensslänter i den västra delen av planområdet
ska ställas i en lutning av 1:1,5 eller flackare.
kajområdet inte får bebyggas innan släntstabilitet är säkrad av sakkunnig.
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stängsel ska finnas mot stup.
bygglov inte får ges innan skrotning och efterföljande besiktning av
bergvägg utförts av sakkunnig.

Radon
Boverkets Byggregler (BBR) anger att maximalt tillåten radonhalt i inomhusluft är 200 Bq/m³ vilket ska uppfyllas.
Buller
Förutsättningar
Hagaberg är ett befintligt industriområde med tillståndspliktiga verksamheter och är angivet som störningszon för buller i ÖP 2010. Utbredningen av
störningszonen för buller framgår av illustrationskartan på sidan 22.
Planförslaget
Under perioden när anläggningen byggs kommer visst buller att uppstå. Vid
drift av biogasanläggningen kommer buller främst att härröra från transporter och maskinell utrustning såsom pumpar och fläktar.
In- och utgående transporter kan komma att generera buller. Naturvårdsverkets Allmänna råd ska följas. Skillnaden bedöms som förhållandevis liten
i jämförelse med befintlig trafik på väg 174. Se även avsnitt Transporter på
sidan 16.
Verksamheten kommer att följa Naturvårdsverkets Allmänna råd. Buller
från verksamheten skall begränsas så att det som riktvärde inte ger upphov
till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmast belägna bostäder än:
50 dB(A) helgfri måndag-fredag kl 07-18
40 db(A) nattetid kl 22-07
45 db(A) övrig tid
Lukt
Förutsättningar
Hagaberg är ett befintligt industriområde med tillståndspliktiga verksamheter och är angivet som störningszon för lukt i ÖP 2010. Utbredningen av
störningszonen för lukt framgår av illustrationskartan på sidan 22.
Vid biogasanläggningar uppstår ibland olägenheter med lukt. Detta är oftast
kopplat till råvaruhanteringen och mottagningen av avfall innan rötning. Här
sker en teknikutveckling och flera anläggningar har installerat kompostfilter
eller andra luktreducerande tekniker som minskar lukten vid mottagning och
hygienisering av färskt avfall. Huvuddelen av råvarorna (avfallet) finns redan
idag inom industriområdet och hanteras där på olika sätt. Vid enstaka enstaka tillfällen har luktolägenheter förekommit.
Några generella riktlinjer för utsläpp av luktande ämnen eller riktvärden för
acceptabel luktstyrka i omgivningsluft finns inte i Sverige idag. Enligt Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd (NFS 2003:4) bör lämpligt
skyddsavstånd bestämmas efter en samlad bedömning i det enskilda fallet. I
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Boverkets Allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för arbete) framgår att avstånd
till bebyggelse från en avfallsanläggning bör vara 500 meter. Samtidigt tydliggörs det att lokal anpassning är av stor betydelse. Fr.o.m. 2011 gäller en ny
plan- och bygglag. Stora delar av Boverkets allmänna råd 1995:5 är därigenom inaktuella och Boverket har inte tagit fram några nya råd och riktlinjer.
De allmänna råden kan ändå fungera vägledande men det är risken för olägenheter i varje specifikt fall som ska bedömas. Bedömning och utformning
av krav sker från fall till fall i tillståndsprövning enligt miljöbalken.

Väjern

Markering av avstånd upp till 500 meter
från föreslagen utsläppspunkt vid biogasanläggning, i den västra delen av planområdet.
Avståndet mellan ringarna är 100 meter.

Kungshamn

Planförslaget
En luktutredning med lukt- och spridningsberäkning för verksamheterna
har utförts av Rönnols Miljökonsult AB. Utredningen bifogas planhandlingarna. (Luktutredning – Biogasanläggning för befintlig fiskeindustri,
Kungshamn, Sotenäs kommun. Rönnols Miljökonsult AB. 2014-11-12.)
Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig vind. Utsläppspunkten för all
ventilation från biogasanläggningen placeras i den västra delen av planområdet för att avståndet till framförallt omgivande bostäder ska bli så stort som
möjligt.
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Avståndet till befintligt tätortsområde i Väjern är relativt stort i den förhärskande vindriktningen, mer än 650 meter. Däremot finns en handfull bostäder i närheten av anläggningen men ej i den förhärskande vindriktningen.
Avståndet mellan utsläppspunkten och de närmaste bostadsfastigheterna i
Hagaberg, sydost om planområdet, blir ca 300 meter. Denna bostadsbebyggelse ligger redan idag inom störningszonen för lukt enligt ÖP 2010.

Väjern
Planområde

Kungshamn
Störningszon för lukt samt störningszon
för buller kring det befintliga industriområdet Hagaberg/Ödegården.
Planområdet markerat med svart linje.
Planeringsförutsättningar – redovisning i
ÖP 2010.

Rakt öster om planområdet ligger Förålarna, ett område som Sotenäs kommun i Översiktsplan 2010 är utpekat som framtida utbyggnadsområde för
bostäder, U11. En mindre del av utbyggnadsområdet U11, kommer att ligga
på ett avstånd av 400-500 meter från utsläppspunkten.
Enligt luktutredningen visar beräkningarna att med antagna skyddsåtgärder
förväntas området med så kallad 99-percentilvärden över lukttröskeln begränsas till den idag angivna störningszonen. Den helt dominerande luktkällan, både före och efter etablering av biogasanläggning, kommer vara utsläppet från kall- och varmrökningen vid Leröy.
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Risken för luktstörningar finns men vald processlösning visar, tillsammans
med de luktspridningsberäkningar som genomförts, att risken för luktstörningar är mycket små i de olika bostadsområdena.
Farligt gods
Väg 174 är klassad som en sekundär transportled för farligt gods. Verksamheten kommer att generera transporter av kemikalier såsom järnklorid, polymerer, fosforhaltigt gödsel etc. De är alla normala kemikalier i reningsverk
och biogasverk.
Risk för höga vattenstånd
Förutsättningar
Höjdskillnaderna är stora inom planområdet och marknivån stiger brant,
från havsnivån i väster upp till cirka +39 meter i den sydöstra delen av planområdet. Merparten av planområdet ligger högt beläget i terrängen och risk
för höga vattenstånd föreligger inte, förutom i den direkta strandzonen.
Länsstyrelsen har gett ut handboken Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden samt det tillhörande planeringsunderlaget
Faktablad – Kusten. Materialet utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken delas in i olika zoner. I låglänta zoner är sannolikheten för att en
översvämning inträffar hög, exempelvis i planområdets strandzon. För
Smögen (som är planområdets närmaste jämförelsestation) presenteras i
Faktablad – Kusten en beräkning av framtida högsta högvatten år 2100, inklusive vinduppstuvning, till en nivå på 2,2 m.ö.h. (RH 2000). Med 1,0 m säkerhetsmarginal ger det en planeringsnivå som inte bör understiga 3,2 m.ö.h.
Planförslaget
De anläggningar som planen ger utrymme för i strandzonen; utskeppningskaj, mottagningshall, tillfartsväg samt brygga, kräver ett vattennära läge för
sin funktion. Föreslagen marknivå för hamnplan, kaj och anläggningarna vid
kaj är +3,5 meter. Inom de områden där övriga anläggningar och byggnader
kan placeras ligger marknivån idag på ca +5 meter över grundkartans nollplan. Merparten av planområdet, liksom tillfartsvägar ligger på marknivåer
över +15 meter.
Risken för att anläggningar och viktiga funktioner inom planområdet ska
drabbas vid en framtida vattennivåhöjning bedöms därmed som små.
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MILJÖMÅL
Allmänt
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, tjugofyra
etappmål och sexton miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen
för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att
miljökvalitetsmålen ska nås. Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De sexton miljökvalitetsmålen
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år och en utvärdering en
gång per mandatperiod till regeringen.
Nedan görs en kortfattad avstämning mot de nationella miljömål som bedöms
vara relevanta för att klargöra hur planförslaget påverkar den nuvarande miljösituationen. Övriga miljömål bedöms för det aktuella planförslaget inte lika relevant att göra avstämning mot. Lokala miljömål finns ännu ej fastlagda.
Begränsad klimatpåverkan
Då biogasen i anläggningen ersätter annan energi på verkas miljömålet positivt.
Biogasåtgärderna har visat sig effektiva för att sänka utsläppen av växthusgaser. Med biogasanläggningen i drift kommer utsläppen av CO2 (koldioxid)
minska kraftigt.
Biogasanläggningen placeras i direkt anslutning till de verksamheter som
dels ska leverera avfall till biogasproduktionen, dels nyttja den biogas som
anläggningen producerar. De avfallstransporter som befintliga verksamheter
har idag blir därmed betydligt kortare då avfallet kan omhändertas och nyttjas lokalt.
Verksamheten planeras i en tätortszon och kollektivtrafik finns på gångavstånd
från planområdet. Det är fullt möjligt för de som arbetar i eller besöker verksamheten i planområdet att ta sig hit med kollektivtrafik. Området ligger också på cykelavstånd från Väjern, Kungshamn och Smögen. Sammantaget kan detta bidra
till att minska bilberoendet och att mindre växthusgaser släpps ut.
Frisk luft och Bara naturlig försurning
Då ett gasformigt bränsle som biogas förbränns innebär det betydligt lägre
utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxid, flyktiga organiska ämnen, och partiklar. Dessutom minskar halter av polyaromatiska föroreningar. Försurning av
mark och vattendrag beror till stor del på förbränning av fossila bränslen.
Vid användning av biogas och dessutom minskade transporter minskar försurande utsläpp till luften.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Biogasanläggningen med tillhörande reningsverk är direkt beroende av en
god marin miljö för sin råvaruförsörjning. Utsläppen av kväve, fosfor och
syreförbrukande ämnen reduceras avsevärt.
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Den eventuella miljöpåverkan som framtida drift ger upphov till beskrivs i
den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram för verksamheten.
Ingen övergödning
Den föreslagna verksamheten ger inte upphov till någon ökad övergödningseffekt på den marina miljön.
Övergödning beror på oavsiktliga läckage av växtnäringsämnen till mark och
vattendrag. Att biogödsel skulle minska läckage av näringsämnen jämfört
med handelsgödsel går inte entydigt att säga. Det finns även med biogödsel
risker för näringsläckage vid felaktig gödsling.
Säker strålmiljö
Boverkets Byggregler (BBR) anger att maximalt tillåten radonhalt i inomhusluft är 200 Bq/m³ vilket ska uppfyllas. Det kommer därmed inte att föreligga någon risk för hälsofarlig strålning inom planområdet.
God bebyggd miljö
Planförslaget innebär en komplettering i direkt anslutning till bebyggelse inom
ett befintligt verksamhetsområde. Förslaget utnyttjar till stora delar redan befintlig intrastruktur och följer intentionerna i kommunens översiktsplan.
Den föreslagna utvecklingen av ett befintligt verksamhetsområde innebär att
tidigare orörda områden inte behöver tas i anspråk och planförslaget bidrar
därför till att en långsiktigt hållbar hushållning med mark och vatten främjas.
Utvecklingen av Rena Havs biogasanläggning kommer att bidra till att planeringen av resurseffektiva transporter kommer att genomföras. Nyttjandet
av den förnybara energin inom området ger en effektiv energibalans. Verksamheten kommer att ge upphov till buller men följer Naturvårdsverkets
riktlinjer. Verksamheten kan orsaka lukt vid vissa tillfällen men en rad åtgärder har satts in redan i projekteringsstadiet med erfarenhet från andra anläggningar.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget vara i god överensstämmelse med
de nationella miljömålen.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden för planen slutar 5 (fem) år efter det att planen vunnit
laga kraft.
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras.
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om
kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”.
Huvudmannaskap
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet.
Ansvarsfördelning
Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan Rena Hav, Orkla,
Leröy och Sotenäs kommun. Ansvarsfördelningen är sammanfattad i tabell
nedan:
Anläggning
(kartbeteckning)

Genomförandeansvarig

Drift- och skötselansvarig

INDUSTRIGATA

Sotenäs kommun. Exploatörens
åtaganden i utförandeskedet
regleras i exploateringsavtalet.

Sotenäs kommun

Ledningsnät för dagvatten

Sotenäs kommun

Sotenäs kommun

J1, Industri

Exploatör

Exploatör

Distributionsledningar för
vatten och avlopp

Respektive fastighetsägare,
från av kommunen anvisad anslutningspunkt.

Fastighetsägare

Dagvatten

Fastighetsägare/exploatör

Fastighetsägare/exploatör

Skrotning och besiktning av
berg/lösa block

Exploatör

Exploatör

Allmän plats

Kvartersmark
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Industrigata
Industrigata med vändplan byggs ut inom planområdet. Sotenäs kommun
ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar därigenom för utbyggnad, skötsel och underhåll av gatan.
Kvartersmark
Inom kvartersmark ansvarar exploatören för att byggnader och anläggningar
uppförs och att erforderliga tillstånd för verksamheten erhålls.
Vattenverksamhet
Anmälan, alternativt tillstånd, för vattenverksamhet krävs för anläggande
i/vid vatten. För anmälan ansvarar verksamhetsutövaren.
Vatten, spillvatten
Driftansvarig för det allmänna va-nätet är Sotenäs kommun vilket innebär att
kommunen anvisar anslutningspunkt.
Dagvatten
För dagvattenhantering från kvartersmark ansvarar fastighetsägare/exploatör.
För dagvattenhantering från allmän plats mark ansvarar Sotenäs kommun.
Avtal
För detaljplanens upprättande finns ett planavtal mellan Sotenäs kommun
och Rena Hav som reglerar kostnader för planarbetet.
För fastighetsbildning, arrenden, servitut och marköverlåtelser ska avtal
upprättas mellan Sotenäs kommun och Rena Hav, mellan Rena Hav och
Abba Seafood AB samt mellan Sotenäs kommun och Abba Seafood AB.
Övriga åtgärder som föranleds av planens genomförande ska regleras i avtal
mellan Rena Hav och Orkla samt mellan Rena Hav och Leröy.

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Avstyckning, fastighetsreglering
I samband med planens genomförande föreslås avstyckningar och fastighetsregleringar. Se illustration på nästa sida. Fastighetsbildning bekostas och
initieras av exploatören.
För område A föreslås inga förändringar. För område B och C föreslås följande regleringar:
Inom kvartersmark bildas en ny fastighet, Lott D (grönt område), genom
avstyckning från den kommunägda fastigheten Gravarne 3:1.
Del av fastigheten Gravarne 3:6, ca 2000 kvm blåskrafferat område (område
e), överförs till Gravarne 3:1, område E.
Gulmarkerade markområden föreslås ligga kvar inom Gravarne 3:1 (Område B). Det gäller mark som planläggs som Allmän platsmark (Industrigata), samt kvartersmark i sydöstra och östra delen av planområdet.
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Förhållandena föreslås bli som följer för de olika områdena:
Område A:
kommunägd fastighet
Område B:
kommunägd fastighet, Gravarne 3:1
Område C:
Gravarne 3:6, nuvarande ägare Abba Seafood AB
Lott D:
Ny fastighet som försäljs av kommunen
Område e:
Del av Gravarne 3:6 som överförs till Gravarne 3:1 genom
att kommunen köper området av Abba Seafood AB. Området arrenderas ut
till Rena Hav.
Område E:

Del av Gravarne 3:1 som arrenderas ut av kommunen till
Rena Hav.

Illustration över föreslagen fastighetsbildning i samband med planens genomförande. Bilden till vänster redovisar utbredningen av de tre
fastigheter som ingår i planområdet. Bilden till höger redovisar föreslagen fastighetsindelning vid planens genomförande.

Ekonomiska frågor
Plankostnader, genomförande
Kostnader för planarbetet regleras i planavtal mellan Rena Hav och Sotenäs
kommun. Ekonomiska frågor mellan Sotenäs kommun och exploatören
Rena Hav regleras i exploateringsavtal. Avtalet ska ha antagits innan eller
senast samtidigt som planen antas.

Tekniska frågor
VA och dagvatten
Planområdet ska inte ingå i kommunens verksamhetsområde, förutom berörd del av fastigheten Gravarne 3:6.
För vatten och sanitärt avlopp från verksamheter inom planområdet ska anslutning ske till det kommunala VA-nätet. Anslutningspunkter anvisas av
kommunens VA-enhet. Från planområdets västra del behöver avloppet
pumpas.
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Dagvatten från planområdets östra del kan anslutas till det kommunala ledningsnätet. Anslutningspunkt anvisas av kommunens VA-enhet. Dagvatten
från planområdets västra del omhändertas inom kvartersmark innan det avleds till havet. Dagvatten ska renas och fördröjas inom kvartersmark innan
det leds till kommunalt ledningsnät eller recipient.
Dagvatten från industrigata (Allmän plats) leds till kommunalt ledningsnät.
Processvatten
Hantering av processvatten (som är vatten från industrins processer) sker i
enlighet med det tillstånd som kommer att gälla för verksamheten.
El
Verksamheterna ska anslutas till det allmänna elnätet. Biogasanläggningen
kommer att producera el för eget bruk, men vid driftsproblem eller liknande
måste möjlighet finnas att ha tillgång till el från nätet. För egenproducerad
överskottsel är avsikten att denna ska kunna levereras direkt till Orkla.
Värme och avfall
Uppvärmning av verksamhetslokaler ska ske med egenproducerat varmvatten, från gasmotorerna. Vid driftstörningar kan uppvärmning av vattnet ske
med gasol eller el.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Preliminär tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet:
Dec 2013
Plantillstånd
Oktober 2014
Beslut om samråd, BNau
Mars-april 2015
Samråd av förslag till detaljplanen
September 2015
Beslut om granskning, BNau
Okt 2015
Granskning av förslag till detaljplan
Februari 2016
Antagande av detaljplan, KF
Mars 2016
Laga kraft

Medverkande i planarbetet
Planförslaget har, på uppdrag av Rena Hav Sverige AB, upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Anna Eklund, landskapsarkitekt, Karin Bjelkenäs, landskapsarkitekt och Eva Frennered, samhällsplanerare.
Planförslaget har t.o.m. samrådsskedet handlagts av Anna Wigell, arkitekt på
Planenheten, Miljö- och byggförvaltningen. Efter genomfört samråd har
planförslaget handlagts av Måns Hallén, Plan- och byggchef, Miljö- och
byggförvaltningen i Sotenäs kommun.
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JUSTERING EFTER GRANSKNING
Efter genomförd granskning har synpunkter på planförslaget och planhandlingarna inkommit som föranleder några förtydliganden. Genomförda ändringar av planen är av sådan art att det inte krävs en ny utställning.
Planhandlingarna har justerats enligt följande inför antagande:


De geotekniska förhållandena har förtydligats. Planbestämmelse har
införts om släntlutning; Permanenta sprängstensslänter ska ställas i
en lutning av 1:1,5 eller flackare.



Planbestämmelse har införts om att kajområdet inte får bebyggas
innan släntstabilitet är säkrad av sakkunnig.



Planbestämmelse om begränsning i byggrätt på kaj har förtydligats;
Marken får med undantag av förråd och teknikhus inte förses med
byggnader.



Planbestämmelse som begränsar byggnadernas höjd har ändrats till
nockhöjd, kombinerad med undantag för skorsten och ventilationstrummor.



Resonemang kring upphävande av strandskydd har förtydligats.

Dessutom har redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna.

Måns Hallén

Anna Eklund

Sotenäs kommun
Miljö- och byggförvaltningen

Rådhuset Arkitekter AB
Samhällsplanering & Miljö
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