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TRYCKFEL 

På sidan 80 i den fördjupade översiktsplanen för Sätila (031021) har ett tryckfel uppstått. 
Vi ber om ursäkt och bifogar här de bilder som saknas. 

Utspridda ger ett antal hus intrycket att dalgången är exploaterad 

.v . 

Med husen samlade eller gömda kan kulturlandskapet fortfarande råda — till en viss gräns 
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INLEDNING 

Närmaste större kommunikationsled i anslutning till 
orten är länsväg 156. Denna anknyter i väst till riks
väg 40 mot Göteborg-Borås och i öster leder mot Kinna-
Skene och Svenljunga. Förbindelse finns även genom 
länsväg 1609 mot E6 med anslutning vid Fjäråsmotet. 
Kollektivtrafiken utgörs av linje 300, Kinna-Göteborg 
samt 310, Sätiia-Kinna. 

LAGE OCH KARAKTÄR 

Sätila utgör en av kommunens större orter 
och fungerar som servicecentrum för det när-
Hggande omlandet. Orten är belägen i kom
munens nordvästra del cirka 22 km från 
Kinna. Genom sin koppling tiU Göteborg, 
Kungsbacka och Landvetters flygplats har 
Sätila ett attraktivt läge inom regionen. Inom 
en restid av cirka en timme från samhäUet 
finns ett befolkningsunderlag på över en mil
jon människor. Genom sin tillgänglighet och 
sitt samspel med övriga orter utanför kom
mun-gränsen räknas Sätila som en del av 
Göteborgsregionens arbets- och bostads
marknad. Kopplingen tiU Göteborgsregionen 
framgår även av att befolkningsutvecklingen 
under gynnsamma konjunkturer i huvudsak 
domineras av inflyttning från Göteborg och 
andra intilliggande kommuner. 

Sjön Lygnern. har en stor betydelse för ortens attraktivitet. Karaktäristiskt för Sätila är Storåns 
dalgång som sträcker sig genom planområdet i nordsydlig riktning. Runt dalgången dominerar 
ttädbeklädda höjdpartier som fungerar som avgränsande element i landskapet. Storån och 
Lygnern som historiskt fungerat som betydelsefulla kommunikationsleder utgör också ett tyd
ligt inslag i landskapet. SamhäUets fysiska struktur karaktäriseras av en småskaUg bebyggelse 
samlad i ett tydligt stråk på den östra sidan av Storåns dalgång. Ortens placering längs den ena 
dalsidan gör att bebyggelsen får en tydlig markering i det öppna landskapet. Utmärkande för 
samhäUet är även kyrkan samt kringliggande jordbruksfastigheter som fungerar som viktiga 
element i landskapet. 

PROBLEMSTÄLLNINGAR 

Nu gäUande områdesplan antogs av kommunfullmäktige 1987-12-12, före antagandet av den 
kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 90 för Mark. Planhorisonten sträcker sig t_l omkring 
2000, men under tiden har nya frågeställningar aktuaHserats. Campingplatsen inom Sätila har 
under ett antal tiUfäUen bevUjats tidsbegränsade bygglov. Campingsplatsens läge bör med hän
syn tiU nuvarande placering inom riksintresse för naturvård samt önskemål om utvidgning 
särskilt studeras i översiktsplanesammanhang. Nuvarande placering av småbåtshamnen bör 
med tanke på dess läge inom riksintresse för naturvård också särskilt studeras. Sätila vattentäkt 
Ugger i samhäUet och kräver särskilt hänsynstagande vid utveckling av samhäUet. Riskanalys för 
vattentäkten finns framtagen i vilken en utökning av vattenskyddsområdet föreslås. 
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Sätila anges i de kommunala målen som en av huvudorterna för kommunens bebyggelse
utveckling. Orten har genom förbindelser med större städer inom regionen goda möjUgheter 
att utvecklas tiU en attraktiv bostadsort. Komrnunlediiingskontoret har nyhgen genomfört en 
marknadsföringskampanj med syfte att locka nya invånare tiH kommunen. Intresse har visats 
för bostadsbyggnation i Sätila. Kommunen har idag inga viUatomter att erbjuda. Med anled
ning av detta kan det vara aktueUt att skapa en god markberedskap samt att ta fram tydhga 
riktlinjer för ortens fortsatta utveckling. Under planperioden har även förfrågningar om ny
byggnad av bostadshus utanför de i områdesplanen angivna utbyggnadsområdena uppkommit, 
vilket gör det aktueUt att omarbeta nuvarande plan. 

Utgångsläget för nu gällande plan är 1987, varför underlaget behöver ses över. Plan
horisonten behöver förlängas, befolkningsprognoserna aktualiseras och de långsiktiga 
målen ses över. Dessutom har ändringar i plan- och bygglagen, de nya rrnljökvalitets-
normerna, Miljöbalken samt Agenda 21-arbetet gett upphov till nya frågeställningar 
som skaU behandlas i översiktsplanen. 

AVGRÄNSNING AV PLANOMRÅDET 

Planområdet omfattar i hu
vudsak de centrala delarna av 
Sätila. Även delar av ortens 
omland där tydliga in
tressekonflikter och mark
anspråk kunnat urskiljas har 
tagits med. Det nya plan
området samanfaUer i stort 
med gränsen för den befint
liga områdesplanen. Undan
tag utgör de södra delarna 
där området utökats till att 
omfatta även fritidsbebyggel
sen i Flohult. 

Fördjupningen av översikts
planen för Sätila behandlar 
främst de frågor där behov 
av mer ingående utredning 
krävs för ställningstagande 
avseende mark- och vatten
användningen. 
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UPPDRAG OCH SYFTE 

Kommunstyrelsen gav Stadsarkitektkontoret (fr o m 2003-01-01 SBF Stadsplanering) i upp
drag att genomföra en översyn av gäUande områdesplan. Syftet med planen har varit att få en 
aktueU översiktsplan för Sätila med en relevant detalj eringsnivå som redovisar kommunens 
utvecklingsstrategier för orten. Upplysningar om kommunens vUjeriktning och avvägning mel
lan olika allmänna intressen inom planområdet skaU tydUgt framgå. Översiktsplanen skaU även 
kunna Ugga till grund för efterföljande beslut om markanvändning i form av detaljplaner, om
rådesbestämmelser och bygglov samt beslut enUgt annan lagstiftning än plan- och bygglagen. 

Enligt PBL skall översiktsplanen aktualiseras minst en gång per mandatperiod för att 
vara kvaUficerat underlagsmaterial för poUtiska beslut. Av planen skaU framgå kommu
nens syn på hur den bebyggda miljön skaU utvecklas och bevaras. 

BEHANDLING 

Arbetet med planen påbörjades 2001 och inledningsvis ordnades ett introduktionsmöte 2001-
02-20 i Sätila där de som verkar och bor på orten bjudits in. 150 personer deltog och i samband 
med mötet delades enkäter ut med frågor som gav sätilaborna möjhghet att tycka till om sin ort. 
Mötet och synpunkter från enkäterna bidrog till det fortsatta arbetet med planen. Planen samråds-
behandlades under tiden 2001-12-13--2002-03-15. Under samrådstiden bjöd Sätila sockens byalag 
till ett allmänt möte för information och debatt där Sätila fördjupning av översiktsplan för 
Mark var en av punkterna. Efter samrådsbehandling har planen justerats och behandlats i ar
betsgruppen och kommunstyrelsen. 

Planen har varit föremål för utställning under tiden 2002-10-14—2003-01-10. Inkomna syn
punkter har därefter bearbetats och vissa delar i planen har reviderats. UtstäUningsutlåtandet 
redovisas i bilaga till planen. Kommunfullmäktige har antagit översiktsplanen 2003-10-21 och 
denna har vunnit laga kraft 2003-11-28. 

ARBETETS ORGANISATION 

Ledningsgrupp för arbetet har bestått av kommunstyrelsens arbetsutskott vartill knutits ordfö
rande och vice ordförande i byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden. 

Översiktsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av deltagare från kommumednings-
kontoret, SamhäUsbyggnadsförvaltningen (fastighets-, gatu- och stadsarkitektkontoret t o m 
2002-12-31), miljökontoret och fritidskontoret. SBF Stadsplanering har varit ansvarig för arbe
tet. 

Som ett första led för att skapa en lokal förankring i planarbetet har även funnits referens
grupper med deltagare från olika föreningar och organisationer inom Sätila. 

PLANENS DISPOSITION 

Textdelen av planen behandlas i en samlad rapport där såväl befintHga förutsättningar 
som överväganden samt förslag tiU förändringar tas upp. För att göra planen hanterhg 
och öka överskådligheten har varje sektorsområde så som trafik, boende, kultur- och 
naturvård beskrivits i separata kapitel. Målsättningar, rekommendationer samt konse
kvensbeskrivningar som utgör föremål för kommunfullmäktiges antagande framhålls 
särskUt i texten. Delmål från kommunens visionsarbete som berör Sätila redovisas inom 
varje sektorsområde, för övriga kommunala mål hänvisas tiU respektive handling. 
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PLANSiTUATiON 

ÖVERSIKTSPLAN -90 

I Översiktsplan 90 för Mark samt i MARK NV komplettering av Översiktsplan 90 
för Mark redovisas för Sätila endast befinthga planeringsförutsättningar som områden 
med höga natur- och kulturvärden, områden av särskilt intresse för det rörUga friluftsH-
vet samt gränsmarkeringar för strategiska reservat. För rekommendationer för ortens 
framtida mark- och vattenanvändning hänvisas till områdesplanen för SätUa antagen 
1987-12-15. I översiktsplanen konstateras att den befinthga områdesplanen i huvudsak är 
aktueU men skall kompleteras med riksintressen samt vattenkvalitet i Lygnern-Storån. 

OMRÅDESPLAN FÖR SÄTILA 

BefintUg områdesplan för Sätila antogs 1987-12-15. Planen bygger på en måttfull utvecking 
av samhäUet genom förtätning och komplettering i anslutning tiU befinthg bebyggelse. 
Huvuddelen av bebyggelsen föreslås lokaHseras i norr och sydost utmed Björlanda- resp 
Hyssnavägen. Totalt medger planen en utbyggnad av Sätila med 300 lägenheter, från och 
med 1984 tiU sekelskiftet. Befolkningen beräknas samtidigt öka med omkring 300-350 
personer. Av de i planen föreslagna utbyggnads områdena har cirka hälften byggts ut. 
Övriga områden har med hänsyn till ägandeförhållande samt utbyggnadsanspråk aldrig 
tagits i anspråk. För centrum förutsätts i planen en ökad satsning på service - och kom-
mersieUa verksamheter. Mark för industri och verksamheter reserveras i anslutning till 
korsningen där vägen ner mot Fotskäl möter Hyssnavägen. Endast begränsade delar av 
de norra områdena har i dagsläget byggts ut. För att förbättra trafiksäkerheten genom 
samhäUet föreslås en ny genomfartled i östvästhg riktning. Den nya genomfarten har 
med hänsyn till samhäUets utveckHng aldrig bHvit aktueU. I planarbetet togs stor hänsyn 
till jordbrukets intressen samt naturvårdsintressen inom Storåns dalgång, Buaslätten samt 
Lygnern. 

DETALJPLANER 

Inom planområdet finns 16 stycken gäUande detaljplaner, varav huvuddelen är upprät
tade under början av 60-talet. Endast tre planer är antagna efter plan- och bygglagens 
ikraftträdande 1987-07-01. 

ÖVRIGA FYSISKA PLANER 

Kulturhistorisk utredning över Sätila och Tostareds socknar upprättad 1978 är en 
bebyggelseinventering med genomgång av fornlämningsregister, naturvårdsplan samt 
Sätilas historiska utveckHng. Skriften har utarbetats av Marks kommun och Alvsborgs 
läns museiförening med syfte att fungera som underlag i kommunens planeringsarbete. 

Markdispositionsplan för Lygnemområdet antagen 1977 redovisar markanspråk, 
intressekonflikter samt redogör för bestämmelser och rikthnjer för Lygnern med om
givningar. Underlagsmaterialet för planen är upprättat av Lygnernkommittén, som tidi
gare utgjorde en del av ett meUankommunalt samarbete meUan Kungsbacka och Marks 
kommun. 

I SÄTILA fördjupning av översiktsplan för Marks kommun - kap PLANSiTUATiON 



Sätila s t r andzonen framtagen av K-konsult 1986 behandlar kortfattat planerings
förutsättningarna för natur- och kulturmiljön inom Sätila och har utgjort underlag till 
befintHg områdesplan. 

Planutredning för Lygnevi camping utarbetad av K-konsult 1983 behandlar camping
ens utformning, läge, komrnunikationsniöjHgheter och miljö och har haft som syfte att 
utgöra underlag för efterföljande detaljplanering. 

Åtgärdsplan för Rolfsåns vattensystem framtagen av Lygnerns vattenvårdsförbund är 
ett första försök att initiera och samordna åtgärder mot, i första hand, övergödning i 
Rolfsåns vattensystem. I åtgärdsplanen redovisas en prioriteringsHsta för olika delområden, 
åtgärder samt tidplan för de ohka åtgärderna. 

Sätila Sand framtagen av VBB Viak AB 1995, utreder småbåtshamnens påverkan på 
vattenmUjön samt redovisar förslag tiU åtgärder för att minska negativ påverkan, främst 
med avseende på fysiska egenskaper såsom uppslamning mm. 

Skriften Sätila - Gammal gränsbygd mot nya gränser framtagen 1985 av elever från 
arkitektutbildningen vid Chalmers innehåller tankar och idéer om Sätilas framtida ut
veckHng. I arbetet beskrivs ortens historia utveckHng samt oHka begränsningar och för
utsättningar av betydelse för planering av samhället. Skriften har legat som stöd för 
planarbetet med befintHg områdesplan. 

Detaljplaner med fastställandedatum 

SAT1LA-HEDE 
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANUTFORMNINGEN 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Miljöaspekter 

Kulturhistoriska och 
estetiska värden 

Biologisk mångfald 
och grönområden 

Bebyggelsestruktur 

Tillgänglighet ©ch 
trafikstruktur 

Material- energi- och 
vattenkretslopp 

Vattenmiljön Storån 
och Lygnern 

Styrkor - möjligheter 

Naturlandskapet inom Storåns dalgång 
och Buaslätten har stora skönhetsvär
den. Det agrara kulturlandskapet har 
också ett högt kulturhistoriskt värde. 

Närmiljön i anslutning till Sätila har 
höga biologiska värden. Det finns ett 
stort antal ströv- och grönområden i an
slutning till samhället. 

Ortens småskalighet och närhet till na
tur ger en attraktiv bostadsmil jö . 
Kulturmiljöer som Hede radby och 
området vid kyrkan bidrar till att ge 
orten en viss särprägel. 

Sätila har genom sitt regionala läge en 
god tillgänglighet till större orter som 
G ö t e b o r g , Borås , Kungsbacka och 
Kinna. Inom Sätila ger gör de korta ans
tånden det lätt att ta sig fram till fots 
eller cykel. 

I ett samhälle som Sätila där samspelet 
mellan ort och landsbygd är god finns 
möjligheter att omhänderta samhällets 
restprodukter lokalt, tex genom lokalt 
omhändertagande av dagvatten. 

Vatten är ett dominerande inslag i land
skapet kring Sätila. Lygnern och Sto
rån har höga värden som landskapsdan-
are. Möjligheten till bad, båtsport och 
fiske är andra kvalitéer som särskilt bör 
värnas. Vattnet är även en viktig resurs 
för samhällets försörjning. 

Svagheter - hot 

Kulturlandskap och landskapsbild hotas 
av igenväxning samt jordbrukets ratio
nalisering. 

Användning av miljögifter och speciali
serat storskaligt jordbruk kan minska 
den biologiska mångfalden. Metoderna 
för storskaligt lantbruk och skogsbruk 
kan även minska djurs och människors 
möjligheter att vistas i skog och mark. 

En allt för omfattande exploatering till 
följd av en aktiv marknadsföring av or
ten kan medföra negativa effekter på 
samhällets nuvarande struktur samt de 
kulturhistoriska värdena. 

I många fall arbetar Sätilas invånare ut
anför orten. Beroendet av närliggande 
service- och arbetscentrum kräver ofta 
längre transporter vilket förutsätter att 
invånarna har egen bil. Tillgängligheten 
till och från or ten försvåras genom 
tillfartsvägarnas begränsade standard. 
Svagt under lag för kollektivtrafiken 
minskar möjligheterna motverka sam
hällets bilberoende. 

Lokal kretsloppshantering kräver fria, 
närl iggande markytor . Naturmi l jöns 
känslighet bla risk för påverkan på vat
tenkvalitén i Storån kan medföra be
gränsningar. 

Försurningen är ett stort problem inom 
Sätilas omland medan risken för över
gödning är större inom planområdet . 
Konflikter mellan rekreationsintressen 
och va t tananknutna na turvärden vid 
Lygnerns och Storåns mynning kräver 
särskilt hänsynstagande i planeringen. 

UtbyggnadsmöjHgheterna i anslutning tiU Sätila kan synas goda men en avvägning av olika 
intressen och anspråk i anslutning tiU samhäUet blir förhåUandena emeUertid annorlunda. 
Bevarandeintressena inom Storåns dalgång samt utmed Lygnern är höga då områdena utgör 
riksintresse för såväl natur- som friluftsHv. Dessutom skyddas vattenområdena genom strand
skyddet, Storån 100 m och Lygnern 300 m. Prioritering av dessa värden begränsar Utbyggnads
möjHgheterna i Sätila tiU norr och öster om nuvarande bebyggelse. Vid utbyggnad österut 
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innebär dock den bergiga och starkt kuperade terrängen klara inskränkningar. En viss ut
byggnad är på den västra dalsidan är möjHg genom komplettering av befintHg bebyggelse. 

I såväl Storåns dalgång som Buaåns dalgång innebär de goda jordbruksförhåUandena att 
utbyggnad av samhäUet får stå tiUbaks för jordbrukets intressen. Jordbruket kräver dess
utom med tanke på aUergirisker samt andra störningar särskilt hänsynstagande i plane
ringen. Att bibehåUa dalgångarnas öppna karaktär är väsentlig för att bevara och vårda 
kulturlandskapet. Hänsynstagande tiU befintHg bebyggelse krävs vid en eventueU förtät
ning inom samhället. UtveckHng inom Hede radby med sin glesa struktur fodrar stor 
omtanke tiU befintHg bebyggelse, den kulturhistoriska mUjön samt pågående markan
vändning. Kyrkoområdet samt den äldre bebyggelsen inom Alfgårdsområdet är också 
miljöer som särskilt bör värnas i planeringen. Bevarande av samhällets kulturmiljöer 
innebär restriktioner för ingrepp som på ett påtaghgt sätt förändrar områdenas nuva
rande karaktär. 

SätUa vattentäkt Hgger förhåUandevis centralt placerad nära bebyggelse och verksamheter i 
ortens sydvästra delar. För att trygga vattenförsörjningen krävs att vattentäkten skyddas från 
verksamheter som kan ha en negativ påverkan på vattenkvahten och vattentillgången. 
Skyddsområdet för vattentäkten begränsar UtbyggnadsmöjHgheterna och ger restriktioner på 
befintHga verksamheter inom ortens sydvästra delar. En nyHgen genomförd riskanalys före
slår en väsentHg ökning av skyddsområdet. Planeringen görs med det föreslagna större skydd
sområdet som förutsättning. I den fortsatta planeringen kommer de slutsatser som dragits i 
riskanalysen att beaktas. 

I anslutning till Fjäråsvägen och Björlandavägen finns verksamheter som på grund av störnings
risker erfordrar särskilt skyddsavstånd till bostäder. Riskhänsyn med målsättning att minska 
störningar från verksamheterna gör att UtbyggnadsmöjHgheterna i anslutning till Fjäråsvägen 
och delar av Björlandavägen begränsas. 

Den 21 november 2000 antog kommunfullmäktige dokumentet Vision år 2010 med 
bhck mot 2020. Arbetet med att ta fram visionen har pågått i olika grupper under drygt 
ett och ett halvt år. Visionen kan sammanfattas i sju punkter, vilka redovisas nedan 
under rubriken "Övergripande rikthnjer för Sätilas utveckhng". Visionens sju punkter 
anger den politiska inriktningen och ambitionen med verksamhet och utveckling av 
Marks kommun. Visionen skaU vara styrande för de oHka nämndernas arbete och fung
era som ledning för den kommunala verksamheten. 

Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag, som belyser de allmänna intressena och 
kommunens miljösituation. Planläggningen skall, med hänsyn till natur- och kultur
värden, främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikations
leder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god UvsmUjö samt en lång
siktigt god hushållning med mark, vatten och med energi och råvaror skaU främjas. 
(2 kap. 2§ PBL). 

Med utgångspunkt i de föreskrifter som enligt lag redogör för översiktsplanens innehåU har 
ett antal mål utarbetas, redovisade under respektive kapitel. Varje mål är kopplat tiU kommu-

SÄTILA fördjupning av översiktsplan för Marks kommun - kap UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANUTFORMNINGEN 



nens visionsarbete och bidrar på så sätt tiU att visionen blir en del av översiktsplanearbetet. 
Målen kan i en del faU vara motstridiga. I dessa faU måste avvägningar göras meUan olika 
allmänna intressen. I allmänhet bör dock olika intressen kunna samverka så att en långsiktig 
god hushållning med kommunens mark- och vattenresurser uppnås. TiU varje mål har ett 
antal strategier utarbetats. Strategierna som redovisas separat under varje delområde visar på 
konkreta åtgärder som är viktiga att arbeta med för att visionen och målen skaU uppnås. 
Strategierna överensstämmer med delar av visionen sju punkter och går emot andra. Detta 
beror på att visionen i vissa avseenden är motstridig, vilket är naturhgt. För att redovisa hur 
konsekvenserna samstämmer eUer strider mot kommunens vision har en värdering gjorts, där 
plus betyder att strategin samstämmer med någon av visionens punkter och minus betyder 
att strategin strider mot någon visionspunkt. Efter varje effektbedömning står en siffra inom 
parantes som hänvisar till vilken av visionens sju punkter som strategin har effekt inom. 

Översiktsplanens roll i styrningen av kommunens utveckling 

Underlag 

Övergripande kommunala mål 

Kommunala program för olika 
områden 

Översiktsplanen 

Samlat och sektors övergripande 
dokument som uttrycker den 
politiska viljan i kommunen 

Genomförande 

Kommunala verksamhets
planer, områdesbestämmel
ser, detaljplaner och bygg
lov. 

Lov enligt PBL 

Tillstånd enligt MB, VL etc 

ÖVERGRIPANDE Rl JJER FC:_ ->:r. JNG 
Sammanvägning av vision och befintliga förutsättningar 

Översiktsplanen är en arena där olika intressen redovisas och vägs samman tiU en fun-ger-
ande helhet. Genom poHtiskt förankrade beslut ges i översiktsplanen riktlinjer för kommu
nen vad gäUer mark- och vattenanvändningen. Nedan har kommunens sju visionspunkter 
samt de befintHga förutsättningar som styr Sätilas utveckling sammanvägts till övergripande 
riktlinjer/strategier för ortens utveckling. Dessa riktlinjer skaU Hgga tiH grund för det fort
satta planarbetet inom orten och vara styrande för frågor som rör utveckling och bevarande. 

Översiktsplanen är genom sin roU som styrinstrument ett viktigt redskap för att kon
kretisera kommunens visioner och styra samhällsutveckhngen mot uppsatta mål. Som 
redskap för att nå uppsatta mål och visioner lämpar sig översiktsplanen främst för frågor 
som berör samhäUets fysiska utformning. Mjuka frågor som berör social välfärd, poH
tiskt engagemang mm kan endast i begränsad utsträckning behandlas och regleras i översikts
planen. 
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VISION 1 
Mark är känd som en attraktiv kommun — en bra kommun att bo och verka i — en 
kommun där livskvalitet sätts i fokus 

Sätila - en attraktiv ort att bo och verka i 
BebyggelsemUjön inom Sätila kan göras attraktivare genom upprustning, trädplantering och 
förnyelse av befintHga mUjöer. Vad gäUer bostadsbebyggelsen bör inriktningen vara att skapa 
en god boendemUjö med varierad åldersstruktur och olika boendeformer. Närheten till natur, 
grönområden och vatten utgör en del av samhäUets attraktivitet. Grönstråken och de tätorts
nära rekreationsområdena bör särskilt värnas. Naturområdena och det öppna jordbruks
landskapet bidrar tiU att ge orten dess karaktär och präglar t_l stor del landskapsbUden. Dessa 
värden är därför viktiga att bevara. Målsättningen att skapa attraktiva bostadsområden i 
naturnära lägen måste emeUertid vägas mot de starka bevarandeintressena inom Storåns dal
gång och kring Lygnern. 

VISION 2 
I Mark är demokratiprocessen vital. Den enskilda människan är delaktig i samhällsut
vecklingen och påverkar sin egen verksamhet 

Den engagerade Sätilabon 
Sätilaborna gavs direkta möjligheter att påverka sitt samhälles utveckhng genom att 
kommunen, innan planarbetet startades upp, anordnade ett introduktionsmöte i 
Sätilaskolan. Invånarnas engagemang visades i hög grad, hela 150 personer deltog. Mötet 
följdes upp med enkäter där invånarna fick möjhghet att redovisa sina tankar om ortens 
framtida utveckHng. En redovisning av svaren åtföljer planförslaget. Även i det fortsatta 
arbetet skaU Sätilaborna ges möjhghet att påverka samhäUsutveckHngen. Detta skaU ske 
genom att öka invånarnas engagemang i planprocessen. Förutom de i lag föreskrivna 
samrådet och utställningen bör även andra typer av aktiviteter anordnas för att öka 
invånarnas kunskap om översiktsplanen. 

Invånarnas delaktighet i ortens sociala Hv är beroende av att invånarna känner trygghet 
inom och engagemang för sin bygd. Bebyggelsemiljön bör vara så utformad att den 
tillgodoser människans grundläggande behov av gemenskap, stimulans och omväxhng. 
Förutom goda boendemiljöer bör målsättningen vara att skapa mötesplatser där invå
narna får möjUghet att träffas och umgås. SärskUd omtanke bör läggas vid centrum
området samt aktiviteterna inom Lygnevi som idag fungerar som viktiga samlingsplatser. 

VISION 3 
/ Mark har arbetet för ett uthålligt samhälle en prioriterad plats i näringslivets, kom
munens och den enskildes vardag 

Sätila - ett uthålligt samhälle 
En utveckhng av Sätila bör sikta tiU att tillvarata orten karaktär och särart samt främja 
ett effektivt resursutnyttjande genom att redan gjorda kommunala investeringar utnytt
jas. I planförslaget förespråkas en utbyggnad av samhäUet som bygger på komplettering 
i anslutning tiU befintHg bebyggelse. UtveckHngen föreslås ske efter principen "inifrån 
och ut" - vilket innebär att områdena närmast befintHg bebyggelse byggs ut först. Etablering 
av ny bebyggelse skaU ske med hänsyn tiU miljön samt hälso- och säkerhetsaspekter. Skydds
zoner bör faststäUas runt störande anläggningar. 
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Det öppna kulturlandskapet skaU särskUt värnas liksom jordbruksmarken som utgör en re
surs för såväl Hvsmedelförsörjning som lokal kretsloppslösning. Jordbrukets påverkan på 
vattenområdena bör minskas genom att kantzonerna närmast vattendragen lämnas obrukade. 
Både jord- och skogsbruket skaU uthåUigt producera biologiska råvaror av hög kvahtet sam
tidig som den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena bevaras och stärks. 

Den tekniska infrastrukturen skaU vara uppbyggd för att klara driftstörningar av olika slag. 
Ett sätt att lösa detta är att som komplement tiU befintHga system/anläggningar utveckla fler 
lokala och kretsloppsbaserade lösningar. Detta ger dessutom förutsättningar för en mUjövänhg-
are samhäUsstruktur. Det är emeUertid viktigt att de lösningar som föreslås inte är av sådan 
art att de medför negativ påverkan på naturmiljön samt kulturlandskapet i anslutning till 
orten. SamhäUets kommunikationer som vägar, koUektivtrafik etc är också en viktig del av 
samhäUets infrastruktur. Förbättring av gång- och cykeltrafiken samt koUektivtrafiken bör 
prioriteras. 

Lygnern samt Storåns dalgång utgör naturvärden som särskilt skall beaktas. Områdena 
har ett högt egenvärde samt är spridningskorridorer för växt- och djurarter och är här
med av intresse för den biologiska mångfalden. De orörda mUjöerna inom dalgången 
skall så långt som möjHgt skyddas från exploatering. Lövskogsvegetationen samt ängs-
och hagmarker av betydelse för landskapsbilden bör utvecklas och bevaras. Ur miljö
synpunkt är en förbättring av vattenkvahten önskvärd för att säkerställa artrikedomen 
inom vattenområdena. 

VISION 4 
/ Mark finns många levande och mångsidiga samhällen, där Kinna ät kommunens 
centrum 

Sätila - ett levande och mångsidigt samhälle 
Sätila utgör en serviceort för omlandet. För att bibehålla samhällets funktion är det 
viktigt att orten utvecklas med ett attraktivt och tydHgt centrum. Utbyggnad av centrum
området föreslås ske genom förtätning intiU "torget". Utbyggnad av centrumverksamhet fö
reslås även inom området norr om tandvårdscentralen. Med hänsyn tiU skyddsavstånd till 
befintHg bensinstation har området lagts som reservområde för utbyggnad på längre sikt. 
Hela centrumområdet bör göras tiU en social samlingspunkt för ortens invånare. Stor vikt bör 
läggas på områdets estetiska utformning. 

VISION 5 
I Mark råder ett gynnsamt Idimat för både utveckling av näringslivet och uppkomsten 
av företag med nya produkter och tjänster 

Sätila - möjligheter till lokalt näringsliv 
Den befintHga servicen inom orten skaU ges förutsättningar tiU att utvecklas. Utökning 
av antalet lokala arbetstillfällen är önskvärd, möjHgheter till nya företagsetableringar 
och utveckling av befinthga företag skaU därför eftersträvas. Oexploaterade tomter för 
verksamheter finns inom gäUande detaljplan. För kommersieU service och mindre verk
samheter reserveras mark i nära anslutning tiU befintHg centrumverksamhet. NäringsHvet 
skaU även stödjas genom att mindre verksamheter tiUåts etableras inom befintHga bostads
områden. Fortsatt utveckling av samhäUets kommunikationer föreslås för att stimulera nä-
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ringsHvet, bla bör det övergripande vägnätet förbättras och en fortsatt utveckling av koUektiv
trafiken prioriteras. 

VISION 6 
/ Mark håller utbildningen en hög standard och har en framskjuten position. Det 
livslånga lärandet är en självklarhet 

Sätila - en ort för lärande 
Sätila utgör tack vara högstadieskolans placering en viktig ort för utbUdning inom den 
nordvästra delen av kommunen. Skolverksamheten har betydelse för Sätilas attraktivi
tet som bostadsort och ger en god service tiU ortens invånare. UtveckHngsmöjhgheter 
för skola och barnomsorg finns inom nuvarande etableringar. Någon markreservation 
för dessa verksamheter behövs därför inte göras i översiktsplanen. Lek och grönområden 
är viktiga för barnens daghga rekreation och för att skapa en god skolmUjö. Närhet till 
natur- och grönområden inom promenadavstånd från skola och förskola bör därför 
eftersträvas. Sätilas småskahghet och närhet till natur borde kunna utnyttjas som en del 
i skolans profilering. 

VISION 7 
I Mark har både vägnätet och datanätet en god standard 

Sätila - ett nåbart samhälle 
En fortsatt utveckling av koUektivtrafiken är önskvärd för att minska bUberoendet och 
förbättra samhällets kontakt med övriga orter inom regionen. Inom Sätila bör förbätt
ring av trafilcrniljön, ökad trafiksäkerhet samt utveckHng av gång- och cykelnätet priori
teras. Korsningarna inom huvudnätet, Björlandavägen och Hyssnavägen bör ses över och 
förbättras. Målsättningen för trafiken är att skapa en trafiksäker miljö inom samhäUet samt 
att förbättra den regionala tiUgänghgheten både vad gäUer bU och koUektivtrafik. IT-utveck-
lingen bör utnyttjas för att stödja näringsHvet och skapa nya former för arbete och produk
tion. Ökade förutsättningar för distansarbete är ett sätt för kommunen att se till att fler av 
Sätilaborna åtminstone delvis sHpper pendla tiU arbetsplatser utanför orten. 
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F-IIOJINTRESSEN 

MÅL 

Odlingslandskapets nuvarande karaktär inom riksintresset för Lygnern och Storåns 

dalgång skaU bevaras med dess lövskogar och vattenkvahteten i Lygnern. 

NULÄGE 

Lygnern och Storåns dalgång 

Flera av de överordnade rekreationsområdena inom G ö 

teborgsregionen utgörs av stora reservat av vildmarks

typ, skogsområden. Som kontrast mot dessa står Lygnern 

samt Storåns dalgång med sitt levande kulturlandskap. 

Ur ett regionalt perspektiv är områdets samlade helhet-

sinryck av stor betydelse för regionens natur- och fri

luftsHv. Det ta har gjort att Lygnern och Storån klassats 

som riksintresse för naturvård och friluftsHv (NP51 och 

FP 11). I området finns ett varierat landskap i stor skala, 

till stor del ostört från bebyggelse och trafik. 
Sätila vid Lygnerns strand. Storåns dalgång i 
förgrunden. 

Möjligheterna till ett ostört friluftsHv är en stor kvaHtet särskilt inom Göteborgsregionen där flera 

av rekreationsområdena är påverkade av buUer från trafik samt annan verksamhet. Att vidmakt

hålla Lygnemområdets totala helhetsupplevelse och verka för att störningar från olika verksamhe

ter minimeras är av stort allmänt intresse. I nedanstående strategier redovisas övergripande åtgär

der för att säkerhetsstäUa riksintressets värden. Mer detaljerade riktlinjer för Lygnern och Storån 

redovisas under kapitlet grönstruktur där riksintresset för naturvård samt riksintresset för frilufts

Hv redovisas separat. 

STRATEGIER 

Åtgärder för att nå målen 

För att skydda riksintressets värden skall odUngs-
landskapets nuvarande karaktär bibehållas och 
vårdas, genom att: 
- Framtagna rikthnjer för riksintressets bevarande 
och säkerställande från Länsstyrelsen efterföljs 
- Verksamheter som inkräktar på landskapsbilden 
och naturmiljön inom de orörda delarna av Storåns 
dalgång ej tillåts 
- Kommunens samverkan med markägare för att 
bevara och säkerstäUa riksintressets värden utökas 

Avvägning mot kommunens 
visionsmål 
+ Kultur och naturvårdslandskap vår
das och bevaras (3) 
+ Bevarande av Sätilas kvaUtéer (1) 
- Hindrar utbyggnad inom attrak
tiva områden (1) 
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MELLANKOMMUNALA FRÅGOR 

MAL 

Vattenkvahten i Storån och Lygnern skaU med hänsyn tiH de höga naturvärdena 
säkerställas. 
Ett miljöanpassat transportsystem med goda kommunikationer både inom och utom 
Sätila skaU eftersträvas 

NULÄGE 
Vattenkvalitén Storån och Lygnern 
(Borås, Härryda, Mark och Kungsbacka) 

Vattenkvahten i Lygnern och Storån påverkas av läckage av näringsämnen från bland 
annat jordbruket. Åtgärder för att minska de utsläpp som påverkar vattenkvahten kan 
inte enbart ske genom lokala åtgärder. För att skapa en god vattenmUjö krävs ett meUan
kommunalt samarbete där aUa kommuner utmed vattendraget tiUsammans bidrar med 
insatser. Då Lygnern fungerar som vattentäkt för Kungsbacka kommun är det av sär
skilt intresse att säkra en god vattenkvaHté utmed hela vattenflödet. 

Arbetspendlingen 
(Göteborgsregionen-Mark samt Borås-Mark) 

Arbetspendlingen från Sätila till större arbetscentra inom kommunen samt Göteborg och 
Borås är hög. Mer än 80 % har sin arbetsplats utanför ortens gränser. PendHngen, specieUt 
med bU, medför konsekvenser för regionens trafikmiljö och luftkvahté. Ur ett regionalt per
spektiv är inverkan av pendlingen från orten margineU. Med målsättningen att minska för
brukningen av fossUa bränslen och skapa ett långsiktigt håUbart samhäUe är arbetspendlingen 
och förflyttningen meUan olika arbets- och bostadscentrum emeUertid en viktig meUankom-
munal samarbetsfråga. 

In- och utpendling Sätila tätort 1998 
f 

UTPENDLING 

Göteborg, Härryda, Mölndal 
Kungsbacka 
Borås, Bollebygd 
Varberg 
Kinna, Fritsla, Torestorp, Öxabäck 
Horred, Björketorp, Fotskäl 
Hyssna, Sätila exkl Sätila tätort 
Övriga 

Totalt antal utpendiare 

138 
8 

23 
3 

58 
14 
32 
51 

331 

INPENDLING 

Göteborg, Härryda, Mölndal 
Kungsbacka 
Borås, Bollebygd 
Kinna, Fritsla, Torestorp, Öxabäck 
Horred, Björketorp, Fotskäl 
Hyssna, Sätila exkl Sätila tätort 
Övriga 

Totalt antal inpendlare 

26 
16 
2 

30 
11 
89 

2 

176 

J 

Källa: SCB, AMPAK1998 tabell 301 
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STRATEGIER 

Åtgärder för att nå målen 

VattenkvaHtén i Storån och Lygnern skaU säker
ställas, med hänsyn till de höga naturvärdena. 
Åtgärdsplan för Rolfsåns vattensystem framtagen 
Lygnerns vattenvårdsförbund bör ligga till grund 
för detta arbete. 

Standardförbättringar på vägarna och utveckling av 
kollektivtrafiken bör drivas av kommunen i sam
arbete med Västtrafik och Vägverket. Kollektivtrafiken 
skall prioriteras framför övriga transportmedel. Sam
verkan mellan olika trafikslag underlättas för att göra 
koUektivtrafiken attraktiv för olika typer av resenärer, 
t ex genom pendelparkeringar för bilister och ökad t_l-
gänglighet för gående och cyklister 

Avvägning mot kommunens 
visionsmål 
+ Den biologiska mångfalden inom 
Lygnern och Storån bibehålls och 
förbättras (3) 

+ God tiUgänghghet (7) 
- UthåUigt samhäUe (3) 
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MILJÖ, HÄLSA OCH SAKERHE 

Riskhänsyn i planeringsstadiet är mycket viktigt. Planeringens roll i detta sammanhang är att se tillsa 

att miljöproblem och risker minskas i den befintliga miljön samt att nya risker undviks med hjälp av en 

väl genomtänkt planering. 

MÅL 

Ingen invånare skaU behöva utsättas för joniserande och/eUer icke joniserande 
stråkiing som kan medföra risk för personens hälsa 
Luften skaU vara så ren att människors hälsa, växter, djur och kulturföremål inte 
skadas 
Organiska ämnen och metaUföreningar som skapats i samhäUet, eUer utvinns av 
samhäUet, får inte hota människans hälsa eUer den biologiska mångfalden. 
Anläggningar och verksamheter skaU lokaHseras där omgivningspåverkan mini
meras. Skyddszoner bör faststäUas runt störande anläggningar 
BuUret i den bebyggda miljön skaU understiga gäUande riktvärden vad avser be
fintHga och nya bostäder 
Trafikmiljön skaU förbättras för att ge ökad säkerhet, framkomlighet och bättre miljö. 
Inom samhäUet skaU god miljö och säkerhet prioriteras framför framkomhghet för 
bilen. 
BuUernivån från det statliga och kommunala vägnätet skaU vara lägre än 50 dBA 
ekvivalentnivå utomhus 

NULÄGE 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänstens huvuduppgift är dels den operativa räddningstjänsten med insatsstyrkor 
och dels uppgiften med förebyggande arbete mot brand och andra risker i samhäUet. Den lag 
som reglerar dessa uppgifter är räddningstjänstlagen och räddningstjänstförordningen. För 
kommunen finns dessutom en särskild räddningstjänstplan upprättad. Marks kommun har 
fem stycken räddningskårer; Kinna hel- och deltidsbrandkår samt Horreds, Sätilas, Torestorps 
och Fritslas deltidskårer. I SätUa består deltidsbrankåren av ett befäl samt fyra brandmän. 
Anspänningstiden för deltidsbrankåren är beräknad tiU 6 min. Inom de nordvästra delarna av 
insatsområdet är insatstiderna längre, mer än 20 min 

Områden med särskilda risker 

TUl dessa områden hör skredområden, översvärnningsområden, industri- och lagerområden 
för fariiga ämnen, större vägar mm. Olyckor i samband med dessa risker kan röra sig om 
egendomsskada eUer fara för människors hälsa. Skyddsavstånd eller reglering av mark
användningen genom särskilda restriktioner kan vara ett sätt att minska dessa olycksrisker. 

Ringhals kärnkraftverk 
SätUa kan komma att beröras av ett eventueUt reaktorhaveri i Ringhals. Marks kommun har 
upprättat en särskild beredskapsplan för Ringhals. Sätila hgger enhgt denna plan inom 
indikeringszonen. 
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Skredrisk 
GF har genomfört undersökningar av stabihtetsförhåUandena inom de bebyggda delarna i 
och i anslutning till Sätila. Kartorna är en indikation på var utförhgare geotekniska undersök
ningar kan erfordras innan ställningstagande om markanvändning görs. I Sätila redovisas två 
områden som översiktligt ej kan klassas som tillfredställande stabUt eUer otillräckligt ut
redda. Det ena området som utpekats är marken i anslutning Lygnerns nordligaste strand 
närmast Strandvägen. Som område med otiUfredsstäUande stabUitetsförhåUanden redovisas 
även markområden i anslutning tiU Smälteryd. Jorden i anslutning tiU Storånån är erosions-
känshg och längs strandlinjen förekommer kraftig erosion. 

SÄTILA ,,., SMÄLTERYD 

Källa: Översiktlig stabllitetskarlering i Marks kommun 2000-10-27, rev 2001-05-22, rev 2001-09-21. Utförd av GF Konsult AB 

Teckenförklaring 
. , , , , ^ s Kvicklera 

„ : - ; , - •. . . *#*:* Erosion 

MF1 »unkt för fälibesiktning 

«4 / \ , . Beräknad sidosektion 
lv!HJ -* baserad på parametra trär 

från huvudséktionen 
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Översvämningsområden 
Vid långvariga nederbördsmängder finns det risk för att Storån svämmar över. Någon exakt 
bedömning av vattenståndet har ej genomförts. Då dalgången i huvudsak är obebyggd torde 
de negativa konsekvenserna av en översvämning vara Uten. 

Trafiks äkerhet 

Sätila Hgger i vägkorset där Fjäråsvägen möter Hyssna- och Björlandavägen. Eftersom trafi
ken samlats i en knutpunkt är trafikströmmarna som högst i de centrala delarna av orten. 
Mest trafikerade av genomfartsvägarna är Björlandavägen, väg 1609, samt Hyssnavägen, väg 
1612, som leder ut mot länsväg 156. En stor del av bostadsbebyggelsen och samhäUets 
målpunkter Hgger lokahserade utmed huvudnätet. Eftersom några separata gång- och cykel
vägar inte finns upprättade utmed huvudnätet förehgger olycksrisk meUan de oskyddade 
trafikanterna och bUtrafiken. Kommunen har erbjudigt sig att bygga ut gång- och cykelväg 
längs väg 1609 från Tvärdalsvägen norrut fram tiU Ramdalsvägen, under förutsättning att 
Vägverket påbörjar projektering av sträckan söderut från centrum tiU kyrkan. 

SM¥ VA-; Siv 
uv)wt 
-'' } i •' ' OaMm I A : ) \ \ • -J i '. j / 

; 'JS<J!\ S 

mjv-:SA • 

iMi&jv> 
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Bensinstation 
Preem bensinstation strax norr om Sätila centrum medför viss olycksrisk genom verksamhe
tens hantering av lättflyktiga kolväten. Bensinstationens serviceverksamhet samt försäljning 
av Hvsmedel och fritidsartiklar genererar i sig också en viss trafik. 

Områden med särskilda miljöproblem 

TUl dessa områden räknas, mUjöstörande anHggningar, områden med höga luftföroreningar, 
områden med höga radonhalter samt särskilt buUerstörda områden. För att skydda människor 
mot de negativa effekterna från dessa områden krävs att skyddsavstånd från de ohka 
verksamheterna eUer områdena upprättas. 

Områden med markradon 
Radonförekomsten inom planområdet är i huvudsak normal. Storåns dalgång samt delar av 
markområdet meUan Hyssnavägen och vägen ner mot Fotskäl har i en översiktlig inventering 
klassats som lågriskområde. Den bebyggda delen av Sätila Hgger inom normahiskområde 
men gränsande tiU högriskområde. Även övrig mark i anslutning till samhäUet klassas som 
normalriskområde. Genomförd kartläggning är endast översiktHg. 

Landvetters flygplats 
Avståndet från Sätila tiU Landvetters flygplats är cirka 20 km. Med nuvarande flygtrafik 
föreHgger inga bullerstörningar från flygtrafiken. 

Miljöstörande verksamheter 
Huvuddelen av företagen inom Sätila utgörs av mindre verksamheter som kan kombineras 
med bostäder utan särskUda störningar. Företag där viss störning på närhggande miljö kan 
förekomma är Nykab i Sätila AB samt Lövets bUservice vid Fjäråsvägen. Störning i anslut
ning till Nykab i Sätila AB utgörs främst av buUer i samband med tiHverkning. För Lövets 
bUservice kan störningar på mUjön genom utsläpp i luft och vatten (motoravgaser, lösnings
medel och rengöringskemikaHser) ge hälsoeffekter och obehag av lukt. 

Förorenade områden 
I området meUan Storån och Nykab ligger en nedlagd kommunal soptipp. Nuvarande mark
användning är betesmark. Risk för erosion finns, men bedöms för närvarande som Hten. 
Avståndet till närmast bostäder är 300 meter. 

Avloppsreningsverk 
Sätila avloppsreningsverk Hgger intill Storån strax norr om LiUesjön. Verksamhetens hante
ring av avlopp kan medföra störning i form av lukt och bakteriespridning och kräver därför 
särskUt hänsynstagande i planeringen. Avloppsreningsverk innebär även en miljörisk vid 
bräddning. TiU avloppsreningsverket hör fem pumpstationer, som kan medföra viss störning 
för omgivningen i form av buUer. 

Vägbuller 
Mest trafikerade av genomfartsvägarna är Björlandavägen, väg 1609, samt Hyssnavägen, väg 
1612, som leder ut mot länsväg 156. Vägarna har en århg dagstrafik på meUan 1000-2000 
fordon. Med hänsyn tiH trafikmängderna bör buUernivån beaktas i samband med planering av 
ny bebyggelse längs dessa vägar. 
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Djurhållning och allergirisker 
Inom Sätilas omland är häst- och djurhåUning relativt vanUg. Större djurstaUar samt privata 
och icke kommersieUa staUar är allmänt förekommande. När miljöns betydelse för aUergi-
utvecklingen är viktig att ta hänsyn tiU då aUt fler idag har någon form av aUergi. HästaUergener 
anses särskilt starka. VanHgt förekommande störningar vid djurhåUning är även ansamling av 
flugor samt buUer. Hantering och spriclning av gödsel medför luktproblem samt ökat näring-
stUlförsel till vatten. 

Större djuranläggningar i närhet tiU befintlig bebyggelsen, som kan kräva särskilt hänsynsta
gande i den fortsatta planeringen är djurhåUningen på Smälteryd, svinuppfödningen på Sätila-
Hede 1:12, 14 samt djurhåUningen på Haga gård. 

Områden känsliga för påverkan eller störning 

TUl dessa räknas känsHga områden med hänsyn tiU klimatologiska, biologiska eUer andra 
naturförhåUanden. Det kan även vara försurningskänsHga områden samt områden för verk
samheter som kräver specieU störningsfrihet. I huvudsak utgör dessa områden resurser som 
behöver skyddas från mänsklig påverkan. 

Naturvårdsobjekt 
Inom planområdet har Storån med biflöden klassats som områden där risken för läckage av 
föroreningar bedöms få mycket stor skada på mycket höga naturvärden. Storån har till skiU-
nad från mång andra vattendrag inom kommunen inte påverkats av regleringar. Detta gör 
vattenmUjön viktig ur natur- och friluftsHvssynpunkt. Dessutom är Storån HvsmUjö för flod-
pärlmusslan samt lekområde för öringen, båda arter som numera är relativt ovärdiga i våra 
vattendrag. 

Grandvattentiligångar och vattentäkter 
De befintHga vattentiUgångarna är av stor betydelse för samhäUets försörjning av vatten. I 
Sätila finns en grundvattentäkt i anslutning tiU Lygnevi. Av betydelse för vattenförsörjningen 
är även Lygnern, som fungerar som ytvattentäkt för Kungsbacka kommun. 

Verksamheter/aktiviteter som kan påverka vattentäkten har studerats i samband med att 
riskanalys för Sätila vattentäkt tagits fram. Som tänkbara riskfaktorer anges petroleumutsläpp 
i samband med trafikolycka på angränsande vägar samt hantering av bekämpningsmedel och 
gödselprodukter. Dessutom har ett antal riskobjekt i anslutning tiU vattentäkten inventerats 
och redovisats. TiU dessa hör bl a SätUa Bygg, Nykab Mekaniska verkstad, Preem bensinsta
tion samt angränsande bostadsbebyggelse. 

I riskanalysen redovisas förslag tiU inre och yttre skyddsområde för vattentäkten. Skyddsom
rådena är baserade på grundvattentransporthastigheten, förekommande risker, förekommande 
nybUdningsområden, topografi samt accepterade uppehåUstider. Det inre och yttre skydds
område som angetts enhgt riskanalysen bör beaktas fram tUls nytt skyddsområde faststäUs. 
Särskilda skyddsföreskrifter för vattentäkten bör tas fram i enUghet med de rekommendatio
ner som anges i riskanalysen. Skyddsföreskrifterna bör anpassas efter lokala förhåUanden och 
skyddsbehov samt säkerstäUa ett tillräckligt skydd på både lång och kort sikt. 
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STRATEGIER 

Typ av verksamhet Strategier 

Områden med särskilda risker 

Ringhals kärnkraftverk 

Skredrisk 

Översvämnings områden 

Trafiksäkerhet 

Preem bensinstation 
Björlandavägen 7 

Upprättad beredskapsplan skall beaktas 
och efterföljas vid eventuell olycka 

För att noggrannare visa på stabiHtetsför-
håUandena inom planområdet skaU krav 
på geoteknisk utredning ställas vid upprät
tande av detaljplan. I de områden som av 
Räddningsverket utpekats ha en otUlfredsstäl 
lande stabilitet bör detaljerad utredning 
genomföras. 

Områdena närmast Storån är olämpliga 
att bebygga med anläggningar som är 
vattenkänsliga. 

En separering av gång- och cykeltrafiken 
från bUtrafiken bör eftersträvas inom 
huvudnätet. Inom centrum där det finns 
många målpunkter bör trafiken anpassas 
till de gåendes villkor. Hastigheten bör be
gränsas till 30 km/tim. 

Skyddsavstånd på 50 meter föreslås 
tiUämpas 

Områden med särskilda miljöproblem 

Markradon 

Nykab i Sätila AB 

Lövets bUservice 

Förorenade områden 

Lokalt kan det inom vissa områden före
komma mark med förhöjd radonrisk. 
Dessa områden är inte karterade och kan 
därför inte redovisas i planen. KontroU 
skaU istäUet ske vid bygglovgivning, 
detaljplaneläggning och besiktning i sam
band med byggnation. 

Skyddsavstånd på 200 meter föreslås 
tiUämpas 

Skyddsavstånd på 100 meter föreslås 
tillämpas 

Nedlagd soptipp mellan Storån och Nykab 
skall håUas täckt och vegetationsbevuxen. 
Byggnadsfritt avstånd på 200 meter bör 
tiUämpas för att undvika påverkan av läckag 
från soptippen. 

Avvägning mot 
kommunens 
visionsmål 

+ Riskhänsyn (3) 

+ God och hälsosam 
UvsmUjö (1,3) 

+ God och hälsosam 
livsmiljö(l,3) 

+ God och hälsosam 
Hvsmiljö(l,3) 

+ God och hälsosam 
Hvsmiljö (1,3) 

+ Säker strålrnUjö 

(3) 

+ God och hälsosam 
Hvsmiljö (1,3) 

+ God och hälsosam 
UvsmUjö (1,3) 

+ Riskhänsyn(3) 

e 
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Typ av verksamhet 

Avloppsreningsverket samt 
pumpstationer 

VägbuUer 

Djurhållning allmänt 

Djurhållning Smälteryd 

Djurhållning Sätila-Hede 
1:12, 14 

Strategier 

För reningsverket bör skyddsavstånd 
om 300 meter tiUämpas. För de avlopps-
pumpstationer inom samhäUet som be
tjänar mer än 25 personer föreslås skydds
avstånd på 50 meter. 

Naturvårdsverkets riktlinjer för buller
nivåer, med en ekvivalent ljudnivå på 
30 dBA inomhus respektive 50 dBA 
utomhus skaU åtföljas. Exakta avstånd 
för byggnadsfria zoner bör diskuteras 
från faU till fall i samband med att detalj
plan upprättas. Med buUerskyddande 
åtgärder kan avstånden minskas. 

Vid lokaUsering av byggnader för jord
brukets behov skaU särskild hänsyn tas 
tiU befintlig bostadsbebyggelse. 

Riktvärdet för djurhåUning enKgt 
Boverkets rekommendationer, 500 m, 
föreslås tillämpas. 

Den berörda jordbruksfastigheten ligger 
i närhet till befintlig bostadsbebyggelse 
och påverkar samhäUets framtida expan
sion. I planförslaget föreslås därför att 
verksamheten på sikt flyttas. Så länge 
verksamheten finns kvar skall skydds
avstånd tiUämpas. Enligt Boverkets 
allmänna råd i "Bättre plats för arbete" 
är riktvärdet för skyddsavstånd beträf
fande stor djurhåUning i lantbruk 500 m. 
Erforderligt skyddsavstånd kan minskas 
beroende av förhärskande viclrikningar 
på den aktueUa platsen, möjligheten att 
begränsa utsläpp av luktande ämnen samt 
möjUgheten att motverka buUer genom 
olika åtgärder. 

Avvägning mot 
kommunens 
visionsmål 

+ God och hälsosam 
UvsmUjö (1,3) 

+ God och hälsosam 
UvsmUjö (1,3) 

+ God och hälsosam 
UvsmUjö (1,3) 

+ God och hälsosam 
UvsmUjö (1,3) 

+ God och hälsosam 
UvsmUjö (1,3) 
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Typ av verksamhet 

DjurhåUning Haga gård 

Strategier 

EnUgt Boverkets allmänna råd i "Bättre 
plats för arbete" är riktvärdet för skydds
avstånd beträffande stor djurhållning i 
lantbruk 500 m. Erforderligt skyddsav
stånd kan minskas beroende av förhärs
kande vmdriktningar, möjUgheten att be
gränsa utsläpp av luktande ämnen samt 
möjUgheten att motverka buUer genom 
oUka åtgärder. Inom planområdet är de 
sydvästan den förhärskande vmtiriktningen. 
I planen bedöms därför skyddsavståndet 
för Haga gård kunna minskas avsevärt 
mot sydväst. Föreslagen bebyggelse Hgger 
i närhet till befintlig djurhåUning inom Haga 
gård. Med anledning av de förhärskande 
vindriktningarna bedöms verksamheten 
inte utgöra någon störning för den före
slagna bebyggelsen. 

Områden känsliga för påverkan och störningar 

Naturvårdsobj ekt 

GrundvattentiUgångar och 
vattentäkter 

Kantzonerna närmast vattendragen 
förhindrar även erosion och är viktiga 
för djurUvet. För att minska läckage av 
näringsämnen från jord- och skogs
bruket bör plöjningsfria zoner längst 
Storån, på minst 10 meter upprättas. 

Skyddsföreskrifter för vattentäkten bör 
tas fram i enUghet med de rekommen
dationer som anges i riskanalysen. Verk
samheter som innebär negativ påverkan 
på vattentäkten skaU inte tillåtas. 

Avvägning mot 
kommunens 
visionsmål 
+ God och hälsosam 
UvsmUjö (1,3) 

+ Mindre belastning 
av föroreningar från 
jordbruket (3) 

- Medför begränsning
ar för de areeUa nä
ringarna (5) 

+ Grundvatten av 
god kvaUté (3) 
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BEBYGGELSESTRUKTUR 

Till den bebyggda miljön hör alla byggnader som ingår i samhällstrukturen,från enskilda hus till verk

samheter samt servicelokaler. TiUsammans bildar de olika byggnaderna samhällets skal, fysiska struk

tur. Bebyggelsestrukturens utformning och innehåU har stor betydelse för förbrukningen av naturresurser 

och energi. Olika samhällsstrukturer har olika miljökonsekvenser. En tät bebyggelsestruktur gynnar 

gäng- och cykeltrafiken medan en glesare struktur ofta bidrar till ett ökat resebehov. Man bör därför i den 

fysiska planeringen sträva efter att skapa en struktur som är ekologiskt, socialt samttekniskthållbar. 

Byggnadernas placering och samverkan har stor betydelse för människors identifikation med platser och 

områden. Bebyggelsens utformning har därför stor betydelse för individens hälsa samt samhällets sociala 

robusthet. 

MAL 

Den bebyggda mUjön skaU utgöra en god och hälsosam Hvsmiljö och medverka tiU en 
god regional och global mUjö. Natur- och kulturvärden skaU tas tUlvara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar skaU lokaHseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
med hänsyn tiU estetik och gestaltning. En långsiktigt god hushåUning med mark, vat
ten, energi och andra naturresurser skaU främjas 
Ett effektivt resursutnyttjande skaU eftersträvas genom att redan gjorda kommunala 
investeringar utnyttjas 
Funktionsintegration meUan bostäder, verksamheter och service skaU eftersträvas 
Planberedskap för att möta kommande behov för bostäder, näringshv och service skaU 
finnas 
Bebyggelseutvecklingen skaU sikta på att tiUvarata Sätilas kvaUteter och särart, ny be
byggelse skaU anpassas till landskap och befintHg bebyggelsemUjö 

FORSLAG 

Inom Sätila finns ovanHgt stora områden med riksintresse, strandskydd samt jordbruksmark. 
Inriktningen för planarbetet har varit att håUa Storåns dalgångs fri från bebyggelse för att 
säkra de kultur- och naturvärden som finns i anslutning tiU orten. Även inom Buaslätten har 
jordbruket och kulturlandskapet prioriterats. Ny bebyggelse inom dalgången föreslås place
ras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper samt som kompletterande utbyggnad i an
slutning till Hyssnavägen. 

Det öppna landskapet stäUer stora krav på bebyggelsens utformning. I planförslaget föreslås 
ny bebyggelse lokaHseras med hänsyn tagen tiU landskapets allmänna karaktär Hksom tiU 
naturmUjön. Landmärken i form av byggnader och landskapselement bör utnyttjas för att få 
intressanta utbhckar och vyer. Inom jordbruksområden som ej berörs av riksintresse kan 
bygglov ges om bebyggelsen anpassas tiU befintHg bebyggelse och närmUjö med bibehåUna 
kulturvärden. Exponering av ny bebyggelse mot öppet landskapsrum skaU om möjHgt undvi
kas. Ny bebyggelse bör tillkomma på ett sätt som utgår från ortens lokala tradition och som 
främjar kontakter, möten och trygghet. 
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Hänsyn tiU de ovan nämnda värden ger en bebyggelseutveckling som bygger på komplette

ring och förtätning i anslutning till befintUg bebyggelse. Ny bebyggelse har i huvudsak kon

centrerats kring Björlanda- och Hyssnavägen. Målsättningen för planen har varit att låta sam

häUet växa sammanhängande inifrån och utåt. Med hänsyn till pågående markanvändning 

inom Hede radby har denna princip inte kunnat följas i de norra delarna av samhäUet. Vin

sten med en sammanhängande bebyggelsestruktur är att den ger sociala samt tekniskt/eko

nomiska fördelar. Genom att bygga efter principen förtätning och komplettering kan befint

Hg infrastruktur utnyttjas. E n tät bebyggelsestruktur gör också att natur- och kulturvärdena 

i anslutning till orten kan sparas. 

Efterfrågan, markägoförhåUanden, investeringar i gemensamma anläggningar etc påverkar 
samhäUets expansion och kan begränsa utbyggnadsmöjHgheten inom föreslagna området. 
För att klara kommande behov eUer oförutsedd utveckling redovisas i planen en viss överka
pacitet. 

Utbyggnadsmöjl igheter enligt planförslaget 

BOSTÄDER 
Utbyggnadsområden 
Reservområden 

SERV1CE-/CENTRUMVERKSAMHET 
VERKSAMHETER 

Areal ca 

21 ha 
20 ha 
2 ha 
1 ha 

Motsvarar ca 

140 Igh 
130 Igh 

STRATEGIER 

Åtgärder för att nå målen 

Utbyggnad av Sätila sker efter principen inifrån och 
ut. För att håUa Storåns dalgång fri från bebyggelse 
och säkra natur- och kulturvärden i anslutning tiU 
orten sker utbyggnaden genom förtätning och 
komplettering i anslutning till befintUg bebyggelse 

Vid lokaUsermgsbedömningar och prövningar av 
projekt skaU stor hänsyn tas tiU naturmUjön. 
Bebyggelsen skaU anpassas tiH befintlig bebyggelse 
och närmUjö med bibehållna kulturvärden. 

Avvägning mot kommunens 
visionsmåi 
+ Kultur- och naturvårds landskap vår
das och bevaras (3) 
- Restriktioner för bebyggelseutveck
lingen (1) 

+ Kultur- och naturvårdslandskap 
vårdas och bevaras (3) 
- Restriktioner för bebyggelseutveck
lingen (1) 

26 SATILA fördjupning av översiktsplan för Marks kommun - kap BEBYGGELSESTRUKTUR 



BOSTADER 

MÅL 

• En god bostadsmUjö för olika åldersgrupper skaU eftersträvas 
• Kommunen skaU kunna erbjuda attraktiva tomter centralt, alternativt nära naturen. Sätilas 

natur- och kulturvärden bör prägla utbyggnaden av samhället och hänsyn tas till 
bevarandeintressen och landskapsförutsättningar 

• Boendemiljön skaU vara utformad så att den tillgodoser människans grundläggande be
hov av gemenskap, stimulans och omväxling. 

• Vid utbyggnad av nya bostadsområden skaU närhet tiU service, arbete och koUektivtra
fik eftersträvas 

NULÄGE 

Bostadsstruktur och bostadsbyggnadsbehov 

EnUgt statistik från FoB 90 finns det cirka 365 hushåU inom Sätila tätort. Räknar man med 
ortens omland uppgår andelen hushåU tiU 886. I jämförelse med kommunen är hushåUen 
inom Sätila tätort något större än för Mark totalt. Detta speglas också i bostadsbeståndet där 
de större lägenhetstyperna är procentueUt högre än för kommunen som helhet. Klara skillna
der märks framförallt inom de större lägenhetstyperna över 5 rok. Andelen enrumslägenheter 
är något lägre i Sätila. Huvuddelen av bostadsbeståndet 69 % ägs av enskilda personer, res
terande 31 % fördelas på allmännyttan 20 %, bostadsrättsföreningar 8 % samt övriga 
ägarkategorier 3 %. 

Behovet av nya bostäder inom planområdet är stort. Kommunens möjHgheter att erbjuda 
mark för nya bostäder är begränsad. Även inom privatägd mark är UtbyggnadsmöjHgheterna 
för bostadsbebyggelse inom detaljplanelagt område begränsade. MöjHgheter till utbyggnad 
av flerfamiljshus finns inom detaljplanen för Hede södra, samt inom området bakom banken. 
Med hänsyn till ortens regionala läge är det önskvärt att öka möjhgheterna för nybyggnation 
inom orten. Ökad markberedskap för bostäder hgger också i linje med kommunens 
marknadsföringskampanj med syfte att locka nya invånare till kommunen. 

FÖRSLAG 

Vid utbyggnad av nya bostadsområden bör man sträva efter att tiUvarata Sätilas kvaUtéer 
och särart samt skapa ett effektivt resursutnyttjande genom att redan gjorda kommunala 
investeringar utnyttjas. Ur gesteltningssynpunkt är det viktigt att den nya bebyggelsen anpas
sas tiU landskapet och befintHga bebyggelsemUjöer. Att värna den lokala byggnadstraditionen 
skapar förutsättningar för bra boendemiljöer med lokal särprägel. 

Vid utbyggnad av samhäUet bör målsättningen vara att skapa bostadsområden med innehåU 
av varierande bostadstyper, upplåtelseformer och åldersstrukturer. Goda kommunikationer 
samt närhet till service och skola inom timUgt gångavstånd från bostaden skaU eftersträvas. 
Detta ger förutom hemkänsla, en hög boendekvahtet samt skapar förutsättningar för energi-
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hushåUning och ökad trygghet. Närhet tiU det öppna kultur- och naturlandskapet är en av 
kvahtéerna med att bo i Sätila. KvaUtéer som grönska och närhet till lek- och rekreationsom
råden bör särskilt värnas. Gröna kilar och höjdpartier bör sparas och fungera som naturhga 
grönområden i bebyggelsen. Landmärken och landskapselement inom det omgivande land
skapet bör tillvaratas för att få intressanta utbHckar och vyer. 

I Sätila är de större lägenheterna procentueUt högre än i resten av kommunen. Med utgångs
punkten att skapa en varierad bebyggelsestruktur som ger möjhghet för äldre att bo kvar 
inom orten är en utveckHng av mindre lägenheter önskvärt. Med hänsyn till de äldres krav 
fodras att bostäderna utformas med god tiUgängUghet och närhet tiU service och koUektiv
trafik. UtvecklingsmöjHgheter för denna typ av bostäder ryms inom de i planen föreslagna 
utbyggnadsområdena. 

Utbyggnads- och reservområden 

Utbyggnadsområde norr om Hyssnavägen, Grebbeshult 

1 l ' ' (__^S__.* " V " v_ 

t . J - * . 1 - I , 
• - • ' _ , 
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Områdena Hgger på ömse sidor om befintligt indu- • ••••••.--

striområde. Terrängen består av en sydsluttning mot -->. '.' ,. 
Buaslätten. Läget är soHgt och skyddas från blåst '», t 

av befintlig vegetation. Vid utbyggnad av områ
dena skaU vegetationen närmast verksamhetsom- • \- • 
rådet sparas. TrafUcmatning skaU ske från Hyssnavä- •.""•. '• ^_ . "" ...-.- ""^ 
gen. Delarna närmast vägen skaU lämnas obebygg- '»• ' • * ' ' [ ' • 
da, vegetationen sparas som rumsavgränsning och •* •.. \ '" • / 
vindskydd. Anslutning skaU ske till kommunalt vat
ten- och avlopp, särsldld pumpstation kan behö- Skissförslag bostadsområde Grebbeshult 
vas upprättas. 
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Utbyggnadsområden söder om Hyssnavägen, Maderna 
Områdena Hgger mellan be
fintlig bebyggelse på Maderna 
och Hagaslätt. De föreslagna 
ut-byggnadsområdena delas av 
i mitten av väg 1613 mot Fot
skäl. Marken består av öppen 
jordbruksmark, klassad som B-
område, dvs mark med re
lativt goda jordbruksförut
sättningar. Den ganska sänka 
jordbruksmarken ger dåliga 
markförhåUanden, vilken mås
te beaktas vid utbyggnad av 
området. 

Kontakten med det öppna jordbrukslandskapet inom Buaslätten stäUer särskilda krav på 
bebyggelsen utformning och anpassning tiU landskapsbUden. För områdena närmast Hyss
navägen måste hänsyn tas till störningar från trafik samt eventueUa störningar från industri
området i norr. För området väster om väg 1613 måste även risken för avskuggning från 
intilliggande skogshöjd beaktas. TrafUcmatning bör ske från väg 1613. Området ansluts lämp-
Hgen till VA-nätet tiUsammans med utbyggnadsområde vid Grebbeshult. Särskild pumpsta
tion erfodras. 

Kompletterande utbyggnad, Blåsås, Fridhem, Skogshöjd 

Kompletterande utbyggnad inom bostads- och 
fritidsbebyggelsen vid Blåsås, Fridhem, Skogs
höjd kan tiUåtas. Området har ett mycket att
raktivt läge med utbhck över dalgången och 
Lygnern. TUl områdets fördel hör även närheten 
tiU strövområden samt bad och fritidsaktivitete
rna inom Lygnevi. Hela den föreslagna bebyg
gelsen Hgger inom riksintresse för naturvård- och 
friluftsHv, vilket stäUer särskUda krav på bebyg
gelsens utformning och anpassning till natur- och 
landskapsbUd. En mindre del av utbyggnadsom
rådet närmast Lygnern berörs av strandskydd, 
vilket kräver att dispens kan ges för den nya be
byggelsen. BefintHg anslutningsväg mot väg 1613 
bör förbättras vid utbyggnad av området. Väg-
frågan bör studeras närmare i samband med att 
detaljplan upprättas. Vatten och avlopp föreslås 
för delar av området lösas lokalt genom gemen
sam VA-anläggning. 
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Kompletterande utbyggnad, norr om centrum 

Tidigare föreslaget vägreservat i öst-
västHg riktning har lagt en "död hand" 
över området strax norr om centrum. 
I och med att vägreser-vatet föreslås 
utgå skapas möjHgheter för utbyggnad 
av bostäder och service inom delar av 
reservatet. I planförslaget föreslås att 
området mellan Skogshälls- och 
Gunnes-gårdsområdet tas i anspråk för 

: bostadsbebyggelse. 

De föreslagna utbyggnadsområdet har ett attraktivt läge med närhet tiU service och verksam
heter inom SätUa centrum. Hänsyn skaU tas till trafik samt områdenas närhet tiU befintHg 
bensinstation. ErforderUga skyddsavstånd bör studeras närmare i samband med detaljplane
läggning. För att undvika utfart mot Björlandavägen bör möjUgheten att ansluta områdena 
via Gunnesvägen samt Tvärdalsvägen undersökas. 

Reservområde, Hede norra 
Området Hgger i förlängningen av Hede radby. Terrängen består av en kuperad östsluttning 
mot Björlandavägen. Marken används som betes- och jordbruksmark. 

Områdets närhet tiU Hede radby stäUer särskUda krav 
på bebyggelsens utformning. Stor hänsyn skaU tas 
tiU den befintHga bebyggelsetraditionen inom områ
det. Marken närmast Björlandavägen skaU lämnas 
obebyggd som skydd mot trafikbuUer, alternativt kan 
bullerskydd tillämpas. Trafikmatning sker från 
Björlandavägen. Utbyggnad inom området förutsät
ter att djurhåUningen inom Hede 1:12, 14 upphör. 
Detta gör att området endast kan ses som utbygg
nadsområde för bostäder på längre sikt. 
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Resen/område, f d trikåfabriken och norrut 

Området Hgger väster om Björlandavägen och sträcker 
sig norrut mot Gunnarstorp. Området har tidigre varit fö
remål för planläggning (planprogram antaget 2000-11-30). 
Inom utbyggnadsområdet finns idag befintHg bebyggelse 
i form av bostadshus och en äldre industribyggnad. Hela 
området tangerar Storåns dalgång, riksintresse för natur
vård- och friluftsHv. Det föreslagna utbyggnadsområdet 
är emeUertid väl avgränsat från dalgångens öppna jord
brukslandskap av terräng, vegetation och befintHg bebyg
gelse. Detta gör att utbyggnad inom området inte bedömts 
medföra någon negativ påverkan på natur- och kultur
värdena. 

Trafiloiiatning sker från Björlandavägen och studeras sam
ordnat med Hede norra. Området närmast vägen lämnas 
obebyggt. BefintHg vegetation skaU sparas och förstärkas 
som rumsavgränsning och vindskydd. I samband med 
detaljplaneläggning skaU stor hänsyn tas tiU bebyggelsens 
utformning och anpassning tiU landskapsbUd. 

Utbyggnad av området kräver att konflikten med befintlig jordbruksverksamhet inom Hede 
1:12, 14 kan lösas. Detta gör att området utlagts som reservområde. 

Reservområde, Hönsakärr 

En mindre komplettering av bostadsbebyggelsen 
inom Hönsakärr föreslås i planförslaget. Områ
det Hgger på en platå väster om Storåns dalgång. 
Terrängen är kuperad vilket försvårar tillfarten tiH 
området. Nuvarande anslutningsväg är dåhg och 
måste vid en utbyggnad planas ut och förbättras. 
Området är inte anslutet tiH kommunalt vatten-
och avlopp vilket fordrar lokala VA-lösningar. 
Bygglov bör ej lämnas med mindre än att en god
känd vatten- och avloppslösning kan redovisas. 
Hela området skaU vid en utbyggnad regleras i 
detaljplan. 

Med hänsyn tiU de begränsade UtbyggnadsmöjUg
heterna samt de dåhga trafikförhåUandena har 
området lagts som reservområde för utbyggnad 
på längre sikt. Utbyggnad av området kräver även 
att konflikten med befintHg djurhåUning inom 
Smälteryd kan lösas. 
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Utbyggnadsbehovet i ett längre perspektiv är mycket osäkert. Det är därför angeläget att 
eftersträva en rimlig handlingsfrihet i översiktsplanen, utan att för den skull ge så stor frihet 
att planen blir meningslös. En möjlighet är att utforma planen med förhåUandevis väl till
tagna utbyggnadsreservat men kombinera detta med en tydHg strategi för hur och i vilken 
ordning dessa skaU tas i anspråk. Vid utbyggnad av bostäder inom Sätila bör kompletterande 
utbyggnad inom Blåsås, Fridhem och Skogshöjd kunna ske etappvis i takt med att behov av 
nya tomter uppstår. Samtidigt bör områdena norr om Hyssnavägen bebyggas. I andra hand 
föreslås områdena söder om Hyssnavägen meUan Maderna och Hagaslätt tas i anspråk. Om
rådena norr om centrum i anslutning tiU Björlandavägen avsätts för framtida tätortsexpansion. 
Utbyggnad av dessa områden gör intrång på jordbruksverksamheten inom Hede 1:12, 14. 
SkuUe konfliktintressena meUan djurhåUning och utbyggnadsanspråken lösas bör områdena i 
ortens norra delar med hänsyn tiU det centrala läget ges en högre prioritet. Som reservområde 
för bostäder föreslås även markområdet väster om Storåns dalgång, i anslutning tiU Hönsa
kärr. 

STRATEGIER 

Åtgärder för aff nå målen 

God markberedskap för bostäder eftersträvas genom 
viss överkapacitet i översiktsplanen 

Bra boendemiljöer för olika åldersgrupper fås 
genom att varierande bostadstyper, 
upplåtelseformer och åldersstrukturer anläggs 

För bostadsbebyggelse som Ugger utanför kommunalt 
VA- område (utbyggnadsområdena vid , Fridhem, 
Skogshöjd och Hönsakärr) bör bygglov ej lämnas med 
mindre än att godkänd vatten- och avloppslösning kan 
redovisas. 

Utbyggnad av föreslagna reservområden i samhäUets 
norra delar kräver att konflikten med befintlig jord
bruksverksamhet inom Hede 1:12,14 kan lösas. 
Så länge verksamheten finns kvar skaU erforderUgt 
skyddsavstånd tiUämpas. Detta gör att områdena 
endast kan ses som utbyggnadsområde för bostäder 
på längre sikt. 

Utbyggnad av föreslaget reservområde väster om dal
gången kräver att konflikten med befintUg jordbruks
verksamhet inom Smälteryd kan lösas. Så länge verk
samheten finns kvar skaU erforderUgt skyddsavstånd 
tiUämpas. Detta gör att området endast kan ses som 
utbyggnads område för bostäder på längre sikt. 

Avvägning mot kommunens 
visionsmål 
+ Valfrihet (1) 
+ Attraktivt boende (1) 

+ Valfrihet (1) 
+ Attraktivt boende (1) 
- Okade krav på markägare och 
exploatörer (1) 

+ God och hälsosam UvsmUjö (3) 
- Okade krav på markägare och 
exploatörer (1) 

+ God och hälsosam UvsmUjö (3) 
- Restriktioner för bebyggelseutveck
lingen (1) 

+ God och hälsosam UvsmUjö (3) 
- Restriktioner för bebyggelseutveck
lingen (1) 
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KvaUtéer som grönska och närhet tiU lek- och rekrea
tionsområden värnas särskUt. Gröna kilar och höjd-
partier bör sparas och fungera som naturliga grön
områden i bebyggelsen. 

+ Attraktivt boende (1) 
+ Utnyttja och tillgängUggöra 
kvaUtéer (1) 

Bostadsbebyggelse som exponeras mot öppet land
skapsrum skaU vara väl sammanhåUen av klimat-
och landskapsbildskäl. BefintUg vegetation bör sparas 
som ridå meUan bebyggelse och öppet landskapsrum. 

+ MUjöanpassad lokaUsering (3) 
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NÄRINGSLIV 

MÅL 

UtveckHng och breddning av Sätilas näringsUv skaU eftersträvas 
NäringsHvet föreslås stödjas genom brett mark- och lokalutbud, god infrastruktur och 
bra kommunikationer 
LokaUsering av nya verksamheter skaU ske med hänsyn till miljö samt hälsa- och säker
het. Varje verksamhetsområde bör ges en bestämd karaktär efter verksamheternas art 
och innehåU 

NULÄGE 

Sätila har en hög utpendling. Endast ett 70-tal av samhäUets totalt 401 förvärvsarbetande 
har sin arbetsplats inom orten. Kinna samt andra tätorter inom kommunen fungerar som de 
huvudsakliga arbetsområdena för Sätilaborna. Utpendlingen till Göteborg samt angränsande 
kommuner är också hög vilket gör att orten kan sägas utgöra en del av Göteborgs 
arbetsmarknadsregion. 

Sätilas roU som servicecentrum för intiUiggande omland medför att arbetstiUfäUena inom 
den offentliga sektorn dominerar. Bland övriga arbetstiUfäUen utgör handel och kommunika
tion en viktig näringsgren. Totalt har Sätila cirka 250 arbetstiUfäUen. Största arbetsgivaren är 
Marks kommun. Inom de kommunala arbetstUlfäUena utgör skolan och äldreomsorgen de 
största arbetsplatserna, med totat cirka 120 anstäUda. De privata företagen inom orten består 
till största del av småföretag med en till två anstäUda. Nykab i Sätila AB, Föreningssparbanken 
Sjuhärad, Carlsson Snabbköp HB samt Sätila Bygg hör till de större privata företagen. Större 
privat verksamhet i anslutning till samhäUet utgör även Swedefish Machinery AB samt SätUa 
EUte Mössor AB. 

Sätilas tre verksamhetsområden har sin placering i anslutning till samhäUets infarter, två 
utmed Hyssnavägen det tredje längs Fjäråsvägen. Bebyggelsen utgörs av större byggnader 
klädda i plåt, med platta tak. Med hänsyn till verksamheternas storlek och områdenas place
ring utgör områdena framträdande inslag i bebyggelsestrukturen. Med sin placering vid infarte
rna har områdena även stor betydelse som samhäUets entréer. 

YtterUgare utbyggnadsmöjUgheter för verksamheter inom detaljplanelagt område finns i det 
östra området utmed Hyssnavägen, närmast brandstationen och Swedefish Machinery AB. 
Utifrån nuvarande efterfrågan har anses detta område vara tillräckligt stort för att täka kom
mande markbehov. 

FÖRSLAG 
För att minska utpendlingen samt bibehåUa Sätilas roU som serviceort för kommunens nord
västra delar är en fortsatt utveckHng av näringsHvet önskvärd. Sätilas läge inom regionen ger 
goda utvecklingsmöjHgheter för företagen. Förbättring av vägförbindelserna, specieUt ut mot 
Lv 156, krävs för att kunna tiUgodose företagens anspråk på god tiUgängUghet. Vidare ut-
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veckling av infrastrukturen för data och telefoni kan också vara ett sätt att stärka ortens 

attraktivitet ur näringsHvssynpunkt. Många företag stäUer idag även stora krav på den yttre 

mUjön, tex natursköna omgivningar, god byggnadsutformning, grönska etc. Omsorg kring 

verksamhetsområdenas utformning och gestaltning är därför önskvärt och nödvändigt. 

Inom planområdet finns jordbruks verksamheter samt företag som ur hälso- och säkerhets

synpunkt erfordrar särskUda skyddsavstånd. I vissa fall innebär skyddsavstånden begräns

ningar för annan tillkommande markanvändning i dess närhet. Detta gäUer bl a i ortens norra 

delar där befintUg djurhåUning inom Hede radby påverkar UtbyggnadsmöjUgheterna för bo

städer. MUjöstörande verksamheter har klassificerats, förslag till skyddsavstånd finns redovi

sade under kapitlet mUjö, hälsa och säkerhet. Vid lokaHseringsbedömning av nya verksamhe

ter skaU hänsyn tas till rekommenderade skyddsavstånd enhgt Boverkets rapport "Bättra 

plats för arbete". 

Utbyggnads- och reservområden 

Inom detaljplanen för Sätila Prästgården 5:1 m fl finns en mindre utbyggnadsreserv. Området 

har ansetts tillräckligt stort för att täcka närmast kommande behov varför inga nya utbyggnads

områden för verksamheter redovisas i planen. Med hänsyn till verksamhetsområdets expone

rade läge vid en av ortens infarter bör höga krav stäUas på de nya byggnadernas disposition, 

utformning och gestaltning. Mindre, icke störande verksamheter som kontor, hantverk och 

dyl. kan tillåtas att integreras med bostadsbebyggelsen. 

STRATEGIER 

Åtgärder för att nå målen 

Verksamheter lokaHseras tiH detaljplane
lagt verksamhetsområde vid brandstationen 

För att gynna den lokala företagsutvecklingen tillåts 
mindre verksamheter integreras inom befintlig be
byggelse, under förutsättningen att inga störningar 
uppstår 

Vid lokaHseringsbedömning av nya verksamheter 
skaU hänsyn tas tiH rekommenderade skyddsavstånd 

Avvägning mot kommunens 
visionsmål 
+ Markberedskap (5) 

+ Breddning av näringsHvet (5) 
+ ArbetstiUfäUen (5) 

+ God och hälsosam UvsmUjö (1,3) 

enUgt Boverkets rapport "Bättra plats för arbete". 

Förbättring av vägförbindelserna, specieUt västerut 
mot Lv 156, bör eftersträvas för att tillgodose före
tagens anspråk på god tiUgängUghet. Vidare utveckling 
av infrastrukturen för data och telefoni föreslås för att 
stärka ortens attraktivitet ur näringsHvssynpunkt. 

+ Gynnsamt företagsklimat (5) 
- Ökade transporter (3) 
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SERVICE 

MÅL 

• Sätilas roU som centrum för närHggande omland bör bibehåUas. BefintHg service skaU 
ges förutsättning att vara kvar och utvecklas 

• SätUa skaU utvecklas till ett levande och mångsidigt samhäUe där kontakt och gemen
skap, områdesförankring och tillhörighetskänsla främjas 

• Centrumområdet skaU göras attraktivare genom upprustning och komplettering av be
fintHga mUjöer. 

NULÄGE 
Skola och barnomsorg 
Sätilaskolan är en F-9-skola. Klas

serna från 1-6 är upptagningsområde 

för elever från Sätila och Ubbhul t 

medan klasserna från 7-9 också fung

erar som u p p t a g n i n g s o m r å d e för 

Hyssna , H a j o m , Fo t skä l och 

Tostared. Totalt har skolan ckka 600 

elever. Kapacitet för ett ökat elevan

tal finnsinom nuvarande lokaler. 

Sätilaskolan 

TUl barnomsorgen i Sätila hör förskoleverksamheten med ckka 60 barn, fördelat på tre avdel-

nkigar. E n förväntad befolknmgsölming i åldersgruppen 0-5 år samt ökad inflyttning till följd 

av kommunens marknadsföring skuUe innebära att förskoleverksamhetens lokaler behöver 

byggas ut för att täcka kommande behov. TiU barnomsorgen inom orten hör även Sätila 

fritidshem för barn meUan 6-12 år samt dagbarnvårdarverksamhet. 

Primärvård o c h äldrevård 
Primärvården Hgger samlad kring korsningen Fjärås-/Björlandavägen. Inom området finns 

vårdcentral samt tandvård. TUl vårdcentralen är knutet distriktsläkare, distriktssköterska samt 

apotek. TiU äldrevården inom Sätila hör två servicehem, Klockaregården med 44 platser 

samt Björkeberga med 16 platser. Dessutom finns en hemtjänstgrupp inom orten. 

Kyrka- och begravningsplatser 
Kyrkan och prästgården bUdar tiUsammans en vUttig avslutning i centrumområdets södra 

delar. Även den omgivande mUjön har en stor betydelse för områdets helhetsintryck. 

Centrumområdet /kommers ie l l service 
Sätilas centrum hgger placerat meUan kyrkoområdet och gamla Hede radby. Inom området 

finns bland annat Hvsmedelsaffär, post, bank kiosk- och restaurangverksamhet samt övrig 

affärsverksamhet. Bebyggelsen har vuxit fram under än längre tidsperiod vilket medför att 

arkitektur och formspråk för de olika byggnaderna är varierande. Den äldre bebyggelsen är 

ofta uppförd i trä, medan de nyare byggnaderna ofta är i tegel. Bensinstation med Hten butik 
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finns norr om centrumområdet i anslutning till Björ-landavägen. TiU ortens kommersieUa 
utbud kan även räknas Sätila Bygg AB och övriga verksamheter utmed Fjäråsvägen. 

Posthuset och intilhggande byggnad med restaurang- och kioskverksamhet var vid sitt upp
förande tänkta att fungera som centrumets samlingspunkt där invånarna skuUe mötas vid 
"torget". Torget blev emeUertid aldrig riktigt genomfört vilket gjort att området idag saknar 
en riktig samlingspunkt. Delar av byggnaderna står dessutom tomma vUket bidrar till att 
minska platsens attraktivitet som mötesplats. 

Centrumområdet Hgger precis som den äldre bebyggelsen samlad kring ortens huvudvägar. 
Detta innebär såväl för- som nackdelar. Placeringen i anslutning ortens huvudstråk gör att 
tiUgängUgheten är god, däremot medför trafiken genom området vissa störningar. Vägdrag-
ningen genom centrum bidrar till att dela upp området i två ohka delar, vUket försvårar 
möjhgheterna att skapa ett sammanhängande centrumområde. 

FÖRSLAG 

Skola och barnomsorg 
Utbyggnad av SätUa medför ökat utrymmesbehov för skola och barnomsorg. Utbyggnadstak
ten påverkar tiU stor del möjhgheterna att ta emot de nya barnen. För Sätila skola beräknas 
inom de närmast åren en mmskning inom de yngre åldersgrupperna. Detta ger en viss kapa
citet för att klara en ökad inflyttning till orten. Dessutom finns inom nuvarande lokaler resur
ser för att ta emot fler barn. Skolverksamheten bedöms härmed utan utbyggnader ha möjhg
het att möta en framtida expansion om den sker etappvis under en längre period. 

Inom barnomsorgen finns redan idag ett visst utrymmesbehov, vilket kan förväntas öka om 
föreslagna bostadsområden byggs ut. ExpansionsmöjHgheter finns genom komplettering el
ler tillbyggnad inom förskolans nuvarande etablering. YtterUgare mark för expansion har där
för inte ansetts nödvändig. 

Sker en omfattande utbyggnad av Sätila under en kort period är det sannolikt att såväl skol
verksamheten som barnomsorgen påverkas. Vid en sådan situation kan tUlfäUiga lösningar, 
tex baracker bU aktueUa för att klara av oväntade toppar. 

Primärvård och äldrevård 
Primärvården med vårdcentral 
och tandvård samt befintliga 
servicehem anses tiUräckUga för 
att täcka kommande behov. Några 
förändringar eUer ytterhgare mark
anspråk för dessa verksamheter 
har därför inte redovisats i planen. 
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Utsiktsplats vid kyrkan 

Kyrka och begravningsplatser 
Mark för utvidgning av kyrkogården finns söderut meUan LisakuUavägen och förskolan. Något 
ytterhgare markanspråk för verksamheten bedöms ej uppkomma under planperioden. 
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Centrumområdet/kommersiell service 
En av kommunens målsättningar är att skapa levande och mångsidiga samhäUen. Ett starkt 
centrum har betydelse för ortens attraktionskraft och för det sociala Hvet. Sätila centrum har 
i förhåUande till antalet boende ett relativt bra serviceutbud, både vad gäUer kommersieU 
och samhäUeHg service. Däremot saknas en bra mötesplats. Hela torgmUjön bör rustas upp 
och göras till en samlingspunkt för ortens invånare. Förbättrade sittplatser samt upprustning 
av torgmUjön och befintHga byggnader föreslås. En utökning av centrum skuUe ge utrymme 
för fler verksamheter och servicefunktioner som stärker attraktionskraften. MöjUghet till 
utbyggnad inom "torget" finns genom påbyggnad av pizzerian i en våning. Alternativt skuUe 
en påbyggnad av centrumhuset kunna utnyttjas för att skapa mindre lägenheter för äldre eUer 
ungdomar i ett centralt läge med närhet tiU service. Blandning meUan verksamheter och 
service ökar också förutsättningarna för ett levande centrum. Med sitt centrala läge har "tor
get" betydelse som utgångspunkt för koUektivtrafiken. Standarden på befintUg håUplats bör 
förbättras. Parkeringsplatser för bUar och bussficka bör med fördel separeras. Detta finns 
reglerat i befintHg detaljplan (laga kraft 1994-07-14) men har ännu inte genomförts. 

Sätila centrum har växt fram under en lång tidsperiod vilket gett en varierande bebyggelse
struktur. Blandningen meUan bostadsbebyggelsen med sina trädgårdar samt byggnader för 
service och verksamheter är också kännetecknande för en Hten ort som SätUa. Centrumets 
olika byggnadsepoker, småskaHgheten och blandningen meUan verksamheter och bostäder 
skaU särskUt vårdas och bevaras. Vid detaljplanering bör stor vikt läggas på gestaltning och 
utformning. Detta gäUer såväl för byggnader som för gator och gröna ytor i centrum. 
Utsiktsplatsen vid kyrkan är en annan viktig del av centrumområdet. Platsen har med sin 
magnifika utbHck över Lygnern och Storåns dalgång betydelse ur turistsynpunkt. Standarden 
på utsiktsplatsen har nyHgen förbättrats och skaU slutföras inför turistsäsongen 2003 genom 
planteringar, fler sittplatser, ny markbeläggning etc. 

Hela sträckan meUan "torget" och utsiktsplatsen vid kyrkan bör ses som ett sammanhäng
ande stråk. Belysning, markbeläggning, plantering etc bör samordnas för att ge sträckan en 
enhetHg karaktär. 

Utbyggnads- och reservområden 

Utvecklingsbehovet för den offentUga verksamheten bedöms kunna rymmas inom befintHga 
etableringar. Några förändringar eUer ytterUgare markanspråk för dessa verksamheter redovi
sas därför inte i planen. 

Utbyggnad av kommersieHa verksamheter och centrumverksamhet föreslås ske dels genom 
förtätning, dels genom omvandling av områden som idag har annan funktion. MöjHgheter tiU 
förtätning finns bakom posten och pizzerian/kiosken. Kompletterande utbyggnad kan även 
ske genom påbyggnad av centrumhusen. Området meUan posten och Klockaregården som 
idag utnyttjas för bostadsändamål föreslås i planen ändras tDl utbyggnadsområde för service 
och centrumverksamhet. Förändring av nuvarande markanvändning kräver att en ny detalj
plan över området upprättas. Som reservområde för centrumverksamhet föreslås även mar
ken norr om tandvårdscentralen. Med hänsyn tiU skyddsavstånd till befintHg bensinstation 
har området lagts som reservområde för utbyggnad på längre sikt. Området tangerar i den 
västra kanten Storåns dalgång, av riksintresse för naturvård och friluftsHv. Anspråkstagande 
av området stäUer därför höga krav på bebyggelsens utformning och anpassning tiH land
skapsbilden. 
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STRATEGIER 

Åtgärder för att nå målen Avvägning mot kommunens 
visionsmål 

UtveckUngsbehovet för den offentliga verksamheten 
bedöms kunna rymmas inom befintHga etableringar. 
Några förändringar eUer ytterUgare markanspråk för 
dessa verksamheter redovisas därför inte i planen. 

Centrum ges möjlighet tiH expansion genom förtät
ning och komplettering i anslutning tiH befintUg 
bebyggelse. Utveckling av centrum sker med inrikt
ningen av att skipa en tydligare samplingspunkt för 
ortens invånare. Stor vikt läggs på mUjöns och 
byggnaders estetiska utformning och gestaltning 

Som reservområde för centrumverksamhet avsätts 
marken norr om tandvårdscentralen. Utbyggnad 
av området kan med beaktande av erforderUga 
skyddsavstånd ej tiUåtas så länge befintUg bensinsta
tion Ugger kvar. Området exponerade läge kräver 
stor omsorg tiH bebyggelsens utformning och 
placering. 

Standarden på utsiktsplatsen har förbättrats och 
skaU slutföras inför turistsäsongen 2002 genom 
planteringar, fler sittplatser, ny markbeläggning etc. 
Hela sträckan mellan "torget" och utsiktsplatsen ses 
som ett sammanhängande stråk, belysning, mark
beläggning, plantering etc. samordnas för att ge 
sträckan en enhetlig karaktär. 

+ Markberedskap (1) 

+ Levande och mångsidigt samhäUe (4) 
+ Mötesplatser (1) 
+ God tiUgängUghet för många (3) 

+ Kultur- och naturlandskap vårdas och 
bevaras (3) 
+ Attraktivt centrum (1) 

+ Attraktivt centrum (1) 
+ Mötesplatser (1) 
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GRONSTRUKTUR 

Grönstrukturen aren del av samhället liksom bebyggelsen (bebyggelsestrukturen) och gator I ledningar 

(infrastrukturen). Till grönstrukturen räknas all mark som inte är bebyggd eller belagd. Det kan 

alltså röra sig om allt från privata trädgårdar, jordbruksmark till större naturområden. Det mest 

kännetecknande för grönstrukturen är att samma område kan fylla flera olika funktioner. En gam

mal park är ett kulturhistoriskt värdefullt objekt samtidigt som den har stor betydelse för ortens 

invånare. Dessutom fungerar träden som luftrenare och är tillhåll för fåglar, växter och djur. Grön

strukturens betydelse och funktioner kan sammanfattas i två viktiga aspekter: 

Ekologiska aspekter: Grönstrukturen ur ekologisk synvinkel berör djur och växters möjlighet att 

leva och utvecklas. Stt skydda naturområden för att säkra den biologiska mångfalden är betydelsefullt 

ur ekologisk synpunkt. I många fall rör det sig om att be-vara och utveckla naturområden på ett sätt 

som främjar djur och växters överlevnad. 

Rekreation och hälsa: Den gröna strukturen har en stor betydelse för människors fysiska och 

psykiska hälsa. Utveckling av grönstrukturen ur en social synpunkt handlar om att säkra områden 

för rekreation, motion, lek samt daglig naturupplevelse. Studier visar att vi tillbringar huvuddelen av 

vår fritid nära vår bostad i trädgården eller anslutande grönområden. Utveckling av grönstrukturen ur 

en social synpunkt handlar härmed till stor del att säkra en god närmiljö för de boende. För ett 

samhälle som Sätila utgör utveckling av attraktiva ströv- och rekreationsområden i anslutning till 

lygnern även ett sätt att marknadsföra sig utåt. 

JRVAI 

MÅL 

De höga natur- och kulturvärdena inom Storåns dalgång och Lygnern skaU skyddas från 
exploatering 
Områden med stora naturvärden och/eUer hotade arter enligt naturvårdsplanen skaU 
bevaras och utvecklas 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skaU inte påverka människors hälsa eUer 
biologisk mångfald 
Lygnem och Storån skaU utnyttjas så att biologisk mångfald, natur- och kulturvärden 
bibehåUs och förbättras. MUjöförbättrande åtgärder bör genomföras för att i möjHgaste 
mån återskapa den ursprungHga biologiska mångfalden 
Inom de oexploaterade och opåverkade delarna av Storån bibehåUs natarhga vatten
flöden och vattennivåer 
Våtmarker skaU bevaras för framtiden. Återskapande av våtmarker i skogs- och 
jordbrukslandskapet eftersträvas 
Mark och vatten skaU ha en surhetsgrad som inte skadar människors hälsa och den bio
logiska mångfalden 
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Strandskogen 

NULÄGE 

. ' ^M.*: / . ..^_______i*_____ 
Småbåtshamnen vid lygnern 

Riksintresse 
I anslutning till SätUa finns flera områden med höga naturvärden. Storåns dalgång tillsammans 
med sjön Lygnern utgör riksintresse för naturvård samt för friluftsHv. Sjön Lygnern är en 
näringsfattig sjö med ett representativt fiskbestånd. TiU de olika fisk-arterna hör öring, sik och 
nors. Ur rekreationssynpunkt är fiskemöjHgheterna en resurs. Förutsättningar för friluftsHvet 
utgör även möjHgheterna till bad och båtsport samt tillfäUena till strövande i anslutning till 
sjön. Storåns dalgång är en fortsättning på det långa dalstråk, i vilket Lygnern är belägen. 
Området med sina terrasser, raviner och korvsjöar utgör ett bra studieexempel på de 
naturgeografiska processerna. Ur rekreationssynpunkt är områdets vetenskaphga och kultu-
reUa värden intressanta. Storån har också stor 
betydelse ur växt- och djursynpunkt. Ån och biflödena fungerar som vandringsleder och lek
områden för Lygnernöringen. Inom mynningsområdet finns ett utbrett fågelHv med rörhöna, 
vattenraU och kärrsångare. Landområdena består i huvudsak av öppen och hävdad betesmark, 
men även lövskogsområden förekommer. Det öppna kulturland-skåpet inom dalgången har en 
stor betydelse för landskapets karaktär och samhäUets kulturmUjö. 

Då Storåns dalgång och Lygnern utgör riksintresse för såväl natur som frUuftsHv kan avväg
ningar meUan de ohka intressena behöva göras. TiU största delen kan naturvårdens samt fri-
luftsHvets intressen samordnas. På vissa håU föreHgger emeUertid intressekonflikter. Detta gäl
ler främst i anslutning till Storåns mynning samt angränsande strandskogsområde. Här står 
frUuftsUvets anspråkstagande av mark till verksamheter som småbåtshamn, m m i konflikt med 
naturvårdens krav på störningsfrihet. UtveckHng av verksamheterna kan medföra att djur och 
fågelHv påverkas. 

Lygnern och Storåns dalgång gränsar tiU bebyggelsen inom Sätila tätort. SamhäUet har angetts 
som attraktivt utvecklingsområde för att locka fler invånare till kommunen. Utbyggnad av 
samhället kan komma i konflikt med bevarande av riksintressenas värden. Land
skaps förändrande byggnation samt andra åtgärder som anläggning av vägar och kraftledningar 
kan påverka naturmUjö samt områdets attraktivitet ur fritidssynpunkt. 

Sjöar och vattendrag 
Lygnern och Storåns vattenmUjöer är en av de huvudsakliga grunderna för riksintresset för 
naturvård. Åtgärder i vattenområdet, som dämning, grävning, muddring, är som regel 
tiUståndspHktiga enUgt MUjöbalken. Strandskydd gäUer också i området. Inom strandskyddet 
gäUer särskUda regler för uppförande samt ändring av byggnader eUer anläggningar. 
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Nyckelbiotoper 
Inom planområdet finns 3 stycken nyckelbiotoper. En nyckelbiotop är ett område med skogs
bestånd som har höga naturvärden. De olika nyckelbiotoperna har inventerats av Skogsvårds
styrelsen, bedömningen grundar sig på flera olika kriterier som topografi, trädslag och ålder, 
död ved samt signalarter (arter som signalerar naturvärden). Vård av nyckelbiotoperna regleras 
enhgt 12 Kap 6 § i MUjöbalken. Målsättningen är att aUa nyckelbiotoper skaU bevaras och vid 
behov skötas för att skydda naturvärdena. Samrådsplikt gäUer för aUa skogliga åtgärder inom 
dessa områden. Samrådet skaU håUas med skogsvårdsstyrelsen. Skogsområdet inom Buaberget 
är även avgränsat för biotopskydd vilket innebär att detta område skyddas genom MUjöbalken. 

Strandskydd 
För Lygnern och Storån gäUer strandskydd enUgt Miljöbalken 7 Kap 13-18 §. För Storån gäUer 
det genereUa strandskyddet om 100 meter. För Lygnern har Länsstyrelsen beslutat om utökat 
stirandskydd tiU 300 meter. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmän
hetens friluftsHv och att bevara goda Hvsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
Strandskyddet innebär att anläggningar eUer anordningar som hindrar allmänheten från att 
beträda områdena inte får uppföras. Dessutom får inga åtgärder som väsentligt försämrar Hvs-
viUkoren för djur- och växtarter genomföras. 

Naturvårdsobjekt 
Inom och i anslutning tiU Storåns dalgång och Lygnern finns ett antal områden som i kommu
nens Naturvårdsplan klassats som naturvårdsobjekt. Detta innebär att områdena innehåUer 
höga naturvärden med t ex hotade arter, specieUa naturtyper eUer liknande. Flera av objekten 
Hgger inom riksintresset för naturvård. För övriga naturvårdsobjekt finns inget reglerat skydd, 
men objekten skaU med hänsyn till de höga naturvärdena särskilt beaktas i planeringen. 

FÖRSLAG 

Riksintresse 
I Storåns dalgång finns höga vetenskaphga och sociala värden, både hela mUjöer och enstaka 
objekt. SäkerstäUande av naturvärdena inom Storåns dalgång och Lygnern, riksintresse för 
naturvården, består övergripande av att bevara odlingslandskapets nuvarande karaktär med 
dess lövskogar samt att säkra vattenkvaHtén i Lygnern. Som skydd för riksintressets värden 
föreslås att inga verksamheter, som större vägar och kraftiedningar samt takter, där får komma 
till stånd. Områdets lövskogar måste bevaras och skötas långsiktigt. Hävden av kulturlandska
pet bör håUas uppe. Det rörUga friluftsHvet bör kanahseras tiU särskilda stråk och leder för att 
minska shtage inom känshga områden. 

I de oexploaterade delarna av Storåns dalgång föreslås naturvårdens intresse lämnas företräde. 
Verksamheter som inkräktar på landskapsbUden och naturmUjön bör i största möjHga mån 
undvikas. Inom strandområdet närmast Lygnevi föreslås en utveckling av småbåtshamnen. 
För att verksamheten skaU vara förenUga med de krav som stäUs inom område av riksintresse 
för naturvård anges i planen särskilda restriktioner. Dessa skaU säkerstäUas genom vidare regle
ring i detaljplan. 

Sjöar och vattendrag 
Förutom det lagHgt reglerade skydden bör kommunen även på andra sätt verka för att vatten
kvaHtén i Lygnern och Storån förbättras. Detta kan bla genomföras genom att våtmarker åter
skapas eller anläggs samt att kantzonerna närmast vattendragen lämnas obrukade. 
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Vegetationsridåer närmast vattendragen hindrar även erosion och är viktiga för djurHvet. Åt
gärder för att minska utsläpp till vattendrag bör diskuteras meUan brukare, kommunen och 
länsstyrelsens naturvårdsenhet. Gemensamma handlingsplaner för jord- och skogsbruket som 
tiUför stora mängder näringsämnen kan t.ex. upprättas för att minska belastningen i vatten
dragen. En stor del av de gödande näringsämnena till vattendragen kommer från utsläpps-
käUor uppströms planområdet. För dessa utsläpp krävs ett samarbete meUan de olika kommu
nerna inom avrinningsområdet. 

I Lygnern finns ett av Sydsveriges fåtaliga bestånd av storvuxen sjölevande öring, 
Lygnernöringen. Denna öring lever sitt vuxna Hv i sjön Lygnern men har sina reproduktion
sområden i Lygnerns tillflöden, främst Storån och dess biflöden. Försurning, övergödning, 
vattentillgången och vandringshinder (Gärån, Ekan, ForeUbäcken, Äskekärrsbäcken, Sundtorp-
sån) är faktorer som vissa år kan vara begränsande för öringstätheten i reproduktionsområd
ena. Ovanstående åtgärder för att minska övergödningen och förbättra vattenkvaHtéen är aUtså 
även av betydelse för att säkra fiskebeståndet i Lygnern och Storån. Försurningen, vatten
tillgången och vandringshkidren kräver däremot åtgärder utanför planområdet och är lokalt 
inte påverkbara. 

Nyckelbiotoper 
Planförslagets målsättning är att aUa nyckelbiotoper skaU bevaras och vid behov skötas för att 
skydda naturvärdena. 

Strandskydd 
BefintHg småbåtshamn och idrottsområdet vid Lygnevi är tiUsammans med del av bostadsom
rådet vid Blåsås förslag i planen som berör strandskydd. Här förutsätts att strandskyddet upp
hävs i samband med att detaljplan upprättas. 

Naturvåfdsobjekt 
De naturvårdsobjekt som finns redovisade i kommunens naturvårdsplan föreslås i planen av
sättas som bevarandeområden för naturvård. Hotade arter och natarmHjöer skaU säkerstäUas 
genom frivilliga överenskommelser, skötselavtal eUer för särskilt värdefuUa områden ges skydd 
enUgt Miljöbalken. Stor restriktivitet skaU gäUa för bebyggelse inom dessa områden. Områdena 
fodrar även vård och skötsel för att befintHga naturvärden skaU kunna bevaras. Information till 
berörda markägare är viktig. 

Delar av den i planen föreslagna bostadsbebyggelsen berör naturvårdsområden inom Storåns 
dalgång. De föreslagna utbyggnadsområdena är emeUertid väl avgränsade från dalgångens öppna 
jordbrukslandskap av terräng, vegetation och befintHg bebyggelse vilket motiverat att marken 
tas i anspråk för bebyggelse. För de områden som gränsar och/eUer berör områden av intresse 
för naturvården föreslås stor hänsyn tas till bebyggelsens utformning och anpassning till land
skapsbUd i samband med detaljplaneläggning. 

Starkast intressen har naturvården inom dalgångarna. Storåns dalgång har ett stort naturvärde 
medan Buaslätten som är mindre distinkt inte är av samma dignitet. SäkerstäUande av naturvår
dens intressen inom Storåns dalgång behandlas under rubriken riksintresse. För Buaslätten 
föreslås inget övergripande skydd ur naturvårdssynpunkt. För att dalgången skaU bibehåUa sin 
karaktär bör emeUertid de strandbrinkar och ädeUövsbestånd som beskrivs i naturvårdsplanen 
särsldlt vårdas. Fortsatt bete är en förutsättning för att bibehåUa nuvarande landskapsbUd. 
Dalgångens öppna karaktär skyddas även genom att huvuddelen av odlingslandskapet föreslås 
avsättas för jordbrukets ändamål. 
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Naturvård 
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STRATEGIER 

Åtgärder för att nå målen 

För att säkra riksintressets värden skaU landskapets 
karaktär av kultur- och odlingsbygd vårdas. VäxUng-
en meUan öppna och mer slutna områden samt löv
skogsvegetationen på holmar och utmed vattendrag 
bibehåUs och förstärks, tex genom trädplantering. 

Närmast Lygnern och inom Lygnevi prioriteras fri
luftslivets intressen. Vid utbyggnad av verksamheter 
för friluftsHvet skaU stor hänsyn tas tiU naturvårdens 
intresse. Inom övriga områden lämnas naturvårdens 
intresse företräde. Verksamheter som inkräktar på 
landskapsbUden och naturmUjön skaU i största möj
liga mån undvikas. 

VattenkvaHtén i Storån och Lygnern skaU säker-
stäUas, t ex genom att: 
- Handlingsprogram för verksamheter som jord- och 
skogsbruk upprättas 
- Fortsatt provtagning av sjöar och vattendrag genom
förs (via kommun eUer vattenvårdsförbund) 
- Åtgärdsplan för Rolfsåns vattensystem framtagen 
Lygnerns vattenvårdsförbund åtföljs. 

Kantzonerna närmast vattendragen bör lämnas obru
kade för att minska näringsläckaget från jordbruket 

Uppgifter i kommunens naturvårdsplan skaU beaktas 
vid lokaUseringsbedömningar och prövningar av pro
jekt som berör naturmiljön. Hotade arter och natur-
mUjöer bör säkerstäUas genom frivilliga överenskom
melser, skötselavtal eUer för särskUt värdefulla om
råden genom skydd enUgt mUjöbalken 

Lövskogsvegetationen inom dalgångarna skaU värnas 
med särskUd uppmärksamhet på bryn och hagmarker 

Avvägning mot kommunens 
visionsmål 
+ Kultur och naturvårdslandskap 
vårdas och bevaras (3) 

+ Tillgängliggöra kvaUtéer (1) 
+ Kultur och naturvårdslandskap 
vårdas och bevaras (3) 
- Konfliktintresse exploatering/beva
rande (3) 

+ Den biologiska mångfalden inom 
Lygnern och Storån bibehåUs och 
förbättras (3) 

+ Mindre belastning av föroreningar 
från jordbruket (3) 
- Medför begränsningar för de areella 
näringarna (5) 

+ Ökad miljöhänsyn (3) 

+ Kultur och naturvårdslandskap 
vårdas och bevaras (3) 
- StäUer ökade krav på de areeUa nä
ringarna (5) 
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AREELL PRODUKTION OCH ÖVRIG MARK 

MÅL 

• Skogen och odlingslandskapet skaU uthåUigt producera biologiska råvaror av hög kvah
tet samtidig som den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena bevaras 
och stärks 

• Högproduktiv jordbruksmark inom Storåns dalgång bör bevaras som resurs för Hvs-
medelsproduktion och kretsloppshantering. Även övrig odlad mark skaU i största möj
Hga mån bevaras öppen 

• Jordbrukets positiva mUjöeffekter skaU stärkas och de negativa mUjöeffekterna 
niinimeras 

• Skogsbruket inom dalsidorna skaU prioriteras och produktionsförhåUandena ej spUttras. 
Skogsbruket skaU bedrivas med hänsyn till natur- och kulturvärden, vattenkvaHtet och 
rörhgt friluftsHv 

• Hotade arter och naturtyper skaU bevaras. Den artrikedom och arttäthet som känne
tecknar välhävdade hagmarker och landskapselement skaU bibehåUas eUer förbättras 

NULÄGE 

Odlings- och betesmark 

Sätila Hgger i ett vidsträckt jordbrukslandskap. Jordbruksmarken är mestadels av mycket god 
kvahtet. Storåns dalgång utgör ett större sammanhängande jordbruksområde med goda förut
sättningar för rationeU jordbruksdrift och har därför rangordnats som ett klass A-område. 
Inom Buaslätten är förutsättningarna för jordbruksdrift något sämre vilket gör att jordbruks
marken inom detta område klassats som ett B-område. Dalgången med sitt varierande jordbruks
landskap och miljön med en mycket stark rumskänsla där höga väggar och tydHg riktning mot 
Lygnern dominerar är emeUertid av stort kulturhistoriskt värde. 

Bäst förutsättningar för jordbruksdrift finns i de norra delarna av Storåns dalgång där jordbruks
marken är av hög kvahtet och konflikterna med övriga intressen låg. Inom detta område är det 
därför inte lämpHgt att tillåta verksamheter som inkräktar på jordbrukets behov. Närmare sam
häUet är förutsättningarna för rationeU jordbruksdrift begränsade. Här måste jordbrukets in
tresse i större utsträclming vägas mot övriga anspråk. Bland annat kan bebyggelsens utveckHng 
leda tiU konsekvenser för jordbruksenhetens bärkraftighet. 

Jordbrukets påverkan på landskapet är av stor betydelse för att bibehåUa dalgångarnas öppna 
karaktär. Inom den högproduktiva klass A- och B- marken gör de goda bruksförhåUandena att 
landskapets öppenhet kan garanteras. Däremot finns inte samma garanti för områden med 
sämre produktivitet. Åkerarealens storlek blk aUt mer tekniskt bestämd. Det äldre kultur
landskapets mer naturanpassade jordbruk viker. Detta gör att landskapsbUden på sikt kan för
ändras. Skalan blk större och variationen mindre. Ett hot mot ett levande jordbrukslandskap 
utgör även ett ökat skogsbruk. Risken finns att vissa områden tas i anspråk för skogsplanering, 
särskUt på något längre sikt. 
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Skogsmark 

Skogsområden finns inom höjdpartierna som avgränsar de båda dalgångarna i anslutning till 
SätUa. Huvuddelen av skogsbeståndet utgörs av barr- och blandskog. Inom vissa områden 
förekommer även inslag av löv- och ädeUövskog. Skogen utgör naturresurs, produktionsresurs 
samt rekreationsresurs av stor betydelse. Stora delar av skogsområdena har goda förutsätt
ningar för rationeU skogsproduktion. Inom de rikare biotoperna som ännu inte bHvit produktion
sområden finns både vetenskapHga och sociala naturvärden. De skogsbeldädda sluttningarna 
utgör dessutom en del av områdets karaktär och fungerar som betydelsefuUa rekreationsom
råden för samhällets invånare. Rekreationsaspekterna är viktiga att beakta. Förändrade 
produktionsformer kan leda till minskad framkomhghet i terrängen, dvs. minskade möjHgheter 
tiU aUemansrättsHga grunder. Sådana förändringar är specieUt kännbara inom övergångszoner 
utmed vägar och vatten. 

Jord- och skogsbruk 

meter 
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Delar av skogsområdena har av Skogsvårdsstyrelsen klassats som områden med höga natur
värden, så kaUade nyckelbiotoper. I inventeringar gjorda av Länsstyrelsen redovisas förutom 
nyckelbiotoperna även i övrigt områden med höga naturvärden. TiU dessa områden hör bl a 
hagmarksområden med inslag av lövskog och ädeUövsträd i anslutning till Ryda och Kinnarstorp 
samt ett mindre alskogsbestånd söder om Grebbeshult. Delar av ekskogs- och ekhagsområdena 
öster om Storåns mynning, nordväst om Grebbeshult samt i anslutning till Flohult tas också 
upp som bevarandevärda områden. Inom dessa områden kan en reglering av skogsbruket vara 
aktueUt. 

I den nya skogspohtiken finns två jämstäUda mål - ett mUjömål och ett produktionsmål. De 
båda målen beskrivs enhgt följande: 

Miljömålet 
Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skaU bevaras. En biologisk mångfald och 
genetisk variation i skogen skaU säkras. Skogen skaU brukas så att växter och djurarter som 
naturhgt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fordeva under naturhga betingelser 
och i Hvsktaftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper skaU skyddas. Skogens kultarmUjö-
värden samt dess estetiska och sociala värden skaU värnas. 
Produktionsmålet 

Skogen och skogsmarken skaU utnyttjas effektivt och ansvars fuUt så att den ger en uthålligt 
god avkastning. Skogsproduktionens inr__tning skaU ge handlingsfrihet i fråga om använd
ning av vad skogen producerar. 

FÖRSLAG 

Odlings- och betesmark 

Den högklassiga jordbruksmarken, så kaUade klass A-områden har i planen prioriterats. Detta 
medför att huvuddelen av odlingsmarken inom Storåns dalgång bevaras för jordbrukets ända
mål. Undantag utgör områdena i samhäUets norra delar meUan Almereds bU & Transport och 
Gunnarstorp samt i anslutning till centrum där utvecklingen av samhäUet ansetts prioriterat. 
Föreslagna reservområden för bostäder avskärmas dock genom en tydHg vegetationsridå och 
står inte i dkekt kontakt med det storskahga jordbrukslandskapet inom Storåns dalgång. Be
gränsning av jordbruket närmast samhäUet kan vara aktueUt för att undvika luktproblem vid 
gödsling. 

I kommunens lokala mUjömål anges att produktionen av Hvsmedel skaU ske med hög kvahtet 
samtidigt som den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena bevaras och stärks. 
Detta innebär stärkt kultur- och naturhänsyn inom jordbruket. Belastningen på Lygnern har 
under de senaste åren ökat. Inom planområdet utgör jordbruktes påverkan på närhggande 
vattendrag en viktig miljöaspekt. Verksamheter som jord- och skogsbruk bör gemensamt upp
rätta handlingsplaner för att minska belastningen i vattendragen. Skyddszoner på minst 10 
meter bör upprättas närmast Storån för att minska erosionen av växtnäringsämnen från åker
mark tiU vatten. Särskilt stöd för anläggning av zoner besådda med vaU utmed vattendrag kan 
sökas hos Länsstyrelsen. Ersättningen ges för skyddszoner (bevuxna remsor av åkermark) ut
med vattendrag, sjö, hav eUer damm. Vattendragen ska vara utmärkta på den topografiska 
kartan eUer vara vattenförande hela året. Skyddszonen ska vara minst sex meter bred och er
sättning ges för högst 20 meters bredd. 

SÄTILA fördjupning av översiktsplan för Marks kommun - kap GRÖNSTRUKTUR 4 9 



För att skydda jordbruksproduktionen och bevara kulturlandskapet inom Storåns dalgång fö
reslås endast margineU ny bebyggelse få tillkomma. Med tanke på dalgångens öppna karaktär 
krävs att lokahsering och utformning av ekonomibyggnader för jordbrukets behov anpassas 
tiU landskap och bebyggelsetradition. Detta kan ske genom att byggnaderna lokaHseras till 
gamla gårds- eUer torplägen eUer till andra platser som liknar de traditioneUa lägena. 

Även inom Buaslätten, klassad som B-område, föreslås i huvudsak redan ianspråktagna arealer 
bibehåUas för jordbrukets ändamål. Nya utbyggnadsområden för bostäder föreslås i anslutning 
till Hyssnavägen samt i form av komplettering av befintHg bebyggelse vid Blåsås och Fridhem. 
Utformning av de nya bostadsområdena bör ske med hänsyn tagen tiU landskapsbUden. En 
fortsatt betning samt brukning av landskapet är av betydelse för att undvika en förbuskning 
och igenväxning av Buaslätten. I kommunens lokala mUjömål förespråkas en utveckHng av 
odlingslandskapets kulturhistoriska värden. Dalgångens karaktär med det öppna landskapet 
och längchiktningen mot Lygnern bör därför bibehåUas med särskild hänsyn tagen tiU lövskogs
vegetationen. 

Skogsmark 

För de områden som av skogsvårdsstyrelsen klassats som nyckelbiotoper Buaberget, lövskogs-
bevuxen ravin i Gärån nedre del samt ekskogen i östra Grebbeshult gäUer reglering enUgt 12 
Kap 6 § i MUjöbalken. Vid aUa skoghga åtgärder där dessa berörs skaU samråd ske med 
skogsvårdsstyrelsen. I kommunens naturvårdsplan finns områden som klassats som skydds
värda skogsbestånd. TiU dessa hör framför aUt lövskogsbestånden inom Storåns dalgång och 
Buaslätten. Av intresse för naturvård och friluftsHv är också ekskogen söder om Smälteryd. I 
de områden där det finns höga naturvärden eUer områden med betydelse för friluftsHvet skaU 
skogsbruket bedrivas med utökad hänsyn. 

Skogsbruket bör bedrivas efter de riktlinjer som anges i kommunens lokala miljömål. Detta 
innebär att markens biologiska funktioner och näringstillstånd skaU ges förutsättningar för en 
långsiktigt håUbar produktion. Arealen ädeUövskog bör på sikt ökas och skogen brukas med 
metoder som kombinerar produktion med naturvård. 

Inom skogsområdena i nära anslutning till SätUa by, KuUanäs och Kammarsjöområdet samt 
skogsmarken närmast Lygnern är anspråken från det rörhga frUuftsUvet stora. För dessa områ
den är det viktigt att skogsbruket bedrivs med hänsyn till det rörUga friluftsHvet, rknHg fram
komlighet bör säkras samt landskapets variation tillvaratas och försäkras. Detta kan uppnås 
genom samordnad produktionsplanering utan att produktionsvärdet berörs. Information tiU 
brukarna om kraven på skogsbruket är angeläget. Förutom föreslagna begränsningar för att 
säkerhetsstäUa naturvården och frUuftsHvets intressen berörs skogsbruket endast i ringa om
fattning av planförslaget. 
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STRATEGIER 

Åtgärder för att nå målen 

Högklassig jordbruksmark, klass A-områden priori
teras. Jordbruksmarken inom Storåns dalgång och 
Buaslätten skaU i största möjUga mån undantas från 
exploatering 

Inom Storåns dalgång bör bygglov inte lämnas för 
ny byggnad annat än för jordbrukets behov. Vid 
lokaUsering och utformning av ekonomibyggnad 
skall hänsyn tas tiU områdets karaktär och bygg
nadstradition 

Verksamheter som jord- och skogsbruk tiUför stora 
mängder näringsämnen och bör gemensamt upprätta 
handUngsplaner för att minska belastningen i sjöar 
och vattendrag. Utmed Storån bör skyddszoner på 
minst 10 meter upprättas för att minska näringsläckaget 
från jord- och skogsbruket. 

Skogsbruket bör bedrivas efter de riktlinjer som anges i 
kommunens lokala mUjömål, markens biologiska funk
tioner och närings tiUstånd skaU ges förutsättningar för en 
långsiktigt håUbar produktion. 

Produktiv skogsmark tas inte i anspråk för annat 
ändamål än skogsbruk 

I de områden där det finns höga naturvärden eUer 
områden med betydelse för friluftsHvet skaU skogs
bruket bedrivas med utökad hänsyn. 

Avstämning mot kommunens 
visionsarbete 
+ UthålHghet, vårdande av natur
resurser (3) 
- UtbyggnadsmöjUgheterna inom 
natursköna områden minskar (1) 

+ Kulturhistoriska värden bibehåUs 
och stärks (3) 
- UtbyggnadsmöjUgheterna inom 
natursköna områden minskar (1) 

+ Mindre belastning av föroreningar 
från jordbruket (3) 
- Medför begränsningar för de areeUa 
näringarna (5) 

+ UthålHghet, vårdande av naturresurser 
(3). 

+ Uthållighet, vårdande av natur
resurser (3) 

+ UthålHghet (3) 
+ Skogens betydelse för friluftsHvet 
tillvaratas (1, 3) 
- Medför begränsningar för de areeUa 
näringarna (5) 
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FF-ITi D, TURISM OCH RÖRLIGT FRILUFTSLIV 

MÅL 

Det rörhga frUuftsHvets intressen skaU prioriteras inom Lygnernområdet, natur
upplevelser, bad och frUuftsHv värnas 
Tätortsnära strövområden skaU bevaras Hksom det växlande och attraktiva landskapet 
Turismen skaU utvecklas genom fler övernattnkigsmöjUgheter och satsningar på viktiga 
turistmål 

NULÄGE 

Grönområden är en mycket uppskattad boendekvahtet. För ett samhäUe som SätUa utgör när
heten tiU natar samt fritids- och rekreation en del av samhäUets attraktivitet. Sjön Lygnern i 
kombination med naturområden inom Storåns dalgång utgör en unik mUjö. Med hänsyn till 
naturvärdena och närheten till storstadsregionen Göteborg är området i sin helhet av riksin
tresse för frUuftsHvet. NärmUjön är avgörande för den dagHga rekreationen och därför av stor 
betydelse för människans fysiska och psykiska hälsa. FrUuftsHv är hälsobefrämjande och sam-
häUsekonomiskt värdefullt. Att vårda och bevara bostadsnära grönområden är därför viktig ur 
aUa aspekter. 

I Sätila finns flera bostadsnära områden för lek och 
rekreation. Av störst betydelse för såväl turismen som 
den lokala befolkningens rekreationsbehov utgör 
Lygnern med angränsande naturområden. Det vikti
gaste området för rekreation vid Lygnern är strand
skogen strax söder om Sätila. Inom området finns 
idrotts- och festplatsen Lygnevi med fotboUsplaner, 
banor för friidrott, minigolfbana, scen- och 
serveringsbyggnad samt klubbstuga. Längre västerut 
vid Storåns mynning finns camping samt en småbåts
hamn. Som en del av de olika aktiviteterna inom om
rådet ingår också friluftsbad utrustat med badbrygga, 
hopptorn och svikt. Samspelet meUan natur och vat
ten och tiUgängUgheten till Sätila centrum ger goda 
möjHgheter till en fortsatt utveckHng av verksamhete
rna inom strandskogsområdet. En fortsatt exploate
ring kan emeUertid stå i konflikt med bevarande av 
naturvärden, då området Ugger inom riksintresse för 
naturvården. 

Sands Sätila 

fygnevi idrottsplats 

Natur och fågelHv i Storåns mynning kräver visst hänsynstagande. KänsHg för påverkan är 
också den magra sandjorden i taUskogen närmast Lygnern där sHtage kan störa tUlväxt-
möjligheterna. Med hänsyn till att det rörUga frUuftsHvet inom Lygnern och Storåns dalgång är 
av regionalt intresse skaU behovet av ett anspråkstagande för frUuftsHvets verksamheter vägas 
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Sandstrand söder om Kullanäs 

mot de störningar som en exploatering kan medföra. Naturvärdena skaU kunna bevaras utan 
att det för den skuH läggs en död hand över området. Nyttjande av området och störningsfrihet 
för djur och natur är en balansgång. 

Från Lygnevi finns flera stigar och promenad
stråk till naturområden söderut. KuUanäs är ett 
av naturområdena, som med en blandning av 
skog och mer öppna ängs- och hagmarker är av 
intresse för frUuftsHvet. Avståndet till SätUa är 
inte längre än att det lätt kan nås tiU fots. Söder 
om KuUanäs finns ett mindre friluftsbad. Bad
platsen är inte utrustad med några specieUa an
ordningar för bad, men läget och miljön gör att 
området har blivit en uppskattad plats bland 
Sätilas invånare. Precis som badplatsen vid 
Lygnervi är stranden med sin vegetation käns-
Hgt för sHtage. 

Storåns dalgång är av riksintresse för naturvården samt frUuftsHvet och utgör med sin vegeta
tion och sitt rika fågelHv ett viktigt rekreationsområde. TUlgängHgheten till området är emeUer
tid sämre än tiU områdena närmast Lygnern. Fjäråsvägen och intiUiggande verksamheter fung
erar som barriärer och landskapet är mer svårtUlgängHgt. Upplevelsen av området sker tiU stor 
del genom en mer passiv naturupplevelse från bU, eUer i begränsade områden i anslutning till 
väg. Helhetsintrycket med det öppna jordbrukslandskapet i kontrast tiU de skogsbeklädda dal
sidorna utgör områdets främsta kvaUtet. Det öppna landskapet med ett levande natur- och 
kulturlandskap bidrar till att skapa en unik mUjö. 

Även inom Sätila samhäUe finns ett antal fritidsverksamheter. TiU dessa hör bland annat 
gymnastiksalen i anslutning till skolan samt fritidsgårdsverksamheten. TiU bostadsnära lek- och 
rekreationsområden inom Sätila räknas även skogsområdet öster om Gunnesgården. Inom 
området finns motionsspår som IcväUstid är upplyst. 

FÖRSLAG 

Storåns dalgång och Lygnern 

Inom Storåns dalgång krävs att det rörUga frUuftsHvet sker med hänsyn tiU naturvårdens intres
sen samt pågående markanvändning. Huvuddelen av dalgången bör därför lämnas orörd med 
möjhghet för ett mer fritt frUuftsHv. FrUuftsHvet bör kanaUseras till särskilda sttåk och leder för 
att minska sHtage inom känshga områden. Små trampade stigar som förbättrar framkomUghe-
ten bör göras med hänsyn tiH landskap och pågående markanvändning. 

Inom strandområdena närmast Lygnevi föreslås frUuftsHvets intressen prioriteras. Detta inne
bär att natar- och kuUtarkvahtéerna inom området värnas samt att området görs tUlgängHgt för 
allmänheten. Föreslagen småbåtshamn kan beroende på utformning och lokahsering påverka 
det rörhga frUuftsHvet närmast strandområdet. I planen anges därför särskilda rekommenda
tioner för verksamheten. För att minimera småbåtshamnens störning på natar och djurhv samt 
möjHggöra allmänhetens tiUgång till strandområdet skaU verksamheten regleras i detaljplan. 
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Fisket är en av orsakerna till att Lygnern och Storån bedömts riksinttessant för frUuftsHvet. 
Idag finns två fiskevårdsföreningar i Lygnern, Lygnern Sundsjöns fiskevårdsförbund samt Norra 
Lygnern och Storåns fiskevårdsförbund, vilka säljer ett gemensamt fiskekort för hela Lygnern. 
TUlgången tiU vattnet är av betydelse för att främja såväl fisket som bad och båtsport. Strand
skyddet ska säkerstäUa allmänhetens tiUgång till strandområdena. Utöver steandskyddet bör 
det rörUga friluftsHvet och fritidsfisket främjas genom ökad tiUgängUghet tiU specieUt intres
santa fiskevatten och rekreationsområden. 

Camping och småbåtshamn 

Utveckling av campingverksamhet och småbåtshamn inom Lygneviområdet har skett oreglerat. 
Med hänsyn tiU att verksamheterna Hgger inom område av riksintresse för naturvård och fri
luftsHv (NP51 och FP11) samt berörs av strandskydd krävs en reglering inom. detaljplan. För 
campingen finns tidsbegränsat bygglov som gäUer fram tiU 2003-12-31. Campingen är med 
dess natursköna omgivningar och regionala läge av allmänt intresse för kommunen. Planprogram 
där campingverksamheten föreslås utvidgas norrut har tidigare upprättats och varit föremål 
för samråd. I samband med samrådet konstaterade länsstyrelsen att hela strandområdet ut till 
småbåtshamnen borde ingå i planprogrammet. Den föreslagna utökningen av planområdet 
föranledde att kommunstyrelsen beslutade att avvakta med planeringen till dess att en över
siktsplan för Sätila tagits fram. 

I samband med att arbetet med den fördjupade översiktsplanen inleddes gjordes en särskild 
konsekvensbeskrivning för utveckHng av campingen. I konsekvensbeskrivnkigen studerades 
tre alternativ för utveckling av campingen. Det första alternativet var ett noUalternativ som 
innebar att campingverksamheten lades ner. Det andra alternativet som studerades innebar 
utveckhng inom befintligt läge och i alternativ tre föreslogs en omlokaHsering av campingen till 
Buåns dalgång, i närhet till badstranden vid Flohult. Vid en jämförelse av de olika alternativen 
konstaterades att en utveckhng inom nuvarande läge där campingen tilläts expandera över 
befintHg grusplan i sydöst var lämpHgast. Denna ståndpunkt vidhöUs i samrådsskedet även då 
viss kritik riktades mot förslaget. 

Under utställningen utökades protesterna kring den föreslagna utvecklingen av campingen. I 
detta skede studerades möjhgheten att utveckla campingen på åkermarksområdet norr om 
Lygnevi, vilket var ett alternativ som framfördes av sätilaborna. Detta alternativ ansågs emel
lertid ej lämpHgt med tanke på att campingen måste delas upp i två områden samt med hänsyn 
till att området låg inom det inre skyddsområdet för vattentäkt. Efter utställningen gjordes 
även en utredning kring de ekonomiska förutsättningarna för att driva campkigen som kom-
mersieU verksamhet. I denna utredning konstaterades att förutsättningarna för att driva en 
camping kommersieUt förutsätter en storlek på ca 350 platser. Det utvecklingsalternativ som 
föreslagits i planen och som innebar att campingen låg kvar inom nuvarande läge med utbygg
nad över grusplanen i sydväst gav möjhghet för 65 campingplatser och sex stycken camping-
stugor. 

Med hänsyn tiH de begränsade möjUgheterna att utöka campingverksamhet föreslås att cam
pingen bibehåUs i sin nuvarande omfattning. SkaU verksamheten fungera som en permanent 
anläggning med reception och facUiteter för gäster förutsätts att verksamheten regleras i en 
detaljplan. För att få ett helhetsgrepp över området bör detaljplanen omfatta hela området 
väster om idrottsplatsen fram till Storåns mynning. Även delar av vattenområdet bör ingå. 
Österut bör planområdet anslutas till gäUande detaljplaner. Campingens närhet tiU Storån samt 
en okontroUerad uppställning av campingvagnar har särskilt uppmärksammats av Länsstyrel-
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sen. Detaljplanen skaU utformas så att en strandremsa närmast ån lämnas tillgängUg för aU-
mänheten. 

Storåns flöden och mynningsområdet förändras ständigt vilket måste beaktas. Risk för över
svämning finns och kan komma att innebära att campingen på sikt måste omlokahseras. Att 
förhindra översvämningsrisken genom erosionsskydd eUer andra anläggningar är inte önskvärt 
med hänsyn till de höga naturvärdena. Vid detaljplanering av campingen bör därför övervägas 
att införa restriktioner för upprättande av erosionsskydd i Storån. 

Småbåtshamnen bedrivs i dagsläget utan någon form av reglering. Strandskyddsdispens för 
småbåtshamnen har aldrig behandlats. Närheten till Storåns mynning med sitt delta stäUer 
särskilda krav på småbåtshamnen. I beskrivningen av naturvärdena inom riksintresset konsta
teras att Storån med meanderiopp och terrassbUdningar utgör ett utmärkt studium av fluvial-
erosion. Mynningen och deltat är dessutom av betydelse för fågelHvet. Att bibehåUa Storåns 
naturhga flöde är viktigt för att säkerstäUa riksintressets värden. Hela dalgången samt Lygnern 
utgör dessutom genom sina förutsättningar för upplevelser i omväxlande löv- och kulturland
skap samt fina utsiktspunkter, riksintresse för friluftsHvet. I beskrivningen av riksintresset kon
stateras att anordningar för frilufthvet förutsätts tillkomma. 

Med hänsyn till riksintresse och strandskydd har det ansetts angeläget att i översiktsplanen 
upprätta en konsekvensbeskrivning för småbåtshamnen där ohka alternativ jämförs, se separat 
bUaga. 

I planförslaget föreslås att småbåtshamnen tillåts Hgga kvar inom nuvarande område. Verk
samheten skaU med hänsyn tiU naturvårdens intressen regleras inom detaljplan. 

I planförslaget: rekommenderas att den kanal som småbåtshamnen Hgger i stängs av mot Sto
rån. Utgrävning eUer pålning i vattenområden samt bortledande av vatten kräver tiUstånd enUgt 
Miljöbalken. Ä.nsökan om tiUstånd prövas av mUjödomstolen i samband med att detaljplan för 
småbåtshamnen upprättas. SkuUe de föreslagna åtgärderna inte godkännas vid en prövning 
måste småbåtshamnen omlokahseras. En avstängning av kanalen skuUe innebära att behovet 
av muddring minskar eUer försvinner helt vilket kan ge det övriga mynningsområdet ökade 
förutsättningar för en naturUg utveckling. Sedimentering och igenväxning med vass och annan 
vegetation som utgör en naturlig del av den naturgeografiska processen kan härmed fortgå i 
större delen av deltat. Utbredning av småbåtshamnen utanför det förevisade läget skaU inte 
tillåtas. Bryggor och anordningar som Hgger unanför kannalen i mynningsområdet meUan 
småbåtshamnen och campingen skaU plockas bort. 

Lygnevi 

Lygnevi är med sina olika verksamheter ett etablerat fritids- och rekreationsområde. Området 
får anses vara en stor tiUgång när det gäUer Sätilas turist- och friluftsHv. Lygnevi Hgger inom 
skyddsområde för vattentäkt. EU har tagit fram ett ramdkektiv för att säkra vattenkvahten i 
grund- och ytvatten. Bestämmelserna inom detta dkektiv kan på sikt innebära att kraven på 
befintHga samt nya verksamheter inom skyddsområdet för vattentäkten stärks. Gödsling av 
befintHg fotboUsplan innebär redan idag en risk för negativ påverkan på vattentäkten. SkuUe 
verksamheten i en framtida bedömning anses medföra negativ påverkan på vattenkvahten kan 
fotboUsplanen komma att behöva omlokahseras. Reservområde för fotboUsplanen har reser
verats intill befintHga träningsplaner vid Fjäråsvägen. 
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Sätila Sportklubb har önskemål om att utveckla aktiviteterna i och i anslutning tiU Lygnevi. 
Aktiviteter som har diskuterats är bla. boulebanor och motionsspår. En fortsatt utveckling av 
fritidsverksamheten i anslutning tiU området kan, beroende på verksamhetens innehåU och 
omfattning, innebära konflikt med naturvårdens intresse. Det berörda området utgör dess
utom skyddsområde för vattentäkt. Med hänsyn till dessa faktorer föreslås i planförslaget att 
marken norr om Lygnevi reserveras för fritidsändamål, under förutsättningen att aktiviteterna 
regleras inom detaljplan samt att verksamheterna är av sådan art att de inte medför negativ 
påverkan på vattentäkten. Fler aktiviteter inom området kan medföra ökad rörlighet inom 
strandskogen närmast Lygnevi. Med hänsyn tiU markskiktets känsHghet för sHtage föreslås 
besökarna kanahseras till vissa stråk. Målpunkter inom området bör göras tiUgängUga genom 
välplanerade stigar. Stadier av nuvarande rörelsemönster kan utnyttjas som utgångspunkt. 

Promenadstråk 

Strandområdet närmast Lygnern har stor betydelse ur tarist- och fritidssynpunkt. Tillgängligheten 
ner mot vattnet är idag begränsad på vissa steäckor. Bland invånarna finns önskemål om att 
sträckan från ekhagen vid Smälteryd och vidare ner mot RamhultafaUen görs mer lättillgänglig. 
I planförslaget föreslås därför att ett övergripande promenadstråk från badstranden vid Flo
hult mot Lygnevi och vidare ner mot RamhultafaUen upprättas. Vid Storån bör gångbro eUer 
spång byggas för att binda samman de östra landområdena med ekhagen väster om Storån. 
Vid upprättande av en förbindelse skaU stor hänsyn tas tiU naturvärden inom mynningen. Hela 
leden bör vara tydHgt markerad. För de sträckor där gångstigar måste anläggas eUer förbätteas 
skaU avtal slutas med markägaren. 

Bostadsnära rekreationsområden 

Grönområdena närmast samhäUet samt skogsområdet KuUanäs har stor betydelse som bostads
nära lek- och rekreationsområde. För att KuUanäs skaU bibehåUa sin attraktivitet med en bland
ning av skog, branta slätter och inslag av kulturmark föreslås skogsbruket regleras med för
stärkt hänsyn till frUuftsHvets intressen. Områdets koppling med fritidsverksamheterna inom 
Lygneviområdet bör särkskUt beaktas. Sandstranden inom KuUanäsområdet bör lämnas opå
verkad som lokal badplats för ortens invånare. Vidare exploatering av området genom anlägg
ning av parkering, badbryggor etc bör undvikas. 

Inom Kammarsjöområdet öster om Sätila kan mindre komplettering av verksamheter för fri
luftsHvet tillåtas. MöjHgheter till utvidgning av motionsspår eUer liknande verksamhet finns. 
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STRATEGIER 

Åtgärder för att nå målen 

Campingen bibehåUs i sin nuvarande utbred
ning och tiUåts ej expandera. Verksamheten 
skaU med hänsyn tiU natruvårdens intressen 
regleras inom detaljplan. För att få ett helhets
grepp över området bör detaljplanen omfatta 
hela området väster om idrottsplatsen fram tiH 
Storåns mynning. Även delar av vattenområdet 
bör ingå. 

Småbåtshamnen Ugger kvar och utvecklas inom 
nuvarande område. Verksamheten skaU med hän
syn tiH naturvårdens intressen regleras inom detalj
plan. Även delar av vattenområdet bör ingå. 
I planförslaget rekommenderas att den kanal som 
småbåtshamnen Ugger i stängs av/avskärmas mot 
Storån. 

Inom Storåns dalgång utvecklas friluftsUvet 
med hänsyn tiH naturvårdens intressen samt 
pågående markanvändning 

SkuUe kraven på befintHga verksamheter 
inom skyddsområdet för vattentäkten stärkas 
kan det bU aktueUt att omlokaUsera fotboUs
planen inom Lygnevi. Nytt område för fotboUs
planen har reserverats intiU träningsplanerna vid 

Fjäråsvägen. 

Marken öster om Lygnevivägen, meUan Lygenvi 
och Lygnersvider, reserveras för fritidsändamål 
under förutsättningen att aktiviteterna regleras 
inom detaljplan samt att verksamheterna inte är 
av sådan art att de medför negativ påverkan på 
vattenkvalitén. 

Promenadstråk meUan Flohult och Ramhulta
faUen föreslås. Inom de områden där nya gång
stigar måste anläggas sluts avtal med markägaren 

För KuUanäs samt övriga bostadsnära grönområ
den föreslås reglering av skogsbruket för att för
hindra att områdenas attraktivitet ur fritidssyn
punkt förstörs 

Inom Kammarsjöområdet kan mindre utvidg
ning av motionsspår och tillhörande verksam
heter tillåtas 

Avstämning mot kommunens 
visionsarbete 

+ Marknadsföring/ökad tiUgängUghet 
tiH ortens naturvärden (1) 
- Ökat markanspråk (3) 
- Konfliktintresse exploatering/natur
vård (3) 

+ Marknadsföring/ökad tiUgängUghet 
tiU ortens natur värden (1) 
- Ökat markanspråk (3) 
- Konfliktintresse exploatering/natur
vård (3) 

+ Ökad miljöhänsyn (3) 

+ Ökad riskhänsyn (3) 
- Försämring av aktiviteterna inom 
Lygenevi (1) 

+ Marknadsföring/ökad tiUgängUghet 
tiH ortens natur värden (1) 
- Konfliktintresse exploatering/vatten
skyddsområde (3) 

+ Marknadsföring/ökad tiUgängUghet 
tiH ortens natur värden (1) 

+ Skogens betydelse för friluftsUvet till
varatas (1,3) 
- Medför begränsningar för de areeUa 
näringarna (5) 

+ Utveckling av bostadsnära rekreations
områden (1,3) 
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Trafiksystemet är uppbyggt av en rad olika vägar med olika storlek och dignitet samt tillhörande 

transportmedel. Nuvarande trafiksystem ställer stora krav på flexibilitet och funktionalitet. Många 

olika trafikslag måste kunna arbeta tillsammans för att nå en fungerande trafik. Blandningen av 

transportmedel innebär också risker för olyckor, störningar mm. Det är därför väsentligt att hela 

trafiksystemet är uppbyggt på ett sådant sätt att konflikter undanröjs i största möjliga utsträckning. 

Samtidigt skall trafiksystemet ge upphov tillsa lite miljöpåverkan som möjligt. 

MÅL 

Det övergripande vägnätet skaU ha stor trafiktålighet och omgivningen skaU skyddas 
Gång- och cykeltrafiken samt koUektivtrafiken skaU prioriteras för att minska bU
beroendet. Framkommigheten och säkerheten för gång- och cykeltrafikanter skaU fort
löpande förbättras 

TrafikmHjön skaU förbättras för att ge ökad säkerhet, framkomUghet och bättre miljö. 
Inom samhäUet skaU god miljö och säkerhet prioriteras framför framkomhghet för bi
len 

Bebyggelseutvecklingen bör ske så att underlaget för befintHg koUektivtrafik stärks 
BuUemivån från det statliga och kommunala vägnätet skaU vara lägre än 50 dBA 
ekvivalentnivå utomhus 

NULÄGE 

Huvudnätet 

Sätila Hgger i vägkorset där Fjäråsvägen möter Hyssna- och Björlandavägen. Eftersom trafi
ken samlats i en knutpunkt är trafikströmmarna som högst i de centrala delarna av orten. 
Mest trafikerade av genomfartsvägarna är Björlandavägen, väg 1609, samt Hyssnavägen, väg 
1612, som leder ut mot länsväg 156. Dessa två vägar har en årlig dygnstrafik på meUan 1000-
2000 fordon. Väg 1609 mot Fjärås samt väg 1613 mot Fotskäl-Tostared har en mindre trafik
mängd, med en årHg dygnstrafik på cirka 250-500 fordon. TUl huvudnätet hör även väg 1611 
mot Björlanda. Övriga vägnät inom samhäUet utnyttjas främst för lokal trafik med målpunkt 
inom området. Trafikintensiteten inom lokalnätet är låg. BUtätheten inom Sätila är hög. Det 
höga bUberoendet inom orten innebär att samhäUets sårbarhet vid kriser inom drivmedels
sektorn är stor. Genom en effektiv och ändamålsenhg samordning av funktioner samt för
bättrad koUektivtrafik skuUe det ineffektiva transportbehovet kunna minskas. 

Konfliktanspråken mellan olika trafikslag är som störst utmed samhäUets större genomfarts
vägar. Det höga antalet målpunkter i anslutning till Björlanda och Hyssnavägen gör dess
utom att rörligheten inom området är stor. Enligt riktlinjer i Svenska kommunförbundets 
skrift Lugna Gatan framhåUs att vägar med högt antal målpunkter skaU gående kunna korsa 
vägen var som helst. Hastigheten inom dessa områden bör begränsas till 30 km/tim. Dessa 
rikthnjer står i konflikt med biHsternas krav på god framkomlighet. Hastighetsbegränsningen 
inom samhäUet är idag 50 km/tim. Enhgt kvaHtetsanspråken för genomfart och infart är den 
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rekommenderade färdhastigheten 70 km/tim. Detta innebär att framkomligheten för biHs-
terna redan idag klassas som mindre god. YtterUgare åtgärder för att minska hastigheterna 
och skapa en god trafikmUjö för de oskyddade trafikanterna kan aHtså stå i konflikt med 
bUtrafikanternas kvahtetsanspråk. 

Antal fordon/årsmedeldygn på de större vägarna 

Lokaltrafik 

Inom det övriga lokala trafiknätet är hastigheterna naturhgt låga. Med hänsyn till de korta 
avstånden från målpunkt tiH huvudvägar bör bUtrafikens framkomlighet inom lokalnätet 
klassas som god. De låga hastigheterna gör att gång- och cykeltrafiken här kan samordnas 
med övrig trafik, utan att trafiksäkerheten försämras. 

Kollektivtrafik 

KoUektivtrafiken inom planområdet utgörs av bussHnje 300 meUan Gislaved och Göteborg 
samt Hnje 310 meUan Björlanda och Kinna. Dessutom går det vardagar skolturer meUan 
Sätila centrum och Svanhult. Busstrafiken mellan Gislaved och Göteborg, Hnje 300, trafike
ras av så kaUade komfortfordon, med en hög turtäthet. En del turer går genom samhäUet, för 
övriga turer finns anlsutningsbuss från Sätila ut tiH länsväg 156. Anslutningsbussen är helt 
tidsanpassad tiU buss 300. Med hänsyn till den tidsfördröjning som genomfarten genom Sätila 
innebär finns det planer på att ytterUgare minska turerna genom samhäUet och öka antalet 
turer med anslutningsbuss. Från Sätila finns även en särskild ringbUstrafik till serviceorten 
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för att underlätta inköp, besök på post, vårdcentral mm. Vissa turer går med anslutning tiU 
linjebuss för fortsatt resa till/från centralorten. Resa med ringbUstrafiken måste bestäUas en 
dag i förväg. TUlgängHgheten tiU koUektivtrafiken är god. Huvuddelen av ortens invånare har 
mindre än 400 meter till busshåUplatserna i basnätet. Flera av håUplatserna inom Sätila håUer 
en god standard, däremot saknar håUplatserna utanför samhäUet ofta håUplatsficka och väder
skydd. Ingen särskild pendelparkering för samåkare och pendelresenärer finns idag upprättad 
i eUer i anslutning tiU samhäUet. 

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykeltrafiken inom SätUa är i huvudsak samordnad med övrig trafik. Separata 
gång- och cykelvägar finns upprättade på två stäUen inom orten, dels längs ett avsnitt av 
Fjäråsvägen dels på en mindre sträcka vid Prästgårdsområdet. 

FÖRSLAG 

Huvudnätet 

De stora vägfrågorna för Sätila gäUer utveckHng av huvudvägnätet samt genomfartstrafiken 
inom samhäUet. Vid behandhng av bygglovsärenden utanför detaljplan bör särskild upp
märksamhet riktas på att huvudvägarnas framkomhghet inte försämras med hänsyn till trafik
säkerheten. Utfartsfrågorna bör särskilt beaktas. 

Inom samhäUet måste anspråken meUan de ohka trafikslagen lösas. På sträckan meUan apo
teket och brandstationen finns behov av åtgärder. Ett problem är att nuvarande utfarter 
saknar godtagbar standard. Vid kyrkan kräver Alfgårdsvägens anslutning till Hyssnavägen en 
bättre lösning. 

Vägreservat enligt Områdesplan för SÄTILA (antagen 1987) 

Vägreservat 

SÄTILA fördjupning av översiktsplan för Marks kommun - kap TRAFIK 61 



62 

Vägreservat för framtida öst-västhg trafikled genom Sätila har funnits med i den översiktliga 
planeringen för orten sedan 1960-talet. I områdesplanen från 1987 konstateras att någon 
utbyggnad av leden innan sekelskiftet knappast är trohg. Vägverket som ansvarar för en 
utbyggnad av den föreslagna leden har inte med den i sina långsiktiga planer. Detta mnebär 
att någon utbyggnad inom planperioden, dvs de närmaste 10-15 åren inte är trohg. 

MöjUghetema att utnyttja marken inom vägreservatet som utbyggnadsområde för bostäder i 
kombination med att Vägverket inte visat intresse, gör att vägreservatet föreslås utgå. De 
trafikvinster som en ny led skuUe ge har också bedömts som margineUa då huvuddelen av 
trafiken har sin start och målpunkt inom samhäUet och genomfartstrafiken är begränsad. 

Med genomfartstrafiken även fortsättningsvis inom samhäUet bör vissa trafikförbättrande 
åtgärder genomföras. Utbyggnad av gång- och cykelvägar längs Hyssna- och Björlandavägen 
är på gång och ger en ökad säkerhet för gång- och cykeltrafikanterna. Som övriga åtgärder för 
att förbättra trafikmUjön föreslås i planförslaget att befintHga korsningar ses över och för
bättras. Framför aUt gäUer det korsningarna Fjäråsvägen/Björlandavägen, Alfgårdsvägen/ 
Hyssnavägen samt LisakuUavägen/Hyssnavägen. För korsningen vid kyrkan (Alfgårdsvägen/ 
Hyssnavägen) innebär den branta lutaingen och brist på utrymme klara svårigheter. Trafiknäts-
analys bör upprättas för att studera problemen och redogöra för de trafiksäkerhets- och 
framkomhghetsåtgärder som krävs. Med hänsyn tiH trafiksäkerheten bör även en minskning 
av antalet väg- och tomtutfarter utefter de allmänna vägarna eftersträvas. 

Med hänsyn tiU trafikmängderna bör ny bostadsbebyggelse längs Hyssna- och Björlandavägen 
inte tiUåtas närmare än 25-50 meter från vägrenen. Riktlinjer för bullernivåer, är ljudnivå på 
30 dB(A) inomhus respektive 50 dB (A) utomhus skaU åtföljas. Exakta avstånd för byggnads
fria zoner bör diskuteras från faU tiU fall i samband med att detaljplan upprättas. Med 
buUerskyddande åtgärder kan avstånden minskas. För ny väganslutning utanför detaljplane
lagt område krävs Vägverkets tiUstånd, enligt Väglagen § 39. För de stadiga vägarna, gäUer 
även en byggnadsfri zon på 12 meter utanför detaljplan, Väglagen § 47. 

Lokaltrafik 

För det befintHga lokaltnätet mom orten föreslås inga större förändringar. Utbjrggnad av lokal
nätet krävs vid exploatering av de i planen förslagna bostadsområdena. Huvuddelen av 
utbyggnadsområdena kan trafikmatas genom lokalgata ut mot huvudvägnätet. 

Utvidgning av campingverksamheten innebär att nuvarande väg till småbåtshamnen tas i 
anspråk. Detta medför att ny vägförbindelse måste upprättas. 

Kollektivtrafik 

Arbetspendlingen in och ut från Sätila är stor. Med hänsyn till service, miljö och 
energihushållningsskäl bör koUektivtrafikresandet underlättas och utvecklas. Kommunens 
prioriteringsHsta för utbyggnad av håUplatser och pendelparkeringar skaU Hgga till grund för 
utveckling av ortens koUektivtrafik. I denna anges utbyggnad och förbättring av håUplatsen 
vid Sätila centrum vara av högsta prioritet. HåUplatsen utgör med sitt centirala läge en bra 
utgångspunkt för arbetsresor till Göteborg och Kinna. Utbyggnad/förbättring av håUplatsen 
kommer att ske i samband med att gång- och cykelväg inom centrum byggs ut. Detaljplan för 
utformning av såväl håUplats som gång- och cykelväg finns upprättad. 
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I kommunens prioriteringsHsta diskuteras även pendelparkering i centrum. Något direkt be
hov för en pendelparkering har varit svårt att bedöma. Med hänsyn tiU de minskade direkt
turerna inom Sätila med Hnje 300 bör behovet av att anrätta pendelparkering i anslutning tiH 
väg 156 för vidare anslutning till Göteborg och Kinna vara av större intresse. Pendelparkering 
vid Björlandakrysset samt möjhgheten att reglera och underlätta den sporadiska uppställning 
som idag sker invid väg 156 har studerats. 

Tillkommande bebyggelse bör lokaHseras inom acceptabelt avstånd till håUplatser för att 
bidra till en förstärkt koUektivtrafik. KoUektivtrafikens håUplatser skaU såväl tiU läge som tiU 
utförande ägnas särskild omsorg samt samordnas med gång- och cykelvägnätet. De i planen 
föreslagna utbyggnadsområdena har i huvudsak lokaliserats i anslutning till huvudvägarna, 
vilket ger gångavstånd på mindre än 500 meter till befintHg håUplats. 

Gång- och cykeltrafik 

Vägverket ansvarar som väghåUare för utbyggnad av gång- och cykeHiätet längs Björlanda 
och Hyssnavägen. Kommunen har erbjudigt sig att bygga ut gång- och cykelväg längs väg 
1609 från Tvärdalsvägen norrut fram till Ramdalsvägen, under förutsättning att Vägverket 
påbörjar av sträckan söderut från centrum tiU kyrkan. Utbyggnad av att gång- och cykel
vägen innebär att de oskyddade trafikanterna separeras från bUtrafiken längs ortens genomfarts-
vägar. För att ytterhgare öka säkerheten på sträckan meUan apoteket och brandstationen 
skall skolvägar och korsningspunkter ges optimal säkerhet genom att konfhktpunkter 
minimeras. Dessa frågor bör studeras i en särskild trafUaiätsanalys för Sätila och arbetas in i 
kommunens gång- och cykelvägsplan. 

Gång- och cykelvägar 
Teckenförklaring 

• Utbyggd gc-väg 

• • • • Gc-väg i körbana 

Ej utbyggd gc-väg/ 
utbyggnad pågår 
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STRATEGIER 

Åtgärder för att nå målen 

Det i områdesplanen föreslagna vägreservatet i öst
västlig riktning utgår och läggs istäUet som utbyggnads
område för bostäder samt som mark för jordbruks
ändamål 

Avstämning mot kommunens 
visionsarbefe 
+ God boendemUjö (1) 

BuUemivån från det statliga och kommunala vägnätet 
skaU vara lägre än ekvivalent ljudnivå på 30 dBA inom
hus respektive 50 dBA utomhus. För de statliga vägarna 
geom Sätila gäUer en byggnadsfri zon på 12 meter utan
för detaljplan. Inom tätbebyggda områden bör byggnads
fria zoner diskuteras från faU till faU i samband med att 
detaljplan upprättas. 

+ BuUerhänsyn (3) 
+ God boendemUjö (1) 

Trafiknätsanalys upprättas som grund för 
trafiksäkerhets- och framkomUghets åtgärder 
inom Sätila samhäUe 

+ Ökad trafiksäkerhet (7) 

Med hänsyn tiU trafiksäkerheten bör en minskning av 
antalet väg- och tomtutfarter utefter de allmänna 
vägarna eftersträvas. Utanför detaljplanelagt område 
krävs tiUstånd av Vägverket för ny väganslutning. 

Med hänsyn till service, miljö och energihushåUnings-
skäl underlättas och utvecklas koUektivtrafikresandet. 
Kommunens prioriteringsUsta för utbyggnad av håU
platser och pendelparkeringar Ugger tiU grund för 
utveckHng av ortens koUektivtrafik. 

+ Minskad olycksrisk (7) 

+ Ökad tiUgängUghet och möj
Ughet att resa mUjovänligt och 
energisnålt (7,3) 

64 SÄTILA fördjupning av översiktsplan för Marks kommun - kap TRAFIK 



TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH NATURRESURSER 

Till samhällets tekniska infrastruktur hör anläggningar med tillhörande ledningar för energi, vatten och 

avlopp samt el- och teksystem. Dessa anläggningar har stor betydelse för samhälktsförsörjning och påverkar 

därför till stor del samhällets robusthet. Graden av beroende till enstaka ledningar, energikällor med 

mera samt flexibiliteten och möjligheten till alternativa lösningar ärviktig föratt skapa ett system med 

hög tålighet. Val av tekniska lösningar samt utformning av infrastrukturen har stor betydelse för samhällets 

resurshantering. Genom kretsloppsanpassade lösningar som lokalt omhändertagande av dagvatten, 

utvecklingav återvinningsstationer samt miljöanpassade reningsanläggningar kan en ökad resurseffektivitet 

uppnås. Den tekniska infrastruktur som byggs upp har ofta en långsiktig användning. De system som 

byggs upp idag skall därför kunna hantera samhällets försörjning samt avfallshanteringar en lång tid 

framöver. 

TEKNISK FÖSSCCJNING 

MÅL 

I • Användningen av råvaror skaU ingå i kretslopp med så små förluster som möjHgt. Ande-
| len avfaU som återanvänds, återvinns, komposteras eUer energiutvinns skaU ökas 

• Den totala energianvändningen skaU minskas. Förnyelsebar energi (solenergi, biobränslen, 
vätgas) skall prioriteras framför fossUa bränslen 

• Avloppshanteringen skaU inte belasta miljön vad gäUer övergödning. 
• Lokalt omhändertagande av dagvatten skaU genomföras där så är möjHgt 
• AUa kommuninvånare skaU ha tiUgång tiU dricksvatten av god kvaHtet 

NULÄGE 

Vatten- och avlopp 

Planområdet får sitt dricksvatten från vattenverket som Hgger vid Lygnevi. Vattnet hämtas 
från en grundvattentäkt. För att trygga samhäUets vattenförsörjning krävs att vattentäkten 
skyddas från verksamheter som kan medföra negativ påverkan på vattenkvahten. Området 
runt takten skyddas genom särskilt skyddsområde fastställt av länsstyrelsen. Dessutom om
fattas området av riskområde i gatukontorets beredskapsplan. Kapaciteten i vattenförsörj
ningen har uppskattats till cirka 1800 pe (personekvivalenter). För nuvarande är cirka 1200 
pe anslutna vilket ger en utvecklingskapacitet på 600 pe. 

Inom planområdet finns en högreservoar belägen strax öster om Övre SkogshäUsvägen. En 
särskild högzon finns upprättad, tiU vilken bebyggelsen norr om SkogshäUsvägen samt bostad
sområdet Gunnesgården är anslutet. Avloppsreningsverket norr om LiUesjön vid Storån är 
byggt 1978. SpiUvattnet inom planområdet förs tiU avloppsreningsverket genom särskUda 
pumpstationer. Totalt finns fyra stycken kommunala pumpstationer. Dessutom finns en pri
vat pumpstation ansluten tiU det kommunala ledningsnätet. Någon särskild utiämningsbassäng 
finns ej inom planområdet. Kapaciteten för reningsverket uppgår till cirka 1800 pe. TiU ver
ket är idag cirka 1200 pe anslutna. Utsläpp från industrier sker idag inte i någon större om
fattning. 
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Teknisk försörjning 

Dagvatten tillförs i huvudsak Storån samt Lygnern. Utsläppspunkterna från samhäUet är ckka 
10 stycken. Infiltrationsanläggningar för dagvatten har inte genomförts i nämnvärd omfatt
ning. Målsättningen är emeUertid att minska belastningen på ledningsnätet genom ökat lokalt 
omhändertagande. 

«_-__•_•____ 

• 

• 

• 
1 

l l i l l l l 
0 250 

Dagvatten 

Spillvattcn 

Vallenledning 

Pumpstation 

Reningsverk 

Högreservoar 

Skyddsområde vattenläkt 

500 

Avfall och återbruk 

Inom kommunen finns ingen förbränning av avfaU. Komposterbart material och brännbart 
avfaU transporteras tiU Borås respektive Göteborg. En begränsad mängd deponeras på 
Sobackens avfaUsanläggning. Ungefär hälften av detta material utgörs av material från kom
munens egen verksamhet t ex avloppsrens från avloppsreningsverk och avloppsledningsnät 
medan resten är bygg- och grovsopor. Inom planområdet finns en återvinningsstation som 
Hgger i anslutning tiU Sätila Bygg AB. 
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El samt tele- och datakommunikationer 

Större luftledning av betydelse för samhäUets elförsörjning kommer in väster ifrån och leds 
tiU transformatorstationen norr om Fjäråsvägens bro. Denna luftledning har en kapacitet på 
50 kV. Andra högspännings luftiedningar finns utmed Storån, vid Hyssnavägen samt mom 
Buadalgången. Inom samhäUet finns dessutom ett antal större jordkablar. Eldistributionsnätet 
är förhåUandevis sårbart. Ledningarna är kopplade tiU ett storskahgt nät som vid relativt 
lokala skador kan slå ut delar av nätet. Marks kommun är speciellt sårbar eftersom 
elförsörjningen utifrån tiU kommunen sker genom få ledningar. Inom planområdet finns två 
större teleanläggningar. Inom SätUa finns även digitala (ISDN) stationer som medger Plus
tjänster för de boende inom planområdet. En mängd kablar förbinder dessa stationer med 
övriga Sverige och utlandet. Direktförbindelse via fiberkablar finns också med Göteborg. 
Den kommunalt ägda infrastrukturen för data och telefoni inom Sätila innefattar administra
tiva, tekniska och sociala arbetsplatser som vårdinrättaingar och skola. En del privata fastig
heter är också anslutna till nätet. Utanför Sätila sker uppkoppHng via radio- eUer satelHt-
förbindelser, alternativt allmänna telefonnätet. Vattenverket har egen reservkraft. 

Energi 

Bebyggelsen inom planområdet uppvärms så gott som helt av enskilda anläggningar. Detta 
ger Sätila en hög flexibiHtet vid försörjningskriser. Ur mUjösynpunkt bör uppvärmningen i 
största möjHga mån gå ifrån användningen av fossUa bränslen tiU mer mUjövänUga alternativ. 
Eldning med ved och peUets/briketter är för närvarande ekonomiskt fördelaktigt och därför 
attraktivt för viUaägarna. Användningen innebär också minskade utsläpp av koldioxid från 
fossila källor, vilket är positivt. Vedeldning medför dock också negativa miljö- och 
hälsoeffekter. Vid eldning i gamla pannor är förbränningen ofuUständig och utsläppen av 
både kolväten och stoft är stora. Detta medför dels hälsorisker, dels direkta störningar för 
grannar. De negativa effekterna beror ofta på att olämpliga metoder används. Dels eldar man 
på fel sätt, dels används olämphg teknik. 

FÖRSLAG 

Vatten och avlopp 

Utbyggnad enHgt planförslaget ger ett tillskott på cirka 180 Igh inklusive föreslagna reserv
områden. Nuvarande vattentäkt samt reningsverk bedöms ha en kapacitet för att klara den 
föreslagna bostadsutveckHngen. Om tillkommande bebyggelse för industri, service och fri
tidsverksamhet inte är aUt för personintensiva och inte heUer är av behov av aUt för mycket 
vatten bedöms även dessa verksamheter kunna klaras. 

Sätila vattentäkt hgger förhåUandevis centralt placerad nära bebyggelse och verksamheter i 
ortens sydvästra delar. En särskUd riskanalys för vattentäkten har tagits fram. I denna be
handlas såväl befintHga som framtida hot mot vattentäkten. Riskanalysen redogör även för 
åtgärder för att minska eventueUa risker. 

Gemensamma anläggningar med kretsloppslösningar bör prövas vid tillkommande bebyg
gelse av större ornfattning utanför kommunens ansvarsområden för VA, t ex där stora inves
teringar i ledningsdragningar erfordras. Föreslagen kompletterigsbebyggelse vid Fridhem och 
Skogshöjd samt reservområdet i anslutning till Hönsakärr är två områden där VA-problemen 
är av sådan art att en gemensam lösning föreslås. Infiltrationsanläggningar eUer kretslopps-
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baserade system är möjHga lösningar som kan prövas. Kravet är att anläggningarna skaU 
uppfyUa Naturvårdsverkets rekommendationer och vara godkända av kommunens miljö
nämnd. TUl dess att VA-frågan är löst skaU stor restriktivitet med bygglovgivning iakttas 
inom dessa områden. För övriga bebyggelseområden i närhet till SätUa skaU anslutning ske 
till det kommunala ledningsnätet. Utbyggnad av ledningsnätet bör behandlas i en särskild 
VA-utredning. EnUgt kommunens poHcy skaU nybyggnation inom området där avlopps-
förorenande medför utsläpp i vattendrag ej tiUåtas. 

Okad kretsloppshantering samt mmskning av utsläpp av kväve och fosfor är en förutsättning 
för utvecklingen mot ett långsiktigt håUbart samhäUe. I Sätila är emeUertid åtgärder just när 
det gäUer reningsverket begränsade. För att förbättra kvävereningen på avloppsreningsverket 
arbetar man på vissa håU med våtmarksrening i anslutning tiU verken. En sådan lösning är 
inte gångbar i Sätila. Den kväverening som sker inom verket får därmed anses som tillräcklig. 
Diskussioner finns om att utnyttja och på olika sätt ta tfflvara på slam från avloppsrenings
verket. Som det ser ut i dagsläget är emeUertid en sådan lösning inte aktueU. Även om slammet 
mte utnyttjas finns det emeUertid anledning att ytterUgare förbättra kvaHtén på slammet och 
skapa en insikt om att ingenting som tUlförs avloppet försvinner utan återfinns i slam eUer 
utgående vatten. 

Dagvatten 

Kommunen har som målsättning att omhänderta dagvattnet lokalt istäUet för att bygga ut 
ledningsnätet. Inom den befintHga bebyggelsen samt föreslagna utbyggnadsområden i sam
häUets norra delar bör detta kunna ske genom att magasin eUer öppna dammar upprättas, där 
dagvattnet ges möjUghet att renas och infiltreras i marken. Även befintHga diken kan utnytt
jas för hantering av dagvattnet. Vid utbyggnad av nya vägar bör vägrenen vara utformad för 
att kunna ta hand om avrinningsvatten från gatan. För de föreslagna utbyggnadsområdena i 
samhäUets östra delar längs Hyssnavägen och vid Blåsås bör befintHga bäckar och dikes
system kunna utnyttjas för avledning och infiltration av det dagvatten som mte kan infiltre
ras på tomt- och naturmark. LämpHg mark för dagvattenhantering har reserverats inom pla
nen. Genom att utnyttja de naturhga resurserna och samtidigt skapa grön- och infiltrations
ytor kan en stor del av dagvattnet ges möjhghet att avdunsta, tas upp av vegetation och 
infiltreras i den underhggande jorden. Detta innebär att belastningen på det konventioneUa 
dagvattennätet minskar. Att öppna upp diken och skapa dammar för dagvattenhantering kan 
även tillföra bebyggelsen vissa estetiska kvahteter. 

Sätila tätort är tiU största delen byggd på det så kaUade Sätiladeltat vilket i huvudsak består 
av sand och sUtig sand, vilket ger goda förutsättningar för dagvatteninfiltration. Noggran
nare geotekniska undersökningar bör genomföras i samband med detaljplaneläggning och 
projektering av nya dagvattenanläggningar. 

Avfall och återbruk 

Idag gäUer producentansvar, vilket innebär att producenterna själva ansvarar för omhänder
tagande av produkten. KäUsortering minskar andelen avfaU som deponeras. Kommunen bör 
därför i samarbete med producenterna befrämja ökad käUsortering inom planområdet. Sop
hämtning vid enskilda fastigheter är den del av avfaUshanteringen som är dyrast och mest 
teansportkrävande. Kompostering är ett sätt att ta hand om huvuddelen av de näringsämnen 
som hushåUsavfaHet innehåUer och återföra dem tiU odlingsmarken. I vilket skala komposte
ringen bedrivs har ingen betydelse för processen som sådan. I Sätila ger närheten meUan den 
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bebyggda miljön samt odlingslandskapet möjHgheter att utveckla gemensamma lösningar för 
kompostering av käUsorterat avfaU. Fördelen med en gemensam lösning är att man relativt 
enkelt och rationeUt kan återföra näringsämnen till odlingsmarken. Enskild kompostering är 
också möjHg men svårigheter finns att återföra jorden tiH odlingsmarken annat än lokalt. 

SkaU komposteringen kunna genomomföras i en större skala är det viktigt att diskussioner 
med jordbrukare och markägare kommer tiH stånd i syfte att nå överenskommelser. Överhu
vudtaget är information och kunskapsförhöjning åtgärder som kan ha stor betydelse och 
något som kommunen själv kan vidta. Dessa åtgärder kan med fördel tas upp i samband med 
den fysiska planeringen och initieras via denna. Ytterst är dock sådana åtgärder en informations-
uppgift som Hgger utanför det ordinarie planarbetet. 

El samt tele- och datakommunikationer 

För utbyggnad av elnätet svarar Fortum. EventueU utbyggnad av kraftledningar medför på-
taghgt ökad teknisk närvaro i området. Med hänsyn till natur- och kulturlandskapet inom 
dalgångarna samt landskapsbUden bör nya kraftledningar ej exponeras mot öppet landskaps
rum. BefintHga ledningar påverkar inte planarbetet i någon högre grad. 

Riks- och mellanortskablar samt två större teleanläggningar finns inom planområdet. Vidare
utveckling av tele- och datanätet genom anslutning av Strömma gymnasium kan i framtiden 
komma att bh aktueUt, för att förbättra kommunikationsmöjHgheterna för skolverksamheten. 
Eftersom telenätet har betydelse för totalförsvaret redovisas inte kablarnas läge i planen. 
MöjUgheten att flytta på kablar och andra teleanläggningar är begränsade och medför stora 
kostnader. Dessa bör därför så lång som möjHgt bibehåUas i oförändrade lägen och särskilt 
beaktas i kommande detaljplaner. Utbyggnad av fler master inom planområdet kan bU aktu
eUt. Vid utbyggnad av master skaU stor restriktivitet iakttas inom områden av bevarande
intresse för natur- och kulturvård samt av betydelse för landskapsbUden. 

Utbyggnad av bredbands- och fiberoptik har stor betydelse för näringshvsutveckhngen. I en 
mindre ort som Sätila skuUe utveckling av datakommunikationerna kunna ge ökade möjHg
heter för distansarbete. På så vis skuUe arbetsresorna åtminstone delvis kunna minskas. Distans
arbete kan ske genom ohka former, antingen i hemmet eUer genom att "datastugor" eUer 
externa arbetsplatser upprättas. Hur utvecklingen kommer att se ut i framtiden är svår att 
förutsäga. I planen finns möjHgheter att upprätta någon form av externa arbetsplatser inom 
föreslagen utbyggnad i centrum. 

Energi 

Minskad energiförbrukning och en inriktning mot mer tmljövänhga energislag är en förutsätt
ning för utvecldingen mot ett långsiktigt håUbart samhäUe. Inom planområdet är möjUgheten 
tiU lokal energiproduktion begränsad. OdHng av oHka energigrödor inom Storåns dalgång 
och Buaslätten skuUe innebära klara negativa effekter på landskapsbUden och på den natur
miljö som finns i anslutning tiU orten. Större vindkraftverk bör inte heUer tillåtas inom plan
området. Mindre gårdssnurror kan emeUertid tiUåtas, dock ej inom områden av riksintresse 
för naturvård Storåns dalgång samt Lygnernområdet. Storån med sin känsHga naturmUjö bör 
så långt som möjhgt skyddas från exploatering, så att de naturhga vattenflödena och 
vattennivåerna kan bibehåUas. 

I Mark uppgår den produktiva skogsmarken tiH 60 % av kommunens landareal. Dessutom 
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finns möjUgheter tiU utveckHng av andra biobränslen. Utifrån dessa förutsättningar bedöms 

möjhgheterna att använda biobränslen inom SätUa som goda. Som uppvärmning av enskUda 

hushåU eUer flerfamUjshus kan solenergi vara ett tänkbart alternativ. För att möjHggöra ett 

effektivt energiutnyttjande bör en samordnad energiförsörjning eftersträvas. Genom gemen

samma panncentraler kan effektivare energiutnyttjande åstadkommas jämfört med enskUd 

uppvärmning Hksom en mer kretsloppsanpassad värmeproduktion genom utnyttjande av bio

bränsle. För de föreslagna bostadsområdena bör möjUgheten tiH gemensamma lösningar hål

las öppen inom de markområdena som anvisats i planen. Krav på visst uppvärmningssystem 

kan stäUas i detaljplan, men endast om det finns godtagbara skäl. För den befintHga bebyg

gelsen har läge för uppvärmningsanläggning/fjärrvärme ej föreslagits. SkaU någon form av 

centraluppvärmning för befintHg bebyggelse upprättas bör detta föregås av en energiutredning 

där läge, anslutningsmöjHgheter samt miljö, hälsa och säkerhetsaspekter beaktas. 

Bebyggelsens utformning är också avgörande för energiförbrukningen. MöjUgheten att på
verka denna faktor gäUer främst vid lokaUsering av ny bebyggelse. Placeringen av ny bebyg
gelse tiH sohga och vindskyddade lägen skaU eftersträvas så att solstrålningen tillvaratas och 
värmeförlusterna genom vmdavkyming begränsas. Dessa frågor bör studeras närmare i sam
band med detaljplaneläggning och byggande. För befintHg bebyggelse kan skyddsplantering 
mot norr och nordväst vara ett alternativ för att skydda mot kaUa vindar och på så sätt 
minska energiförbrukiiingen. 

Under senare år har den småskahga vedeldningens negativa miljöeffekter kommit att upp
märksammas. Detta gäUer främst spridningen av olika kolväten tiH luften. Såväl mindre som 
större pannanläggningar bör därför inspekteras och regleras för att bästa resultat skaU upp
nås. 

STRATEGIER 

Åtgärder för att nå målen 

Utbyggnad av det kommunala ledningsnätet inom 
Sätila bör behandlas i en särskUd VA-utredning 

Inom utbyggnadsområdena vid Fridhem, 
Skogshöjd och Hönsakärr föreslås vatten- och 
avlopp klaras genom lokala lösningar. Bygglov 
lämnas ej inom dessa områden med mindre 
än att godkänd avloppslösning redovisas. 
Nybyggnation inom områden där avloppsförord
nande medför utsläpp i vattendrag bör ej tillåtas. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten skaU efter
strävas för att minska belastningen på det konven-
tioneUa ledningsnätet 

Hänsyn tiU kablar och andra teleanläggningar skaU 
tas i aU detaljplanering och projektering av bebyg
gelse och anläggningar. 

Avstämning mot kommunens 
visionsarbete 
+ God infrastruktur (1,3) 

+ Uthållighet (3) 
- Ökade krav på markägare och 
exploatörer (1) 

+ Ökad mUjöhänsyn (3) 
+ Uthållighet (3) 
- Ökade krav på markägare och 
exploatörer (1) 

+ Uthållighet (3) 

+ Effektivt resursutnyttjande (3) 
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Vid utbyggnad av master och liknande anläggningar 
skaU stor restriktivitet iakttas inom områden av 
bevarandeintresse för naturvård- och kulturvård 
samt av betydelse för landskapsbUden. 

Samordnad energiförsörjning skaU eftersträvas i 
största möjliga omfattning med tanke på miljön. 
Förnyelsebara energislag prioriteras. 

Större vindkraftverk bör inte tiUåtas inom planområ
det. Mindre gårdssnurror kan tillåtas, dock ej inom 
områden av riksinttesse för naturvård, Storåns dalgång 
samt Lygnernområdet. 

Placeringen av ny bebyggelse till soUga och vind-
skyddade lägen skaU eftersträvas så att solstrål
ningen tillvaratas och värmeförlusterna genom 
vindavkylning begränsas. 

Särskilda skyddsföreskrifter i enUghet med riskanalysen 
skaU tas fram. 

+ Kultur- och naturlandskap vårdas och 
bevaras (3) 

+ UthålHghet (3) 
+ MUjöanpassade energisystem, baserat 
på förnyelsebar energi (3) 
- Ökade krav på markägare och 
exploatörer (1) 

+ Kulturlandskap vårdas och bevaras (3) 
+ MUjöanpassade energisystem (3) 

+ MUjöanpassad lokaUsering (3) 

+ Ökad miljöhänsyn (3) 
+ UthålHghet (3) 
- Ökade krav på markägare och 
exploatörer (1) 
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GRUSFÖRSÖRJNING 

MAL 

Naturgrusavlagringar som har stort värde för natur- och kulturlandskap skaU bevaras, 
uttag av naturgrus får inte skada dricksvattentiUgångar 

Områden där framtida grusutvinning avses ske skaU anges. Valet av områden baseras på 
minsta möjHga konflikter med motstående intressen (i första hand naturvård, vattenvård 
och röriigt friluftsHv). 

NULÄGE 

Geologi och grusutvinning 

D e geologiska förutsättningarna i Storåns dalgång har byggts upp och formats under flera 

olika utvecklingsstadier. Området var från början en havsvik. När havets nivå successivt 

sjönk under landhöjningen torrlades de norra delarna av viken, och Storån började erodera 

kraftigt i de förut avlagrade sedimenten. Denna process pågår än idag. Naturgrusförekomsten 

i anslutning till Sätila är hög. Inom Storåns dalgång finns enhgt kommunens Grusförsörjnings-

plan en exploaterbar volym på cirka 1000 kfm3. Materialet inom Storåns dalgång innefattar 

moig sand, mjähga sediment, och ibland tunnare linser med lera. Sätiladeltat som skilts från 

Storåns dalgång består i huvudsak av sand och moig sand. Grövre material finns i vissa 

partier, som kan lokaHseras med specialundersökningar. Med hänsyn tiU riksintresse samt 

landskapsbUd har grus förekomsterna i anslutning tiU Sätila klassats som bevarandeområden. 

Detta innebär att områdena inte utan vidare bör upplåtas för takt. Huvuddelen av materialet 

inom dalgången har dessutom ur teknisk synpunkt klassats som dåligt, i flera faU oanvänd

bart. För vägbyggnad är materialet direkt skadHgt, då det är tjälfarhgt. AH materialanvändning 

kan emeUertid mte förutses och med ändrad teknik kan efterfrågan ändras. Som resurs borde 

bUdmngen emeUertid bäst nyttiggöras utan exploatering, tex för grundvattentäkter. 

FÖRSLAG 

Målsättningen med täktbeslut bör vara att tiHgodose ett samhäUs- och marknadsbehov av 
naturmaterial från områden där minsta möjHga skada erhåUs på motstående intressen. E n 
välplanerad hushåUning med de icke förnybara tillgångarna är av största vikt, inte minst på 
lång sikt. Med hänsyn till de höga natur- och kulturvärdena, frUuftsHvets intressen samt 
naturtUlgångarnas betydelse ur vattenförsörjningspunkt föreslås i planen att aU grusförekomst 
inom planområdet skaU undantas från exploatering. 

STRATEGIER 

72 

Åtgärder för att nå målen 

AU grusförekomst inom planområdet bör med 
hänsyn till naturvärden och landskapsbUd undan
tas från exploatering. 

Avstämning mot kommunens 
visionsarbete 
+ Kultur- och naturlandskap vårdas och 
bevaras (3) 

+ Långsiktigt god hushåUning med 
naturresurser (3) 
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Kulturmiljön är på samma sätt som naturen en värdefull tillgång som skapar livskvalitet. Att bevara och 

utveckla vårt kulturarv är ett sätt att vidmakthålla och förtydliga olika generationers försök att forma 

bebyggelsen efter sina önskemål och krav. Begreppet kulturmiljövård kan sägas utgöra önskemålet om att 

de kvaliteter som finns i den befintliga bebyggelsen skall beaktas vid avgörande om bebyggelsemiljöns 

framtidaförändring. Det handlar således inte bara om att vårda de mest värdefulla miljöerna utan också 

om att framhäva värden som kulturlandskapets historia och karaktärsdrag, gamla odlingsstrukturer och 

andra företeelser som berättare om tidigare levnadssätt. 

MÅL 

KulturmUjön i Sätila skaU brukas, bevaras och berikas 
SamhäUets kulturhistoria skaU bevaras och den kulturhistoriska identiteten förstärkas. 
Kulturvärdena inom Hede radby skaU särskilt värnas 
Områden och byggnader av kulturhistoriskt värde skaU beaktas vid lokaHserings-
prövningar och utbyggnadsmöjligheter anvisas i former som inte står i strid med 
kulturvårdens intressen 
Kunskapen om kulturrruljön skaU ökas genom upplysning, rådgivning mm 

NULÄGE 

Historisk utveckling 
Sätila är en gammal jordbruksbygd. Det öppna 
jordbrukslandskapet med ett flertal odlingsrösen 
och stengärdesgårdar bildar tydhga element i 
landskapet än idag. En bidragande orsak tiU or
tens placering utgör förutom den bördiga jor
den även sjön Lygnern och Storåns betydande 
roll som transportleder. Flera av de äldre 
bosättningar som hittats Hgger placerade i när
het tiH vattnet. Även läget i korsningspunkten 
meUan vägarna från Kinna och Sätila/Kungs-
backa har varit avgörande för ortens utveckling. 
De gamla vägsteäckningarna markeras än idag i 
landskapet genom stenbroar och vägstenar. 

Fjäråsvågens gamla stenbro över Storån 

Den agrara miljön med inslag av gårdar och torp utgör tydhga kulturspår runt samhäUet. 
UtveckHngen inom jordbruket har tiH stor del påverkat samhäUets tiHväxt och utseende. 
Tätorten bestod tidigt av tre mindre byar varav två låg vid vägkorset och en närmare Lygnern, 
den så kaUade kyrkbyn. BefoUmingen arbetade nästan uteslutande inom jordbruket och bodde 
nära sin arbetsplats. 
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Precis som i övriga samhäUen i kommunen har textilnäringen utgjort en binäring för ortens 
invånare. I SätUa har funnits två förläggargårdar, där hemskick_iingen dominerat. Jonsagård, 
Hede 3:3 tjänade under 1800-talet som förläggargård, dit hemväverskor levererade sitt mate
rial. Under 1890-talet fanns även en trikåfabrik i anslutning till gården. Förläggarverksamhet 
drevs även inom gårdsbebyggelsen i Grebbeshult. Än idag gör sig textiltaditionerna gäUande 
här genom företaget "SätUa EUte mössor". 

Sätilas utveckling genom tiderna 

oMwo 

L.YÉWEK.M 

_t h 
Forntid och fornlämningar 

Sätila är till stor del belägen på gammal havsbotten, vilket bidragit till traktens bördighet. 
När havet i forntiden gradvis sjönk undan så blottades Storåns dalgång och omvandlades 
med tiden till bördig åkermark. Redan under ett tidigt stadium, för kanske 10000 år sedan 
var Lygnern med dess stränder samt Storån och dess dalgång viktiga leder för invandrande 
grupper av jägare och samlare vilka upprättade sina boplatser där. För omkring 6000 år se
dan, vid övergången till den yngre stenåldern, började de tidigaste innevånarnas ättlingar 
håUa tamdjur och odla jorden. Idag kan man se spåren av stenåldersmänniskor i form av ett 
femtiotal boplatser, fyndplatser och lösfynd av stenålderskaraktär. Lygnerns sttänder och 
Storåns dalgång är det område i kommunen där stenåldersfynden är flest och Hgger tätast. 
Även bronsålderns och järnålderns människor har lämnat spår efter sig, främst i form av gra
var. Kartan på nästa sida redovisar planområdets fornlämningar, deras art och utbredning. 

Kulturhistoriska byggnader 

1 

SätUa kyrka 

Inom planområdet finns förutom kyrkan från medeltiden 
inga lagstadgat skyddade kulturhistoriska byggnader eUer 
områden. I den Kulturhistoriska utredningen för Sätila och 
Tostareds socknar finns emeUertid flera byggnader och om
råden med kulturhistoriskt värde redovisade. TiU områ
den av historiskt värde hör främst Hede radby samt 
bebyggelsemUjön vid Sätila kyrka. 

Bebyggelsemiljön vid Sätila kyrka 
Kyrka och prästgård i kombination med tillhörande stig-
lucka, kyrkogårdsmur och lövbestånd bUdar en totalmUjö 
av stort kulturhistoriskt värde. Som en del av mUjön kring 
kyrkan hör även den gamla kyrkbyn, där delar av bebyg
gelsen är från samma tid som Hede radby. Husen inom 
kyrkbyn Hgger på sluttningen ner mot Lygnern och bUdar 
med sin varierande utformning ett tillskott tiU bebyggelse-
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mUjön. Sätila kyrka uppförd under med
eltiden har bhvit om- och tillbyggd vid ett 
flertal tiUfäUen, bland annat 1725 samt 
1900 då den byggdes ut till korskyrka. 
Prästgården söder om kyrkan byggdes 
1833. Byggnaden utgör en så kaUad sals
byggnad, med en strikt symetrisk exteriör. 
Prästgården med omgivande trädgård är 

SSSVVV~~^yV av stort värde för mUjön kring Sätila kyrka. 

Gård inom Hede radby 

Hede by 
Hede by hör tiU de äldre delarna av Sätila. Bebyggelsemönstret kännetecknas av en gles 
struktur med öppna gårdsmUjöer. Karaktäristiskt för området är byggnadernas placering där 
boningshuset riktas mot den gamla bygatan medan ekonomibyggna-derna Hgger något längre 
in. Avståndet meUan boningshus och bygatan är stort vUket gör att husen inte samspelar med 
gatan utan uppfattas som separata enheter. 
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Byggnadsmaterialet är hämtat från trakten och utgörs i huvudsak av trä. Stommen är ofta i 
Hggande eUer stående timmer. Timret har sedan klätts med stående lockpanel. Avgörande för 
områdets karaktär är husens kontakt med det öppna jordbrukslandskapet. TiU öppenheten 
bidrar även de stora tomterna som särskiljer sig från den i övrigt mer täta strukturen inom 
orten. Mycket av de värden som varit karaktäristiska för Hede radby är på väg att utplånas. 
Som hot mot bebyggelsemUjön inom området utgör även ett ökat exploateringstryck. Exploa
tering av området kan leda till att gårdsmUjöerna förändras och övertahga byggnader rivs. 

Gamla biblioteket 

TiU den äldre bebyggelsen inom Sätila tätort hör det gamla bibhoteket. Byggnaden som ur
sprungUgen uppförts som bostadshus är ett mycket gott exempel på 1910-talets träpanels
arkitektur. De vitmålade fodren samt mångspröjsade fönster och förstukvistar hör tiU några 
av byggnadens utmärkande drag. 

Tegelbruket 
Gårdsbebyggelsen i de östra delarna av 
Strandvägen utgör rester av ett gammalt ' ' . 
tegelbruk. Förutom själva byggnaden - • . 
märks spår av bruket genom de skärvor .-'•J. _ ' .-,.= • 
och restprodukter som finns i anslutning .•'• •'•',•. '" -
tiU området. Bruket omnämns i hand
lingar redan under medeltiden. Själva 
gården med vinkelstäUda byggnader runt 
en kuUerstensbelagd gårdsplan uppför
des under 1871. Mangårdsbyggnaden har 
dubbelhusets symetriska planlösning 
med dubbeldörrar av äldre typ och mång- Gamla tegelbruket 
spröjsade fönster. 

Aldfe jordbruksfastigheter 
I anslutning till Sätila finns flera äldre jordbruksfastigheter. Gårdsbebyggelsen utgör en del 
av ortens historia och har genom sitt läge i det öppna landskapet ett stort miljömässigt värde. 
TiU jordbruksfastigheter med kulturhistoriskt värde hör främst den äldre gårdsbebyggelsen 
inom Storåns dalgång. Jordbruksfastigheterna inom Håkankila radby hör till några av de mer 
utmärkande byggnaderna inom området. Gårdarna är här mycket tätt placerade utmed 
skogsbrynet i väster och har sina uppodlade ägor i smala skiften utmed den branta slutt
ningen mot Storån. I planområdets norra delar finns byggnader som representerar 1700-talet 
och 1800-talet karaktäristiska byggnadstraditioner här finns även några medelstora 
s ekelskiftesgårdar. 

FÖRSLAG 

Det under lång tid framvuxna kulturlandskapet med dess varierande struktur är något som 
särskUt bör värnas. För den bebyggda mUjön bedöms Hede radby och området kring SätUa 
kyrka vara av särskUd betydelse och regleras därför särsldlt i planen. För övriga kulturobjekt 
redovisade i ovanstående nulägesbeskrivning samt i kommunens kultiurhistoriska utredningar 
föreslås inget laghgt skydd upprättas. Däremot är det viktigt att dessa objekt beaktas vid 
lokaHseringsprövning eUer i samband med andra ingrepp i den fysiska miljön. Information till 
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ägarna och förhöjd kunskapsnivå bland ortens invånare är en viktig uppgift i detta arbete. D e 

avspeglingar av Hede radby som idag kan skönjas är på väg att utplånas. Med hänsyn till 

områdets betydelse för ortens historiska identitet är det angeläget att bebyggelsestrukturen 

och byggnadstraditionerna bevaras även om den gamla gårdsbebyggelsen försvinner. I kom

munens KulturmUjöprogram förordas att insatser omgående inriktas för att vidmakthåUa 

områdets särart och förhindra negativ påverkan. Som bevarandeåtgärd föreslås att stor res

triktivitet skall gälla för ny bebyggelse inom området. Delar av området regleras redan idag 

genom gäUande detaljplan. För övriga området bör detaljplan eUer områdesbestämmelser 

upprättas i samband med nybyggnation. Även byggnader som "ersätter" rivna ekonomibygg

nader föreslås regleras. För att få ett helhetsgrepp över områdets kvahtéer rekommenderas i 

KmturmUjöprogrammet att särskUt bevarandeprogram upprättas. I Kultur miljöprogrammet 

framhåUs även vikten av att landskapet och jordbruksmarken från Björlandavägen ner mo t 

Storån också fortsättningsvis förblir obebyggd och utnyttjas för jordbrukets ändamål. 

Sätila kyrka samt kyrkotomt med tillhörande murar, portaler och andra fasta föremål skyddas 

enhgt KML 4 Kap. 2-3 §. För totalmiljön runt kyrkan med prästgården, kyrkbyn samt vege

tation, finns idag inget reglerat skydd. Som skydd av denna miljö kan detaljplan eUer revide

ring av befintliga planer alternativt upprättande av områdesbestämmelser vara aktueUt. Fram

för aUt är det områdets helhetsintryck som bör regleras i plan. 

STRATEGIER 

Åtgärder för att nå målet 

SärskUt bevarandeprogram för Hede radby bör 
upprättas. För de områden som ej berörs av gäUande 
detaljplan skaU områdesbestämmelser eUer detaljplan 
upprättas i samband med nybyggnation. Kulturland
skapet närmast: Hede radby skall värnas. 

Avstämning mot kommunens 
visionsarbete 
+ SamhäUets kulturhistoria vårdas 
och bevaras (3) 
+ Lokal särprägel (4) 
- Konfliktintresse exploatera/bevara (1) 

Kyrkbyn samt området runt kyrkan bör med hänsyn 
tiH de kulturhistoriska värdena regleras genom områdes
bestämmelser eUer detaljplan 

+ SamhäUets kulturhistoria vårdas 
och bevaras (3) 
- Begränsar fastighetsägarens möjUgheter 
vid om- och tillbyggnad (1) 

Vid utbyggnad inom kulturhistoriskt intressanta 
mUjöer skaU särskUd uppmärksamhet ägnas de kul
turhistoriska värdena, arkeologiska undersökningar 
bör genomföras 

+ SamhäUets kulturhistoria vårdas 
och bevaras (3) 
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ODLINGSLANDSKAP OCH LANDSKAPSBILD 

MÅL 

• De biologiska och kulturhistoriska värdena som visar på lång traditioneU hävd av åk
rar, ängar och betesmarker är av betydelse för Lygnemområdets helhetskaraktär och 
skaU bibehåUas och förbättras. 
Objekt av kulturhistoriskt intressen inom odlingslandskapet skaU skyddas, genom upp
lysning och rådgivning mm 

NULÄGE 

Landskapet kring Sätila kännetecknas av två större landskapsrum Storåns dalgång samt Bua
slätten. Båda landskapsrummen har en tydHg ländriktning i nordsydhg riktning. På höjd-
partiet meUan de två dalgångarna med utbHck över Lygnern är huvuddelen av bebyggelsen 
inom Sätila belägen. Ortens placering ger samhäUet en tydHg markering i landskapet. Histo
riskt gav läget på höjden stora fördelar ur försvarssynpunkt. Idag fungerar utblickarna över 
Storåns dalgång och Lygnem en del av ortens attraktivitet. 

Från vUket håU man närmar sig samhäUet har stor betydelse för hur landskap och be
byggelse uppfattas. Norrifrån närmar man sig SätUa genom ett småskahgt jordbruks
landskap som sedan öppnar sig i Storåns dalgång. Kontrasten meUan de slutna landskaps
rummen och de öppna vidderna i Storåns dalgång är från detta håU klart påtaghg. Även 
söderifrån är skillnaden meUan det öppna landskapet på Buaslätten och det slutna skogsland
skap markant. Från sydväst närmar man sig samhäUet över Storåns dalgång. De storskaUga 
landskapsrummen uppfattas från detta håU inte Hka tydhgt, eftersom industribebyggelsen 
utmed Fjäråsvägen bidrar till att kontakten med det övergripande landskapsrummet avskär
mas. Däremot utgör samhäUet med kyrkan som högsta punkt en tydHg markering i landska
pet härifrån. Österifrån utgör verksamheterna och bebyggelsen på Maderna det huvudsakhga 
bhckfånget, även utbhckarna mot Buaslätten är påtaghga. 

Bebyggelsens placering är klart avgörande för hur byggnaderna uppfattas i landskapet. Kyr
kan utgör genom sitt läge på höjden en tydHg målpunkt. Samma gäUer för bebyggelse i den 
öppna dalgången. Industribebyggelsen vid Fjäråsvägen är ett tydhgt exempel på detta. 
Verksamheterna har tack vara sin placering blivit väldigt utmärkande i det öppna landskapet. 
Samma gäUer för merparten av gårdsbebyggelsen inom Storåns och Buaåns dalgång. Går
darna fungerar som tydliga element i landskapet som markerar människans inverkan i land
skapet. 

Buadalen strax norr om Lygnern är av samma naturart som Storåns dalgång fast mindre dis
tinkt. Ån i dagångens mitt är mindre och dalgångens väggar mer upplösta. TiU områdets 
kultur- och naturvärden räknas främst de betade strandängarna i anslutning till Buaån, som i 
Länsstyrelsens Ängs- och hagmarksinventering benämns som objekt med högt bevarande
värde. Dessa områden benämns på häradskartan från 1900-talet som öppen mark, vUket 
tyder på att de redan då utnyttjats som betesmark. Som bevarandevärt objekt klassas också 
ett mindre ekhagsområde med inslag av grova och vidkorniga ekar i anslutmng till Intäkten 
samt ekhagen vid Smälteryd. 
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FÖRSLAG 

TUl områden av stor betydelse för landskapsbUden hör: 

e De storskahga och öppna jordbrukslandskapet i Storåns dalgång samt inom Bua
slätten 

0 Storådalens västvägg från Lygnern till HåkankUa 
• De skogsbeklädda bergsbranterna kring Flohult 
• Alkäri: och hagmarker med ekar vid Grebbeshult 
• Den markerade skogsbeklädda bergsknaUen vid KuUanäs 

Inom dessa områden bör landskapets karaktär särskUt uppmärksammas och bevaras. 

Bevarande av kulturlandskapet kräver en viss medvetenhet. Kvarvarande hagmarker är av 
stort värde. I kommunens mUjömål förespråkas särskilt skydd av marker med kulturhisto
riska värden som visar på lång traditioneU hävd av åkrar och ängar. I planen föreslås därför 
att de av Länsstyrelsens inventerade ängs- och hagmarkema särskUt uppmärksammas och 
bevaras. En fortsatt nedläggning och utökad skogsplantering kan utgöra ett hot mot 
dalgångarnas nuvarande karaktär. Det vore förödande för landskapsbUden om det öppna 
jordbrukslandskapet planteras eUer växer igen, särskUt med barrskog. Förändringsriskerna är 
mycket stora, då ängs- och hagmarker inom kulturlandskapet snabbt växer igen. Kommu
nens möjhghet att faststäUa en fortsatt brukning av området samt att motverka oönskad 
skogsplantering är dock begränsad. 

Åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar, brukningsvägar, aUéer och enstaka träd utgör en viktig 
del av landskapsbUden. Dessa restbiotoper i odlingslandskapet är lagskyddade. Som övrigt 
skydd föreslås att kulturlandskapets karaktär bibehåUs med bebyggelse och andra anord
ningar så utformade att odhngsgärningen blir förstålig. 

Risken för urbanisering är med ortens regionala läge uppenbar. Ökad urbanisering i dalgång
arna skuUe innebära avsevärd förändring av kulturlandskapet. Ny bebyggelse i dalgångarna 
skuUe också påverka samhäUets karaktär samt landskapsbUden. För att minimera bebyggelsens 
intrång inom Storåns dalgång och Buaslätten föreslås att bygglov inte lämnas till annat än för 
jordbrukets behov. Bygglov kan även tillåtas för byggnad eUer bebyggelse som på ett natur-
Hgt sätt kan anpassas till befintHg bebyggelse och närmUjö med bibehåUna kulturvädren. 
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STRATEGIER 

Åtgärder för att nå målet 

Kulturlandskapets karaktär bibehåUs med be
byggelse och andra anordningar så utformade att 
odHngsgärningen förblir förståUg 

TiU områden av stor betydelse för landskapsbUden 
hör: 
- Jordbrukslandskapet inom Storåns dalgång och 

inom Buaslätten 
- Storådalens västvägg från Lygnern tiU HåkankUa 
- De skogsbeklädda bergsbranterna kring Flohult 
- Alkärr och hagmarker med ekar vid Grebbeshult 
- Den markerade skogsbeklädda bergsknaUen vid 

Kullanäs 
Inom dessa områden bör landskapets karaktär särskUt 
uppmärksammas och bevaras 

BefintUg lövskog värnas med särskUd uppmärksam
het på bryn och hagmarker. Samverkan med mark
ägarna är en förutsättning för att bibehåUa odlings
landskapets karaktär 

Inom Storåns dalgång och Buaslätten bör inte bygglov 
lämnas för annat än för jordbrukets behov, alternativt 
för byggnad eUer bebyggelse som på ett naturligt sätt 
anpassas till befintHg bebyggelse och närmUjö med bi
behållna kulturvärden. 

Avstämning mot kommunens 
visionsarbete 
+ Kultur- och naturlandskap vårdas 
och bevaras (3) 
+ Levande landsbygd (3) 

+ Kultur- och naturlandskap vårdas 
och bevaras (3) 
+ Levande landsbygd (3) 

+ Kultur- och naturlandskap vårdas 
och bevaras (3) 

+ Hänsyn tiU natur- och landskaps
bUd vid gestaltning av den fysiska mU
jön (3) 
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AVVÄGNINGAR - konkurrerande intresse 

Det är naturligt att målkonflikter uppstår meUan olika intressen i planeringsprocessen. Det 
Hgger i översiktsplanens uppgift att kartlägga dessa konflikter samt redovisa vilka intressen 
som skaU prioriteras. Detta innebär att vissa intressen måste stå tillbaka för andra som värde
rats högre. Om denna avvägning är riktig eUer ej kommer aUtid vara föremål för diskussion. 
Det är därför viktigt att i planeringsarbetet synHggöra de ohka konflikterna. 

Konflikter kan dels vara intressekonflikter, dvs när två oförenliga intressen riktas mot samma 
markområde och dels målkonflikter där målsättningarna för planarbetet motverkar varandra. 
I detta avsnitt redovisas konkurrerande allmänna inttessen samt ställningstagande som gjorts 
i planarbetet. Eftersom översiktsplanen inte har någon rättshg verkan kan endast rekommen
dationer ges. Den sluthga avvägningen måste göras i detaljplan, områdesbestämmelser och 
genom lovprövning. 

'•.A>Af/li Vl AJfLå 
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Markanspråk - Miljö, hälsa och säkerhet 

1. Markanspråk - Jordbruksverksamhet Hede 1:14, 12 
Föreslagna reservområden för bostäder i samhäUets norra delar kommer i konflikt med 
befintHg jordbruksverksamhet inom Hede 1:12, 14. Utbyggnad av de föreslagna områ
dena innebär risker ur mUjö och hälsosynpunkt, då verksamheten kan ge störningar i 
form av lukt, ansamhng av flugor samt buller. Att flytta verksamheten innebär stora 
kostnader. Behovet av mark för bostäder måste därför vägas mot de kostnader som en 
flytt av verksamheten innebär. 

Fortsatt jordbruksverksamhet inom Hede 1:12, 14 innebär begränsningar för Sätilas utveck
Hng. De markområden som berörs av skyddsavstånd har ett attraktivt läge med utblick över 
Storåns dalgång. Närheten till de kommersieUa verksamheterna inom centrum är en annan 
faktor som gör det intressant att på sikt utnyttja områdena för bostadsbebyggelse. 

I planförslaget föreslås därför att verksamheten på sikt flyttas. Så länge verksamhe
tett finns kvar skall skyddsavstånd tillämpas. Enligt Boverkets allmänna råd i "Bättre 
plats för arbete" är riktvärdet för skyddsavstånd beträffande stor djurhållning i 
lantbruk 500 meter. Erforderligt skyddsavstånd är beroende av förhärskande 
vidrikningar på den aktuella platsen, möjligheten att begränsa utsläpp av luktande 
ämnen samt möjligheten att motverka buller genom olika åtgärder. 

2. Markanspråk - Vattentäkt 
SätUa vattentäkt Hgger förhåUandevis centralt placerad nära bebyggelse och verksamheter i 
ortens sydvästra delar. Vattenskydd enhgt mUjöbalken syftar ytterst till att främja en håUbar 
utveckHng som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. Ur Sätilas perspektiv innebär detta att utvecking av samhäUet skaU ske på ett 
sådant sätt att vattentäkten skyddas för framtiden. Detta stäUer i sin tur krav på befintHga 
och framtida verksamheter i anslutning tiH vattentäkten. En särskild riskanalys för vattentäkten 
har tagits fram. I denna behandlas såväl befinthga som framtida hot mot vattentäkten. Risk
analysen redogör även för åtgärder för att minska eventueUa risker. 

Inre och yttre skyddsområde enligt riskanalys för Sätila vattentäkt samt särskilda 
skyddsföreskrifter för vattentäkten bör tas fram i enlighet med de rekommendationer 
som anges i riskanalysen. I väntan på att dessa särskilda skyddsföreskrifter fastställs 
skall verksamheter som innebär negativ påverkan på vattentäkten inte tillåtas. 

3. Fritidsverksamheter - Skyddsområde vattentäkt 
Föreslagen utvidgning av fritidsverksamheten norr om Lygnevi Hgger inom skyddsområde 
för vattentäkt. SäkerstäUande av skyddsområde innebär att ingen tillkommande bebyggelse 
eUer annan verksamhet som kan skada vattenförsörjningen tillåts. Konflikt meUan de före
slagna fritidsaktiviteterna och skyddsområde kan förehgga beroende på aktiviteternas inne
håU och omfattning. Kraven på befintHga verksamheter inom taktens tillrmningsområde kan 
komma att öka. 

I planförslaget föreslås att marken öster om Lygnevivägen, mellan Lygnevi och 
Lygnersvider, reserveras för fritidsändamål under förutsättningen att aktiviteterna 
regleras inom detaljplan samt att verksamheterna är av sådan art att det inte påver
kar vattentäkten negativt. Skulle de kommande nya särskilda skyddsföreskrifterna 
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för vattentäkten innebära skärpningar kan det bli aktuellt att omlokalisera befintlig 
fotbollsplan. Nytt område för fotbollsplanen har reserverats intill träningsplanerna 
vid Fjäråsvägen. 

Markanspråk - Naturvård 

4. Bostadsbebyggelse - Riksinttesse för naturvåtd/strandskydd 
UtveckHng av Sätila kan ses som en målkonflikt där kommunens önskemål om att skapa 
attraktiva områden för bostäder, verksamheter och service måste vägas mot ohka bevarande 
intressen. Förutom målkonflikter föreligger också konflikter meUan ohka allmänna intres
sen, i detta faU meUan naturvård och exploateringsintresse. Störst är dessa konflikter när
mast samhäUet. Föreslagna reservområden för bostäder och centrumverksamhet väster om 
Björlandavägen berör riksintresset för Storåns dalgång. Båda de föreslagna reservområdena 
Hgger i anslutning tiH befintHg bebyggelse och avgränsas genom vegetation mot det öppna 
jordbrukslandskapet inom Storåns dalgång. Konfliktinteesse finns även vid Blåsås där den 
föreslagna kompletteringsbebyggelsen Hgger inom riksintresse för naturvård- och frUuftsHv 
samt delvis berör strandskydd. 

Natur-, kultur- samt rekreationsvärdena inom riksintresset för Storåns dalgång och 
Lygnern har så långt som möjligt prioriterats. Målsättningen att vidmakthålla sam
hällets befintliga värden har därför fått väga högre än att kunna erbjuda tomtmark 
inom naturnära och sttandnära lägen. Inom de föreslagna utbyggnadsområdena där 
intressekonflikter med naturvården föreligger bedöms inte intrånget vara så stort att 
naturvärdena avseväft påverkas, då utbyggnaden i huvudsak sket i anslutning till 
befintlig bebyggelse och avgränsas av nätliggande vegetation. För de områden som 
berör riksintresse skall stot hänsyn tas till bebyggelsens utformning och anpassning 
till landskapsbilden i samband med detaljplaneläggning. 

5. Camping och småbåtshamn — riksinttesse naturvård och friluftsliv 
Campingen och småbåtshamnen Hgger inom områden av riksintressen för naturvården och 
frilustshvet. Campingen och småbåtshamnens positiva effekter för Sätilas turism måste där
för vägas mot de ohka intressen som finns inom riksintresset för naturvård och friluftsHv. 
Detta innebär bla att verksamheterna måste utformas med beaktande av de naturvärden som 
finns i området. Dessutom är det av stor betydelse att utformningen av campingen och 
småbåtshamnen sker så att allmänhetens möjUghet att röra sig inom området ej påverkas. 

Campingen och småbåtshamnen föreslås utvecklas i enlighet med planförslaget. För 
att verksamheterna ej skall strida mot de krav som ställs inom områden av riksin
ttesse för naturvården och friluftslivet anges i planen särskilda rekommendationer. 
Inverkan på naturmiljön skall kontrolleras genom att anläggningarna regleras inom 
detaljplan. 

6. Brytningsinttessen - Bevarandeintressen naturvård 
Naturgrusförekomsten inom Storåns dalgång är hög. Huvuddelen av materialet inom dal
gången har klassats som dåhg, i flera faU oanvändbar. AU materialanvändning kan emeUertid 
inte förutses och med ny teknik kan efterfrågan ändras. Framtida brytningsintressen innebär 
påverkan på natur och landskapsbUd och står därmed i konflikt med bevarande av riks
intressets värden inom Storåns dalgång och Lygnern. 
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Med hänsyn till riksinttesse samt landskapsbild har grusförekomsten inom Storåns 
dalgång klassats som bevarandeinttesse. Detta innebär att området inte bör upplå
tas för takt. 

Markanspråk - Areell produktion 

7. Exploateringsinttesse - Jordbruk 
Huvuddelen av marken närmast SätUa samhäUe är jordbruksmark. Om exploateringstrycket 
ökar finns risk för att jordbruksmarken tas i anspråk för ny bebyggelse. Eftersom jordbruks
mark är en resurs både för samhäUets försörjning och för kretsloppshantering måste en av
vägningen meUan exploateringsintresset och jordbrukets intressen göras. I huvudsak har 
konfliktintressena meUan jordbruk och exploateringsintressena kunnat lösas genom att 
bebyggelseutvecklingen sker genom komplettering och förtätning i anslutmng till befintHg 
bebyggelse. 

Exploateringsintresset gör sig gäUande inom centrumdelen där föreslagna reservområden för 
bostäder och centrumverksamhet tar en mindre del av jordbruksmarken i anspråk. Marken 
inom området är ett sk klass A-område, men har begränsade utvecklingsmöjHgheter då det 
Hgger intiU befintHg bebyggelse och avskärmas mot övrigt odlingslandskap av vegetation. 
Konflikter meUan utbyggnadsområden och jordbruk finns också inom Buaåns dalgång. 
Jordbruksmarken är här klassad som B-område vilket innebär att den ger en något lägre 
avkastning än marken inom Storåns dalgång. Föreslagen bostadsbebyggelse Hgger i anslut
ning till befintHg bebyggelse för att minska intrånget inom odlingslandskapet. Stor hänsyn 
föreslås tas till bebyggelsens utformning och anpassning till landskapsbUden. 

AM högproduktiv jordbruksmark, så kallade klass A-områden undantas från exploa
tering. En avvikelse från detta är en mindre utvidgning av centrumdelen upp mot 
Björlandavägen. Inom övrig jordbruksmark kan andra allmänna intressen ibland gå 
före intresset att bevara jordbruksmark. Avvägning måste göras från fall till fall. Ett 
sådant exempel är tex bostadsbebyggelsen inom Buaåns dalgång som med hänsyn 
till de begränsade utbyggnadsmöjligheterna inom planområdet föreslås prioriteras. 

8. Friluftsliv — skogsbruk 
FrUuftsHvets intressen sammanfaller ofta med skogsbrukets inttesseanspråk. Oftast kan de 
två intressena samordnas utan att några större konflikter uppstår. I SätUa har skogsbrukets 
sitt huvudsakhga intresse inom Storåns dalgångssidor, där friluftsUvets anspråk är förhåUan
devis lågt. Närmare samhäUet och i anslutning till Lygnern är det rörUga friluftsHvet utbrett, 
här är konflikterna med skogsbrukets större, vilket gör att avvägning meUan de två intres
sena måste göras. 

Produktiv skogsmark bör inte tas i anspråk för annat ändamål än skogsbruk. Inom 
områden av intresse för friluftslivet bör skogsbruket bedrivas med förstärkt hänsyn 
genom särskilda rekommendationer. 
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Markanspråk - Kultur 

9. Exploateringsinttesse - Värdefulla kulturmiljöer 
KulturmUjövården hamnar ofta i konflikt med andra allmänna intressen. Detta gäller främst 
vid förtätning eUer komplettering av den befintHga bebyggelsen. Äldre kulturbyggnader och 
bebyggelsemiljöer kan lätt förvanskas av okänsHga om- och tillbyggnader. Inom Sätila har 
Hede radby samt den gamla kyrkbyn särskUt stort intresse ur kulturmUjösynpunkt. Bebyggelse
trycket inom dessa två områden är stort då de Hgger centtalt inom orten. Ur kultur och 
bebyggelsehistoriska skäl är klara ställningstaganden för bevarande inom dessa områden där
för viktigt. 

Kulturmiljöerna inom Hede radby samt kyrkbyn föreslås ur kulturmiljösynpunkt prio
riteras. Särskilt bevarandeprogram för Hede radby bör upprättas. Kyrkbyn och om
rådet runt kyrkan bör regleras genom detaljplan eller områdesbestämmelser. 
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KONSEKVENSER 

Konsekvenserna av planens inriktning för den framtida mark- och vattenanvändningen 
och bebyggelseutvecklingen sammanfattas nedan översiktligt. Detaljerade konsekvens
beskrivningar görs därefter vid enskUda projekt på detaljnivå. 

MIUÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET - konsekvenser av förslag sid 16-24 

I planen redovisas skyddsavstånd för störande verksamheter samt riktlinjer för områden med 
särskUda risker och mUjöproblem. Dessa bör beaktas i det fortsatta planarbetet i samband 
med utveckHng av detaljplaner och områdesbestämmelser. Genom att följa de riktlinjer som 
ges i översiktsplanen kan utvidgning av samhäUet inom olämpHga markområden undvikas. 
Ställningstagande om lokaUsering rör dåHg markstabiHtet och radonförekomst. Även risker 
för störningar i form av buUer, luft- och vattenföroreningar samt andra olägenheter för män
niskors hälsa har beaktats. Hänsyn till föreslagna skyddsavstånd gör att befintHga verksam
heter kan utvecklas utan att det medför störningar för omgivande bebyggelse. I vissa faU 
medför skyddsavstånden restriktioner för övriga allmänna intressen. Inom samhäUet har 
exploateringsintresset prioriterats. Föreslagen jordbruksverksamhet inom Hede 1:12, 14 som 
på grund av miljö och hälsoskäl förhindrar utbyggnad av samhäUet norrut, föreslås därför på 
sikt flyttas. 

BEBYGGELSESTRUKTUR - konsekvenser av förslag sid 25-40 

Utbyggnad av Sätila sker genom förtätning och komplettering i anslutning tiU samhäUet. 
Denna strategi för ortens utbyggnad ger ett lågt markutnyttjande, vilket gör att natur- och 
kulturvärdena inom Storåns dalgång och Lygnern i stort kunnat lämnas intakta. Inom de 
områden där exploateringsintresset prioriterats framför naturvårdens inttessen finns redan 
befintHg bebyggelse och vegetation som skydd mot det öppna landskapet. Utbyggnad fuUt ut 
enUgt planen innebär även att jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse. Den mark som 
anvisats i planen utgör dock ej högproduktiv jordbruksmark, så kaHad A-klass. För de områ
den som gränsar mot odlingslandskapet föreslås bebyggelsen utformas med hänsyn till natur 
och landskapsbUd. Förutom de i planen redovisade konfUktinttessena bedöms det ej finnas 
natur- eUer kulturvårdsintressen riktade mot markområden som aUvarUgt skuUe störas av 
den föreslagna utbyggnaden. 

Genom en väl sammanhåUen samhäUsbildning kan befintHg infrastruktur i form av väg
nät, VA-system och skolor tillvaratas på ett effektivt sätt. Den nya bostadsbebyggelsen 
får också god tiUgänghghet till kommersiell och offenthg service. En tät bebyggelse
struktur och ökat invånarantal gynnar dessutom utveckhng av kollektivtrafiken. Mål
sättningen för planen har varit att låta samhäUet växa sammanhängande "inifrån och 
ut". Med hänsyn till pågående markanvändning inom Hede radby har denna princip 
inte helt ut kunnat genomföras. 

Nackdelen med en samlad bebyggelsestruktur är att den i vissa faU innebär anspråkstag
ande av tätortsnära grönområden samt att stora krav ställs på den nya bebyggelsens 
anpassning tUl befintHga mUjöer. Effekter på bebyggelsemiljö, grönstruktur och kultur
miljö får analyseras ytterhgare i samband med detaljplaneläggning. Risken för konflikt-
intressen mellan de allmänna och enskilda intressena tenderar även och öka vid kompletterings
bebyggelse. 
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Föreslagen utveckling av centrum ger ökade möjHgheter att och skapa en social samlings
punkt för ortens invånare. Ett starkt stöd för bevarande av den service och handel som finns 
idag skapar trygghet, främst för de äldre att bo kvar i sin hemort. Fortsatt satsning och ut
veckling av centrum innebär även att Sätilas roU som servicecenttum för närHggande om
land kan bibehåUas. Verksamheter och service föreslås i så stor utsttäckning som möjHgt 
integreras med bostadsbebyggelsen. Att tUlåta funktionsintegrering kan vara ett sätt att stödja 
det lokala näringsHvet i en mindre ort som Sätila. Samtidigt ger en blandning av verksamhe
ter och bostäder ofta ökad rörelse och Hv åt ett område. Särskilt skyddsavstånd från störande 
verksamheter måste emeUertid beaktas. Nyetablering av större verksamheter bör därför ske 
inom detaljplanelagt verksamhetsområde vid Maderna. 

GRÖNSTRUKTUR - konsekvenser av förslag sid 41-58 

Naturvården med bla riksintresset för Storån och Lygnern har getts en hög prioritet i plan
förslaget, vilket i vissa faU inneburit att övriga inttessen fått stå tUlbaka. Bland annat lämnas 
attraktiva bebyggelseområden som Storåns dalgång, fria från bebyggelse. Även jordbrukets 
inttessen har påverkats närmast strandområdena genom att plöjningsfria zoner utmed vatten
dragen föreslagits. I de faU övriga inttessen prioriterats framför naturvårdintressena har stor 
hänsyn tagits till naturvärdena. Föreslagen bebyggelse som berör naturvårdens intressen har 
placerats med hänsyn tagen till landskapsbUd och befintHg vegetation. Detta innebär att 
bebyggelsen kommer att underordnas landskapet för att tydHggöra viktiga natur- och kultur
värden och skaU Hksom småbåtshamnen som föreslås inom Lygneviområdet regleras i detalj
plan. I översiktsplanen anges även att utbyggnad av verksamheter för friluftsHvet skaU ske 
med stor hänsyn tagen till naturvårdens intressen. 

Den höga restriktiviteten för samhällets utveckHng gör att helhetsmiljön inom Storåns 
dalgång och Lygnern kan värnas och bevaras. Hotade arter och naturmiljöer föreslås 
säkerstäUas genom frivUHga överenskommelser, skötselavtal eller för särskilt värdefulla 
områden genom skydd enligt miljöbalken. Detta innebär restriktioner i mark
användningen och i vissa faU att området enhgt lag säkras från framtida exploatering. 
Ökat skydd för värdefuUa naturmiljöerna hgger i Hnje med de rikthnjer med kommu
nens lokala miljömål. 

Jordbruksmarken har i planförslaget sett som en viktig resurs och har så långt som möj
hgt värnats. Detta innebär att bebyggelse och övrig exploatering inom dalgångarna fått 
underordna sig jordbrukets inttessen. Undantag utgör föreslagna utbyggnads- och reserv
områden för bostäder vid Björlandavägen samt delar av bebyggelsen inom Buaåns dal
gång där samhällets utveckhng prioriterats. Genom att gynna den lokala livsmedels
produktionen i anslutning tiU orten ges kortare och effektivare hvsmedelstransporter 
vilket är positivt ur miljösynpunkt. Jordbruksmarken kan på sikt också bh en resurs 
för andra områden än hvsmedelsförsörjning. Bland annat skuUe komposterbart avfall 
samt hushåUens vatten- och avlopp genom ohka kretsloppslösningar kunna utnyttjas 
som jordförbättringsmedel inom jordbruket. Förutom positiva effekter ur miljösyn
punkt ger satsningar på kretsloppslösningar en flexibilitet som ökar samhällets förut
sättningar att hantera ohka krissituationer. Plöjningsfria zoner närmast vattendragen 
har föreslagits för att minska närsaltsbelastningen på sjöar och vattendrag. Som konse
kvens av detta förslag kan vissa begränsningar på jordbruket i anslutning till vatten
dragen bh aktuellt. 
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För skogsbruket medför prioriteringen av frUuftsHvets intressen inom de bostadsnära 
rekreationsområdena vissa begränsningar. Framför aUt rör det sig om att en reglering av skogs
bruket för att säkra rimUg framkomUghet och tiUvarata landskapets variation. Särskild hän
syn enhgt enligt 12 Kap 6§ i Miljöbalken gäUer även för de tre nyckelbiotoperna inom plan
området. Inom skogsmarken längs dalgångssidorna påverkas skogsbruket i ringa omfattning 
av planförslaget. 

FrUuftsHvet har prioriterats inom och i anslutning till Lygnevi. Koncentrationen av verk
samheter till ett område skapar en god tiUgängUghet och ger möjlighet till samverkan. Kon
flikter med naturvården inom området är oundvikliga. Reglering genom detaljplan måste tiU 
för att styra campingens och småbåtshamnens utbredning och styra ingreppen i naturmUjön. 
Genom mUjöhänsyn och begränsning av verksamhetemas utbredning och innehåU kan stör
ningarna minimeras. Gångstråk föreslås längs Lygnern som knyts samman med natur
promenaden vid RamhuUtafaUet. Härmed skapas ett sammanhängande promenadstråk och 
tiUgänghgheten tiU vattnet förbätttas. Styrning av det rörUga friluftsHvet tiU ett begränsat 
område kan också vara positivt ur naturvårdens synpunkt. 

TRAFIK - konsekvenser av förslag sid 59-64 

KoUektivtrafiken föreslås i planförslaget prioriteras. Kommunens prioriteringsHsta för ut
byggnad av håUplatser och pendelparkeringar skaU Hgga till grund för utveckHng av ortens 
koUektivtrafik. Som ett första steg Hgger förbättring av håUplatsen inom centrum. Planerad 
utbyggnad av gång- och cykeHiätet inom centrum kommer att öka tiUgängHgheten för gång-
och cykelttafikanterna vUket kan gynna koUektivtrafiken. Föreslagen utbyggnad av orten 
innebär ökad befolkningsunderlag vilket på sikt kan medföra att koUektivtrafiken förbätttas 
genom fler turer. 

Tidigare föreslaget vägreservat föreslås utgå, vilket innebär att genomfartstrafiken även 
fortsättningsvis leds genom samhället. Nuvarande konfliktsituation mellan biltrafik, 
gående- och cyklister behöver härmed ses över. Trafiknätsanalys genomföres f n som grund 
för trafiksäkerhets- och framkomhghetsåtgärder. Ökad befolkning till följd av exploatering 
enUgt planen kan dessutom medföra ökade ttafikmängder, vilket måste beaktas. Planer för 
utbyggnad av gång- och cykelvägar inom centtum finns och är delvis faststäUda i nu gäUande 
detaljplaner. Som övriga åtgärder för att förbättra ttafikmUjön föreslås i planförslaget att 
befintHga korsningar ses över och förbätttas. Då vägreservatet tas bort finns möjHgheter att 
utnyttja marken för annan verksamhet. Med hänsyn tiU de begränsade UtbyggnadsmöjHgheterna 
inom Sätila har möjhgheten att utnyttja vägreservatet för bostadsbyggnation undersökts. 
Anspråkstagande av reservatet för bostäder skuUe innebära att delar av vägreservatet norr 
om centrum bebyggs. Totalt ger förslaget utbyggnadsmöjHgheter för cirka 36 lägenheter. De 
nya bostäderna skuUe få ett attraktivt läge med utbHck över Storåns dalgång och närhet tiU 
befintlig service. 

Trafiken medför störningar i form av buUer och avgaser. Naturvårdsverkets riktlinjer för 
buUernivåer, med en ekvivalent ljudnivå på 30 dBA inomhus respektive 55 dBA utomhus 
skaU åtföljas. Detta medför att byggnadsfria zoner på meUan 25-50 meter från väggrenen 
närmast de större genomfartsvägarna har föreslagits. Dessa riktlinjer berör främst föreslagna 
utbyggnadsområden för bostäder längs Hyssna- och Björlandavägen. Störningsfria zoner Hg
ger i Hnje med kommunens mUjömål om en god bebyggd mUjö. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH NATURRESURSER - konsekvenser av förslag 
sid 65-72 

Skärpning av skyddsföreskrifter inom tillrinningsområdet för vattentäkten skapar förutsätt
ning för ett uthålHgt samhäUe med begränsning i vilka verksamheter som kan tillåtas inom 
området. 

Fler lokala kretsloppslösnmgar gynnar mUjön och skapar förutsättningar för ett uthålHgt sam
häUe. Många av de kretsloppsbaserade lösningarna kräver stora markanspråk för att fungera. 
Med hänsyn till de höga natur- och kulturvärdena i anslutning till orten är förutsättningarna 
begränsade. Energiskog innebär stor påverkan på naturmUjö och landskapsbUd och kan där
för ej tiUåtas. Även större vindkraftverk är ur landskaps synpunkt olämphga. Mindre 
gårdssnurror bör däremot kunna tiUåtas, dock ej inom området av riksinttesse för naturvår
den, Storåns dalgång och Lygnernområdet. Storån med sin känsHga naturmUjö bör så långt 
som möjHgt skyddas från exploatering, så att de naturliga vattenflödena bibehåUs. 

Markbädd, urinseparerande system eUer andra gemensamma lösningar föreslås vid tillkom
mande bebyggelse utanför kommunens verksamhetsområden för vatten- och avlopp. För att 
möjHggöra lokala lösningar inom föreslagna utbyggnadsområden krävs att lämpHg mark kan 
avsättas för ändamålet samt att det finns ett inttesse bland de boende. Lokalt omhänderta
gande av dagvatten innebär att bostadsnära grönytor tas i anspråk för magasinering av dag
vatten från tak, gator och andra hårdgjorda ytor. Dagvattendammar föreslås på ytor som idag 
är dränerade och kulverterade diken öppnas. Dessa åtgärder minskar dagvattnets belastning 
på recipienterna samt kan även bidra till att skapa en estetiskt mer tUltalande miljö. Ökad 
kompostering föreslås i planen. SkaU komposteringen kunna genomomföras i en större skala 
är det viktigt att diskussioner med jordbrukare och markägare kommer till stånd i syfte att nå 
överenskommelser. 

Bebyggelsen har så lång som möjHgt lokahserats i anslutning till redan befintHg bebyg
gelse. Detta gör att den befintHga infrastrukturen i stora delar kan utnyttjas och skapar 
på så sätt förutsättningar för ett mer resurseffektivt nyttjande. 

KULTUR - konsekvenser av förslag sid 73-80 

BefintHga utredningar för kulturmUjö och kiUtxirminnesvård har beaktats och arbetats in i 
planen. Skydd och hänsynstagande till kulturhistoriska värden som Hede radby, den gamla 
kyrkbyn och det kringhggande landskapet föreslås. Med hänsyn till Hede radbys vackra läge 
med utbHckar över Storåns dalgång innebär reglering av området att möjHgheterna till ut
byggnad inom ett attraktivt läge minskar. Riktlinjer för ortens kulturmUjöer stäUer också 
krav på att ny bebyggelse utformas på ett sätt som inte stör befintHga miljöer. Föreslagna 
restriktioner innebär särskUt hänsynstagande vid om- och tiUbyggnader vilket kan få konse
kvenser för den enskilde ägaren. Hänsynstagande till Sätilas kmturmUjöer innebär att ortens 
bebyggelsettaditioner kan värnas och bevaras. Genom att vårda mUjöer som Hede radby, den 
gamla kyrkbyn och det omgivande kulturlandskapet kan Sätilas historiska bakgrund som 
jordbrukssamhäUe tydliggöras, vilket är viktigt för att bibehåUa ortens särprägel och identi
tet. 
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MIUOKVALITETSNORMER OCH MIUÖ
KVALITETSMÅL 

MIUOKVALITETSNORMER 

I "Förordningen om miljökvaUtetsnormer" redovisas de mUjökvahtetsnormer som gäUer för 
Sverige. För närvarande finns mUjökvaHtetsnormer enbart för luft. Normen gäUer för kväve
dioxid, svaveldioxid och bly och får inte överskridas. Naturvårdsverket håUer även på att 
utarbeta miljökvaUtetsnormer för vattenkvaHtet, vUka skaU reglera olika ämnen i vatten
miljön samt högsta och lägsta nivå eUer flöde i vattensystem. Varje kornmun skaU konttoUera 
att mUjökvaUtetsnormerna uppfyUs inom kommunen. KonttoUen skall ske genom mätningar, 
beräkningar eUer annan uppföljning. De redovisade förslagen i planförslaget bedöms inte 
påverka mUjökvaUtetsnormerna. Utsläppen av kvävedioxid är tiH stor del förknippad med 
ttafik. Den största ttafikmängden inom planområdet finns utmed väg 1612 Hyssnavägen, 
med en årsdygnsttafik på 1200 fordon. KontinuerHga mätningar bör utföras. 

MILJÖKVALITETSMÅL 

Våren 1999 antog riksdagen 15 mUjökvaUtetsmål vUka skaU uppnås inom en generation, 
25 år. Som komplement till de 15 mUjömålen har ett antal lokala mUjömål utarbetats. 
Detta arbete finns redovisat i rapporten "Det uthålhga Mark- lokala miljökvahtetsmål" 
antaget av Kommunfullmäktige 2000-10-17. Ett viktigt redskap i aUt mUjöarbete är pla
neringen. Den fysiska planeringen innebär att man visar hur ohka anspråk (tex exploa
tering för bebyggelse) och dess effekter kan förenas med olika förutsättningar, (tex na-
turförhåHanden och befintlig mUjöstörning). 

En stor del av de förslag och riktlinjer som redovisas i planen påverkar miljömålen. För 
att tydliggöra kopplingen mellan översiktsplanens förslag och miljömålen behandlas 
dessa särskilt inom detta kapitel. Detaljerade bedömningar kan normalt inte göras i det 
översikthga perspektiv som översiktsplanen ger. I bedömningen anges därför endast: 

+ om riktlinjerna/förslagen i planen anses positiva eller Hgger i hnje med 
planförslaget 

0 om riktlinjerna/förslagen i planen anses få hten eUer ringa inverkan på 
miljömålet 

om riktlinjerna/förslagen i planen anses strida mot miljömålet 

Nedanstående bedömning berör endast kommunens övergripande miljömål. En nog
grannare avvägning av förslagens ohka konsekvenser mot de olika delmålen får göras i 
det fortsatta planarbetet, i samband med att detaljplaner eUer områdesbestämmelser upp
rättas. 
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Mål 1 Levande skogar: 

Ö v e r g r i p a n d e mål: 
Skogen skaU uthålHgt kunna producera 

biologiska råvaror av hög kvahtet samti

digt som biologisk mångfald (och kultur

historiska värden) främjas. 

B e d ö m n i n g : 

+ Planförslaget anses ligga i linje 

m e d miljömålets intent ioner 

Kommentarer: 

I planförslaget föreslås dalgångsidorna prioriteras för skogsbruk. Inom de områden som av 
skogsvårdsstyrelsen klassats som nyckelbiotoper föreslås skogsbruket bedrivas med särskUt hän
syn till naturvärdena. Detta gäUer även inom områden som i naturvårdsplanen redovisas som 
skyddsvärda skogsbestånd. Reglering av skogsbruket inom dessa områden innebär att hotade 
naturtyper och arter kan bevaras samt att kulturmiljöer värnas. Inom skogsområdena i nära 
anslutning till Sätila by, KuUanäs och Kammarsjöområdet samt skogsmarken närmast Lygnern 
föreslås skogsbruket förnyas så att rimHg framkomlighet säkras samt att landskapets variation 
bevaras och förstärks. På så sätt kan skogens betydelse för friluftslivet tillvaratas. I planen ges 
möjUghet att reservera mark för skogsbrukets behov samt att peka ut särskUt skyddsvärda områ
den. MöjUgheten att styra skogsbrukets produktion är däremot begränsad, detta får ske genom 
andra beslut och kommunala insatser. 

Mål 2 Ett rikt odlingslandskap: 

Ö v e r g r i p a n d e mål: 
Odlingslandskapet skall uthålHgt kunna 

producera Hvsmedel och biologiska rå

varor av h ö g kvalitet samtidigt som bio

logiska mångfald och kulturhistoriska 

värdena bevaras och stärks 

B e d ö m n i n g : 

+ Planförslaget anses Hgga i linje 

m e d miljömålets in tent ioner 

Kommentarer: 

Den högklassiga jordbruksmarken, så kaUade klass A-områden har i stort prioriterats. Detta 
skapar förutsättningar för bibehåUa det öppna odlingslandskapet och möjUggör en fortsatt pro
duktion av Hvsmedel och biologiska råvaror i anslutning tiU Sätila. De biologiska och kulturhis
toriska värdena värnas i planförslaget, med särskUd uppmärksamhet på Storåns dalgång av riks
intresse för natur. Förutom åkerholmar, odUngsrösen, stenmurar, brukningsvägar, alléer och 
enstaka träd som enUgt lag skyddas av exploatering föreslås i planen att de av Länsstyrelsen 
inventerade ängs- och hagmarkema särskUt uppmärksammas och bevaras. Åtgärder för att minska 
jordbrukets negativa effekter föreslås, bla genom att marken närmast vattendragen lämnas obru
kad. Som ytterligare en åtgärder föreslås även handlingsplaner för att minska belastningen i 
vattendragen upprättas. I planens finns ingen möjUghet att fastställa en fortsatt brukning av ett 
område eUer att motverka oönskad skogsplantering. Detta får ske genom andra beslut och kom
munala insatser. 

Mål 3 Levande sjöar och vattendrag 

Övergripande mål: 
Sjöarna och vattendragen ska utnyttjas så 

att biologisk mångfald, natur- och kultur

värden bibehåUs och förbättras 

B e d ö m n i n g : 

0 Planförslaget bedöms inte påverka 

miljömålets in ten t ioner 
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Kommentarer: 

Riksintresset för naturvård med bla, Storån och Lygnern har så långt som möjHgt prioriterast. 
Som miljöförbättrande åtgärder föreslås att kantzonerna närmast Storån lämnas obrukade för 
att på så sätt minska näringsflödet från jordbruket. De förutsättningar som Storån och Lygnern 
ger i form av naturupplevelser, bad och friluftsHv har i planen värnats. FrUuftsHvet förslås kanaU
seras tiU strandområdet närmast Lygnern som redan idag utnyttjas frekvent för det rörliga fri
luftsHvet. I de orörda delarna av Storåns dalgång föreslås naturvårdens intresse lämnas företräde. 
Verksamheter som inkräktar på landskapsbUden och naturmUjön bör i största möjHga mån und
vikas. Att bibehålla småbåtshamnen inom nuvarande läge innebär till viss del konflikt med 
miljömålets intentioner. De förslag till förbättringar som föreslås torde emellertid bidra tiU att 
störningarna minskas mot dagsläget. 

Mål 4 Myllrande våtmarker 

Ö v e r g r i p a n d e m å l : 

Våtmarkerna skall bevaras för framtiden 
B e d ö m n i n g : 

0 Planförslaget bedöms inte påverka 

miljömålets in ten t ioner 

Kommentarer: 

I planförslaget: föreslås att våtmarker återskapas samt att kantzonerna närmast vattendragen läm
nas obrukade, för att minska näringsläckaget tiU sjöar och vattendrag. Redovisade markanspråk 
bedöms ej beröra befintHga våtmarksområden. Planförslaget som helhet torde härmed inte med
föra någon direkt påverkan på miljömålets intentioner, varken positiv eUer negativ. 

Må! 5 Grundvatten av god kvalitet 

Ö v e r g r i p a n d e m å l : 

Grundvat ten av betydelse för den fram

tida vattenförsö_jaitigen. ska, då de behöver 

tas i bruk, vara bevarade i sådant skick att 

de utgör en användbar naturresurs. Det ta 

gäller såväl kvaHtet som kvantitet oavsett 

t idsperspekt iv 

B e d ö m n i n g : 

+ Planförslaget anses Hgga i linje 

m e d miljömålets in tent ioner 

Kommentarer: 

Med hänsyn tiU de höga natur- och kulturvärdena, frUuftsHvets intressen samt naturtillgångarnas 
betydelse ur vattenförsörjningspunkt föreslås i planen att aU grusförekomst inom planområdet 
skall undantas från exploatering. Som skydd för befintlig vattentäkt anges särskilda riktlinjer. 
För att säkra skyddet av vattentäkten och för att reglera vilken markanvändning som skaU gäUa 
inom området föreslås befintUgt skyddsområde ses över. Dessa åtgärder skapar förutsättningar för en 
framtida god vattenförsörjning inom SätUa. 

Mål 6 Levande kulturmiljö 

Ö v e r g r i p a n d e m å l : 

Bruka, bevara, berika och förmedla 
ku l t u rmi l j ön 

B e d ö m n i n g : 

+ Planförslaget anses ligga i linje 

m e d miljömålets in ten t ioner 
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Kommentarer: 

I planförslaget ges flera riktlinjer för att bevara och värna kulturmUjöer och kulturlandskap i och i 
anslutning tiU SätUa. Som övergripande strategi föreslås att kulturlandskapets karaktär bibehåUs med 
bebyggelse och andra anordningar så utformade att odlingsgärningen förblir förståUg. SärskUd restrik
tivitet föreslås mot bryn och hagmarker samt vegetation av betydelse för landskapsbUden. Hede radby 
och området närmas kyrkan föreslås med hänsyn tiU de höga kulturvärdena regleras genom att detalj
plan och områdesplaner för områdena upprättas. Ingen ny bebyggelse inom de två områdena har 
föreslagit. Totalt bedöms riktHnjerna i planförslaget bidra tiU att kulturmiljön brukas, bevaras och beri
kas. 

Må! 7 God bebyggd miljö 

Övergripande mål: 

Den bebyggda miljön ska utgöra en god 

och hälsosam Hvsmiljö och medverka tiH 

en god regional och global miljö. Natur-

och kulturvärden tas tillvara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar ska lokaHseras 

och utformas på ett miljöanpassat sätt med 

hänsyn till estetik och gestaltning. En 

långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten, energi och andra naturresurser 

ska främjas. 

Bedömning: 

+ Planförslaget anses Hgga i linje 

med miljömålets intentioner 

Kommentarer: 

Planförslaget har utformats med stor hänsyn till befintHga natur- och kulturvärden. Jordbruks
marken som resurs har så lång som möjHgt bevarats. Endast mindre ingrepp längs Björlandavägen 
samt vid befintUg bebyggelse vid Blåsås föreslås för att möjHggöra framtida bostadsbebyggelse. 
Utbyggnad av samhället sker i huvudsak genom förtätning och komplettering i anslutning till 
befintHg bebyggelse vilket medför att befintHga naturvärden kan bevaras samtidigt som ett ef
fektivt resursutnyttjande främjas. För att minska energiförbrukningen föreslås ny bebyggelse 
lokaliseras till soliga och vindskyddade lägen. Som riktUnjer för bebyggelseutvecklingen anges 
även att bebyggelsen skall anpassas tiU befintUg bebyggelse och närmUjö med bibehållna kultur
värden. 

Må! 8 Lagerresurser i kretslopp 

Övergripande mål: 

Fosfor skaU ingå i kretslopp med så små 

förluster att mUjön inte skadas och att för

brukningen av nybruten fosfor minimeras. 

Naturgrusavlagringar som har stort värde 

för natur- och kulturlandskapet ska bevaras, 

uttag av naturgrus får inte skada dricks-

vattentiUgångar. Användningen av råvaror 

ska ingå i kretslopp med så små förluster 

som möjhgt 

Bedömning: 

+ Planförslaget anses Hgga i Hnje 

med miljömålets intentioner 
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Kommentarer: 

Som riktUnjer för att öka återvinningen av material anges i planen att kommunen i samarbete med 
producenterna bör befrämja ökad käUsortering inom planområdet. Närheten meUan den bebyggda 
miljön samt odlingslandskapet i Sätila skapar förutsättningar för oUka kretsloppslösningar. I planen 
konstateras bla att det finns möjUgheter att utveckla en storskalig kompostering av käUsorterat avfaU 
inom planområdet. Lokalt omhändertagande av dagvatten föreslås för att minska belastningen på det 
konventioneUa ledningsnätet. I övrigt är möjUghetema till olika kretsloppslösningar begränsade med 
hänsyn tiU de höga natur- och kulturvärdena i anslutning till orten. Med hänsyn till de höga natur- och 
kulturvärdena, MuftsHvets intressen samt naturtillgångarnas betydelse ur vattenförsörjningspunkt före
slås i planen att aU grusförekomst inom planområdet skaU undantas från exploatering. 

Mål 9 Begränsad klimatpåverkan 

Övergripande mål: 

År 2010 är utsläppen av koldioxid från 
fossila bränslen i Marks kommun 50 % 
lägre än 1998. 

Bedömning: 

+ Planförslaget anses Hgga i Hnje 

med miljömålets intentioner 

Kommentarer: 

Utsläppen av koldioxid påverkas av andelen transporter och samhäUets energiförsörjning. För 
att skapa ett miljövänligare transportsystem anges i planen att kollektivtrafiken skall prioriteras 
framför övriga transportmedel. Samverkan mellan olika trafikslag föreslås underlättas för att 
göra kollektivtrafiken attraktiv för oHka typer av resenärer, tex genom pendelparkeringar för 
bUister och ökad tiUgängUghet för gående- och cyklister. För energiförsörjningen anges att sam
ordnad energiförsörjning skall eftersträvas i största möjHga omfattning med tanke på miljön, 
samt att förnyelsebara energislag skall prioriteras. 

Må! 10 Skyddande ozonskikt 

Övergripande mål: 
AE användning av ozonnedbtytande 

ämnen har upphört år 2010 

Bedömning: 

0 Planförslaget bedöms inte påverka 

miljömålets intentioner 

Kommentarer: 

Inga av de rekommendationer/förslag som ges i planen bedöms medföra någon påverkan på 
miljömålet för skyddande ozonskikt. 

Mål 11 Bara naturlig försurning 

Övergripande mål: 

Mark och vatten ska ha en surhetsgrad 

som inte skadar människors hälsa och den 

biologiska mångfalden 

Bedömning: 

0 Planförslaget bedöms inte påverka 
miljömålets intentioner 

Kommentarer: 

Minskad försurning av mark och vattendrag bygger på att utsläppen av svavel och kväveoxider 
minskas. Detta kräver i huvudsak åtgärder utanför planområdet och kan därför inte regleras 
inom den fördjupade översiktsplanen för Sätila. 
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Mål 12 Frisk luft 

Överg r ipande mål: 

Luften ska vara så ren att människors 
hälsa, växter, djur och kulturföremål 
inte skadas 

B e d ö m n i n g : 

0 Planförslaget bedöms inte påverka 
miljömålets in tent ioner 

Kommentarer: 

Den i planen föreslagna bebyggelsen bedöms inte vara av sådan art att den medför ökade luft
föroreningar inom planområdet. Störningar av luftföroreningar från befintHga verksamheter 
regleras i planen genom särskilda skyddsavstånd. 

Mål 13 Ingen övergödning 

Övergripande mål: 
Halterna av gödande ämnen i mark och 

vatten ska inte påverka människors hälsa 

eUer biologisk mångfald 

B e d ö m n i n g : 

+ Planförslaget anses Hgga i Hnje 

m e d miljömålets in tent ioner 

Kommentarer: 

I planen anges att marken närmas Storån bör lämnas obrukad för att minska näringsläckage från 
jord- och skogsbruket. Verksamheter som jord- och skogsbruk föreslås i planen gemensamt upp
rätta handUngsplaner för att minska belastningen i sjöar och vattendrag. Att ange riktUnjer för 
jord- och skogsbruket kan endast initieras via den fysiska planeringen. Ytterst är dock en sådan 
åtgärd en uppgift som Ugger utanför det ordinarie planarbetet. 

Mål 14 Giftfri miljö 

Ö v e r g r i p a n d e mål: 

Organiska ämnen och metaHföroreningar 
som skapats i samhäHet, efler utvinns av 
samhäUet, får inte hota människans hälsa 
eUer den biologiska mångfalden 

B e d ö m n i n g : 

0 Planförslaget bedöms inte påverka 

miljömålets in ten t ioner 

Kommentarer: 

Inga av de rekommendationer/förslag som ges i planen bedöms medföra någon påverkan på 
miljömålet för giftfri miljö. 

Mål 15 Säker strålmiljö 

Övergripande mål: 

Ingen kommuninvånare ska behöva 

utsättas för joniserade och/eUer icke 

joniserande strålning som kan medföra 

risk för personens hälsa 

B e d ö m n i n g : 

+ Planförslaget anses Hgga i Hnje 

m e d miljömålets in tent ioner 

Kommentarer: 

Den bostadsbebyggelse som föreslagits inom planen Ugger inom normalradonmark eventuell 
hogradonmark. För att undvika att någon skall behöva utsättas för joniserade och/eller icke 
joniserande strålning anges i planen att kontroll av radonhalten skall genomföras vid bygglov-
givmng, detaljplaneläggning och besiktning i samband med byggnation. Upprättad beredskaps
plan skall beaktas och efterföljas vid eventueU olycka vid Ringhals kärnkraftverk. 
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GENOMFÖRANDE 

Planens genomförande är beroende av insatser från flera parter. Stadiga myndigheter, fören
ingar, företag, enskilda markägare och kommunmedborgare medverkar i ett samspel med 
kommunen vid planens genomförande. Den huvudsakliga ansvarsfördelningen meUan ohka 
parter redovisas nedan i huvuddrag. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men skaU vara vägledande och utgöra underlag 
för detaljplaner och byggande. Om en detaljplaneläggning inte överensstämmer med aktueU 
fördjupning av översiktsplanen ska planprogram upprättas. 

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET 

Kommunen och Länsstyrelsen har ansvar för att riktlinjer/föreskrifter som berör miljö, hälsa 
och säkerhet efterföljs. Länsstyrelsen har som tiUsynsmyndighet uppgift att konttoUera om 
bebyggelsen blir lämpHg med hänsyn tiU de boendes och övrigas hälsa eUer behovet av skydd 
mot olyckshändelser. Kommunen har genom planmonopolet stor möjUghet att verka för att 
de riktlinjer som ges i översiktsplanen efterlevs i den kommande planeringen. 

BEBYGGELSESTRUKTUR 

Utbyggnadsbehovet i ett längre perspektiv är mycket osäkert. Det är därför angeläget att 
eftersträva en rimHg handlingsfrihet i översiktsplanen, utan att för den skuU ge så stor frihet 
att planen blir meningslös. En möjUghet är att utforma planen med förhåUandevis väl till
tagna utbyggnadsreservat men kombinera detta med en tydHg strategi för hur och i vilken 
ordning dessa skaU tas i anspråk. Av hushållnings- och ekonomiska skäl bör förtätningsom
råden och nya utbyggnadsområden prioriteras där det finns tiUgång tiU befintHg infrastruktur 
så att gjorda Hivesteringar kan utnyttjas. 

Vid utbyggnad av bostäder inom Sätila bör kompletterande utbyggnad inom Blåsås, Fridhem 
och Skogshöjd kunna ske etappvis i takt med att behov av nya tomter uppstår. Samtidigt bör 
utbyggnadsområdena mom det gamla vägreservatet samt området norr om Hyssnavägen be
byggas. I andra hand föreslås områdena söder om Hyssnavägen meUan Maderna och Haga
slätt tas i anspråk. Reservområdena norr om centrum i anslutning tiH Björlandavägen avsätts 
för framtida tätortsexpansion. Utbyggnad av dessa områden gör intrång på jordbruks
verksamheten inom Hede 1:12, 14. Skulle konfliktintressena mellan djurhållning och 
utbyggnadsanspråken lösas bör områdena i ortens norra delar med hänsyn tiU det centtala 
läget ges en högre prioritet. Som reservområde för bostäder föreslås även markområdet väs
ter om Storåns dalgång, i anslutning till Hönsakärr. 

Åtgärder Huvudsaklig ans
vars- fördelning 
Nya tomter bör i första hand komma tiU stånd genom enskUt Privata markägare och 
initiativ. Detaljplan upprättas efter förfrågan från markägare eUer exploatörer 
exploatör. Kommunen äger idag ingen mark för bostads
byggnation. Om bostadsbyggandet inte utvecklas i tiUräckHg 
omfattning bör kommunen ta initiativ genom markinköp och 
exploatering. 
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Industriområdet vid brandstationen kan tas i anspråk omedel
bart, området är detaljplanelagt och kommunägt. Komplette
ring av mindre verksamheter i anslutning till befintHg 
bebyggelse kan tiUåtas. Detaljplan upprättas efter förfrågan från 
markägare eUer exploatör. 

Kommunen ansvarar som markägare för upprustning och 
skötsel av "torget" och närUggande byggnader. Tillbyggnad eUer 
utbyggnad av centrum avses ske när behov föreUgger genom 
enskUda initiativ. Detaljplan upprättas efter förfrågan från mark
ägare eUer exploatör. Även utbyggnad av allmänna byggnader 
och anläggningar sker aUteftersom behov uppstår. 

Privata markägare och 
exploatörer 

Kommunen, 
Privata markägare och 
exploatörer 

GRONSTRUKTUR 

Kommunen och Länsstyrelsen har ett viktigt ansvar för frågor som berör naturvårdens in

tressen. Eftersom kommunen i sig inte kan styra aUa faktorer som påverkar naturvärdena är 

aktiv information och råd tiU berörda parter viktigt. Detta gäUer främst ägare och brukare av 

mark och vatten. Samverkan är en förutsättning för god naturvård i kommunen. Kommunen 

äger huvuddelen av byggnader och mark för fritidsändamål inom SätUa. E n del av marken är 

också samfäUd. TUlsammans med kommunen är ideeUa föreningar som Sätila Sportklubb, 

Sätila Båtklubb, Orienteringsklubben Räven de huvudsakhga aktörerna vid utveckling av 

ortens frUuftsHv. De t ideeUa arbetet som läggs ner inom respektive förening är av stor bety

delse för genomförande av planens intentioner. Kommunen har varken lagliga medel eUer 

resurser för att påverka/styra de areeUa näringarna. OHka åtgärder kräver därför ökad sam

verkan meUan kommun, markägare, myndigheter, intresseorganisationer mfl. 

Åtgärder 

Länsstyrelsen ansvarar för säkerstäUande av riksintresset för 
naturvård. Länsstyrelsen i samarbete med kommunen har också 
ansvar för att planer/riktlinjer för vård och skydd av riks
intresset upprättas. 
SäkerstäUande av vattenkvahten i Storån och Lygnern kräver ett 
meUankommunalt samarbete meUan Mark, Härryda och BoUe-
bygds kommuner. Anordnande av plöjningsfria zoner utefter 
vattendragen kräver lokalt initiativ från kommunen, i form av 
informeUa kontakter och information till markägare. Kom
munen ansvarar även för att handlingsprogram för verksam
heter som jord- och skogsbruk upprättas. Fortsatt provtagning 
av sjöar och vattendrag genomförs, via kommun eUer vatten
vårdsförbund 

För rutinertade ärenden, t ex samråd enUgt mUjöbalken med 
länsstyrelsen eUer skogsvårdsstyrelsen (skogs bruks åtgärder) eUer 
ansökan om dispens från strandskydet hos byggnadsnämnden, 
svarar berörd verksamhetsutövare. 

Skogsvårdsstyrelsen, länsstyrelsen och kommunen bedömer vilka 
naturvårdsobjekt som skaU säkerstäUas eUer på ett annat sätt bevaras 
samt hur detta skaU ske. SäkerstäUande av naturvårds objekten kan 
ske genom frivilliga överenskommelser, skötselavtal eUer för sär
skUt värdefulla områden genom skydd enUgt MUjöbalken. För 
de naturvårdsobjekt som inte har något direkt lagligt skydd har 

Huvudsaklig ansvars
fördelning 
Länsstyrelsen, 
Kommunen 

Kommunen, 
MeUankom munal 
samverkan, 
Berörda markägare 
Vattenvårds förbundet 

Skogsvårdsstyrelsen 
Länsstyrelsen 
Kommunen 
Verksamhetsutövare 

Skogsvårds styrelsen 
Länsstyrelsen, 
Kommunen, 
Berörda markägare, 
Övriga myndigheter 
och organisationer 

98 SÄTILA fördjupning av översiktsplan för Marks kommun - kap GENOMFÖRANDE 



kommunen vare sig lagliga medel eUer resurser för att klara 
naturvårdens mål. Därför krävs samverkan med markägare, 
myndigheter, intresseorganisationer mfl. 

Areell produktion och övrig mark 

Åtgärder 

Kommunen arbetar för genomförande av plöjningsfria zoner 
utefter Storån och Buaån genom information och kontakter med 
markägare. 

Kommunen verkar för skogsbruket inom områden av inttesse för 
friluftsUvet och naturvården bedrivs med förstärkt hänsyn genom 
särskUda rekommendationer. 

Fritid, turism och rörligt friluftsliv 

Åtgärder 

Campingverksamheten kräver detaljplaneläggning. 

Kommunen bör ta initiativ till att småbåtshamnen regleras i en 
detaljplan. 

Utveckling av fritidsverksamheterna norr om Lygnevi avses ske 
på enskUt initiativ. Detaljplan upprättas efter förfrågan från mark
ägare eUer exploatör. 

Kommunen tar initiativ till att promenadstråk mellan Ramhulta
faUen och Flohult uppförs. Inom de områden där nya gångstigar 
eUer andra anläggningar måste anläggas sluts avtal med mark
ägaren. 

Huvudsaklig ansvars
fördelning 
Länsstyrelsen 
Kommunen, 
EnskUda markägare 

Skogsvårdsstyrelsen 
Kommunen, 
EnskUda markägare 

Huvudsaklig ansvars
fördelning 
Kommunen 
Privata intressenter 
Kommunen, 
Privata intressenter och 
exploatörer 

Kommunen, 
EnskUda markägare 

TRAFIK 

Vägverket ansvarar som väghåUare för underhåU och utbyggnad inom det övergripande väg

nätet, dvs väg 1609 Björlandavägen, 1612 Hyssnavägen, 1609 Fjäråsvägen samt väg 1613 

mot Fotskäl. Vägverket har även ett samlat ansvar för hela vägtransportsystemet. De t sam

lade ansvaret inkluderar vägtransportsystemets miljöpåverkan, trafiksäkerhet, tiUgänghghet, 

frågor som rör väginformatik och koUektivtrafik samt forsknings- och utvecklingsverksam

het mm. SätUa vägförening är huvudsaklig väghåUare inom lokalnätet. 

Åtgärder 

Kommunen upprättar ttafiknätsanalys enUgt Lugna gatan som 
grund för trafiksäkerhets- och framkomUghets åtgärder. Väg
verket ansvarar som väghåUare för att utbyggnad och förbätt
ringar längs sträckan genomförs. 

Utveckling av koUektivtrafiken drivs av kommunen i samarbete 
med Västtrafik, Vägverket och angränsande kommuner. 
Kommunens prioriteringsUsta för utbyggnad av håUplatser och 
pendelparkeringar Hgger till grund för utveckHng av ortens 
koUektivtrafik. 

Huvudsaklig ansvars
fördelning 
Kommunen, 
Vägverket 

Kommunen, 
Västtrafik, 
Vägverket, 
MeUankommunalt 
samarbete 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH NATURRESURSER 

Kommunen har huvudansvaret för skötsel och utbyggnad av samhällets infrastruktur. Bland 

annat är kommunen skyldig att ha en aktueU energiplan som belyser tillförsel, distribution och 

konsumtion av energi. Kommunen har även ansvar för vatten-, avlopps-, och avfallsfrågor och har 

i övrig betydelsefulla uppgifter inom miljö- och hälsoskydds-lagstiftningen. Inom flera områ

den, t ex el- och telenätet har även privata aktörer och företag fått en aUt större betydelse. 

Dessutom har det bhvit aUt vanUgare med sk samfäUighetsföreningar där flera markägare går 

samman för att anlägga och driva en gemensam anläggning. 

Åtgärder 

Kommunen står för utbyggnad av det kommunala lednings
nätet. Gemensamma eUer enskUda VA-anläggningar mom Frid
hem, Skogshöjd samt Hönsakärr upprättas på privat initiativ, lämp-
Ugen genom att en sk samfäUighets förening Mdas. 
Producentansvar gäUer för omhändertagande av produkten. 
För sophämtning ansvarar kommunen. 

På dagens aUt mer avreglerade elmarknad delas de gamla energi
bolagen upp i elhandels- och elnätsbolag. Den fria handeln 
gäUer själva elen, medan överföringen via nätet sköts av nät
bolagen. Inom planområdet svarar Fortum för elnätet. 
För utveckHng och underhåU av tele- och datanätet svarar kom
munen tillsammans med privata aktörer, i dagsläget TeUa AB. 
Kommunen har ansvar för att en aktueU energiplan upprättas 
där tUlförsel, distribution och konsumtion av energi behandlas. 
Uppförande/utbyggnad av energianläggningar kan ske på 
initiativ av kommunen eUer på privat väg. 

Huvudsaklig ansvars
fördelning 
Kommunen, 
Privata markägare och 
exploatörer 

Kommunen, 
Producenter 
Birka Nät AB 

Kommunen, 
Privata aktörer 
Kommunen, 
Privata markägare och 
exploatörer 

KULTUR 

Varsamhetskraven i Plan- och bygglagen (PBL) stäUer stora krav på den enskilde fastighetsä
garen. Denna har kanske inte aUtid rätt kunskap och har därför behov av sakkunnig informa
tion och hjälp. Här har kommunen, Länsstyrelsen, Länsmuseet mfl en viktig roU. Hembygds
föreningar, Byalag samt andra mttesseföreningar har ofta god lokalkännedom samt ett stort 
intresse av att vårda och bevara lokala kulturmUjöer. Dessa grupper utgör därför en viktig 
resurs vid kulturvårdsinsatser. 

Åtgärder 

Kommunen tar initiativ till att särskUt bevarandeprogram för 
Hede radby upprättas. För de områden som ej berörs av gäUande 
detaljplan skaU områdesbestämmelser eUer detaljplan upprättas i 
samband med nybyggnation. 

Kommunen upprättar områdesbestämmelser eUer ändrar nu
varande detaljplan för att skydda de kulturhistoriska värdena 
inom kyrkbyn samt området runt kyrkan. 

För att utöka hänsynstagandet till de kulturhistoriska intressena i 
odlingsbygden bör kommunen, Länsstyrelsen, Lantbruksnämn
den i samarbete öka insatserna för information till brukare, 
exempelvis genom information om stödinsatser i samklang med 
det historiska intresset. 

Huvudsaklig ansvars
fördelning 
Kommunen 

Kommunen 

Kommunen, 
Länsstyrelsen, 
Lantbruksnämnden 
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Utveckling av småbåtshamn inom Lygneviområdet är ej reglerad i detaljplan. Med hänsyn till att 
verksamheten ligger inom område av riksintresse för naturvård och friluftsHv (NP51 och FP11) samt 
berörs av sttandskydd krävs att detaljplan upprättas. Sttandskyddsdispens för småbåtshamnen har aldrig 
behandlats. Närheten till Storåns mynning med sitt delta stäUer särskilda krav på verksamheten. I 
beskrivningen av naturvärdena inom riksintresset konstateras att Storån med meanderiopp och 
terrassbUdningar utgör ett utmärkt studium av Uuvialerosion. Mynningen och deltat har dessutom 
betydelse för fågelHvet. Att bibehålla Storåns naturliga flöde är viktigt för att säkerställa riksintressets 
värden. Hela dalgången samt Lygnern utgör dessutom genom sina fömteättningar för upplevelser i 
omväxlande löv- och kdturlandskap samt fina utsiktspunkter, riksinttesse för frUuftsHvet. I 
beskrivningen av riksinttesset konstateras att anordningar för friluftsHvet förutsätts tillkomma. 

Med hänsyn till riksintresse och sttandskydd har det ansetts angeläget att i översiktsplanen studera 
alternativa lägen för småbåtshamnen. I<_onsekvensbeskrivningen ger möjligheter att studera för och 
nackdelar med ohka alternativ samt att klargöra innebörden av olika lösningar. Framför aUt kan det vara 
intressant att klargöra om, och till vilken grad en permanentning inom befintlig lokaUsering, eUer en 
nylokaHsering, kommer i konflikt med ur naturvårdssynpunkt skyddsvärda områden. 
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SÄTILA SMÅBÅTSHAMN 

Ett antal olika lägen för en ny småbåtshamn har studerats. Inget annat läge har emeUertid ansetts 
lämphgt som ett reaHstiskt alternativ för nuvarande lokaUsering. De två förslagen på Lygnerns 
östra sida (området nedanför Tegelbruket samt området i anslutning tiU fritidsbebyggelsen i 
Flohult) har båda dåhga vägförbindelser vilket försvårar tUlfart med bU/släp. Områdena saknar 
dessutom naturHgt skydd från sydväst vilket ger områdena ett vindutsatt läge. På den västra sidan 
omöjUggör de branta sluttningarna ner mot Lygnern att en småbåtshamn upprättas. AUa de olika 
lägena som studerats innebär att någon form av pir eUer båtbrygga måste uppföras. Detta skuUe 
kräva utfyllnad samt åtgärder som kan komma att påverka vattenmUjön i Lygnern. Föreslagna 
områden Hgger precis som nuvarande etablering inom riksinttesse för naturvård och friluftsHv. 

Med hänsyn till att alternativt läge för småbåtshamnen saknas har endast två alternativ studerats 
inom konsekvensbeskrivningen: 

Nollalternativ 

Befintligt läge 

NoUalternativet innebär att småbåtshamnen inte tillåts vara kvar. 
Detta medför att småbåtshamnen återupprättas som natur- och 
rekreationsområde. 
Detta alternativ innebär att småbåtshamnen tillåts Hgga kvar inom 
nuvarande område. För att undvika omfattande muddring föreslås 
att den "kanal" som småbåtshamnen Hgger i, stängs av mot 
Storån. 

Landskapsbild 

Nollalternativ 
Får de naturgeografiska processerna fortgå utan båthamn kommer sedimenteringen och 
igenväxningen inom mynningsområdet att öka och den aktueUa kanalen på sikt att helt 
slammas igen. Detta kommer att innebära att nuvarande landskapsbUd förändras, vilket är en 
del av Storåns och deltaområdets naturhga utveckHng. 

Befintligt läge 
En avstängning mot Storåns kanal av småbåtshamnen ger minskad påverkan på 
mynningsområdet, i jämförelse med dagens förhåUanden. Förslaget innebär härmed att 
förutsättningarna för de naturhga förändringarna inom övriga mynningsområdet förbättras. I 
övrigt innebär småbåtshamnen med sitt undanskymda läge Hten påverkan på landskapsbUden. 

ngen 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Naturmiljö 

Nollalternativ 
NoHalternativet innebär att nuvarande muddring för att förhindra igenslamning av Storåns 
utlopp upphör. Härmed kan Storåns naturhga sedimentering fortgå, utan mänsklig påverkan. 
Detta medför på sikt att befintHga sedimenteringar kommer att breda ut sig inom det område 
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som idag utgör småbåtshamn. Minskat vattendjup ökar fömtsättningarna för vass och andra 
växtarter att sprida ut sig inom området. Detta kan gynna djur- och fågelHvet inom området. 

Nedläggning av småbåtshamnen innebär även minskat buUer från båtmotorer och dyl. 

Befintligt läge 
Genom att stänga av vattenflödet inom den kanal som idag utgör småbåtshamn, kommer den 
naturhga sedimenteringen i denna att avta. Detta gör att behovet av muddring inom småbåts
hamnen minskar. Samtidigt ges det övriga mynningsområdet ökade förutsättningar för en mer 
naturhg utveckHng. Sedimentering och igenväxning med vass och annan vegetation som utgör en 
naturhg del av den naturgeografiska processen kan härmed fortgå i området söder och väster om 
småbåtshamnen. 

Värdering av alternativen 
påverkan 

NoUalternativ 

Befintiigt läge 

Ingen 
påverkan 

L • • 

Positiv 
påverkan 

Mycket 
positiv 
påverkan 

* 

Friluftsliv 

NoUalternativ 
Nedläggning av småbåtshamnen innebär stora nackdelar ur turist- och friluftsynpunkt. 

Befintligt läge 
Småbåtshamnen är av stort allmänt inttesse och bör därför ges möjHgheter att finnas kvar. 
Goda möjHgheter till bad och fiske utgör ett av urvalskriterierna för att Lygnern klassats som 
riksintresse för friluftsHv. Småbåtshamnen kan ses som en fömtsättning för att de möjHgheter 
som Lygnern ger skaU kunna utnyttjas. I sitt nuvarande läge i nära anslutning tiU camping och 
idrottsverksamhet utgör småbåtshamnen dessutom ett viktigt tUlskott till aktiviteterna inom 
Lygneviområdet. 

Värdering av alternativen 

NoUalternativ 

Befintiigt läge 

1 Negativ 
påverkan 

* 

Ingen 
påverkan 

Positiv 
påverkan 

Mycket 
positiv 
påverkan 

| 
* | 

Trafik och tillgänglighet 

Nollalternativ 
Nedläggning av småbåtshamnen innebär att trafiken till och från området kommer att minska. 
Hela Lygneviområdet utgör emeUertid ett attraktivt rekreationsområde vilket innebär att området 
även fortsättningsvis kommer att besökas. 

Befintligt läge 
Föreslagen förändring inom campingverksamheten innebär ändrad tillfartsväg till småbåts
hamnen. I övrig innebär förslaget ingen förändring av nuvarande trafiksituation. 

Värdering av alternativen Ingen Positiv Mycket 
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| påverkan < påverkan 

NoUalternativ 
Befintiigt läge • • : : 

påverkan 

* 

•H 

Hälsa och säkerhet 

Småbåtshamnen bedöms inte ha någon negativ inverkan på hälsa och säkerhet. 

Värdering av alternativen 

NoUalternativ 
Befintiigt läge 

1 Ingen 
1 påverkan 

* 
* 

Positiv ; Mycket 
påverkan f por 

Förslag och riktlinjer 

Småbåtshamnen är av allmänt inttesse och av stor betydelse för Sätilas turist- och friluftsHv. Med 
hänsyn till att inget alternativt läge för småbåtshamnen ansetts rirnHgt, föreslås att småbåts
hamnen Hgger kvar inom nuvarande placering. 

För att minska störningarna på naturmUjön och möjHggöra en naturlig utveckHng inom övriga 
mynningsområdet föreslås småbåtshamnens kanal stängas av mot Storån. Utgrävning eUer pål-
ning i vattenområden samt bortledande av vatten kräver tiUstånd enUgt MUjöbalken. Ansökan om 
tiUstånd prövas av rmljödomstolen i samband med att detaljplan för småbåtshamnen upprättas. 
SkuUe de föreslagna åtgärderna inte godkännas vid en prövning måste småbåtshamnen omlokah
seras. Fortsatt utveckling av småbåtshamnen kräver även ett upphävande av strandskyddet. Ut
veckHng av småbåtshamnen bör regleras Hiom detaljplan. 
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Bilaga 2 - SÄTILA 1 FRAMTIDEN 

VAD TYCKER SÄTILABORNA? 
I de mindre samhällena finns goda möjligheter att utgå från ett helhetsperspektiv i samhällsplane
ringen. I den lilla orten finns också möjlighet att dra nytta av invånarna och det lokala förenings
livet som drivkrafter i planering och förändringsarbete. Genom att i ökad utsträckning starta 
samhällsplaneringen i kunskap om det lokala samhällets historia och traditioner ökar förutsätt
ningarna för att skapa en lokal förankring i det fortsatta planarbetet. Mot bakgrund av dessa för
utsättningar bjöd kommunen tillsammans med Sätiia Sockens Byalag och Föreningssparbanken 
Sätiia in till ett introduktionsmöte den 20 februari 2001. Introduktionsmötet var mycket välbe
sökt, drygt 150 personer. Under mötet beskrevs de befintliga planförutsättningar som styr ortens 
utveckling samt de kvaliteter och brister i Sätiia som stadsarkitektkontoret uppmärksammat. Mö
tets huvudpunkt låg emellertid på att få fram invånarnas synpunkter. Två enkäter delades ut: "Sä
tiia i framtiden" och "Förbättra miljön kring Lygnern". Syftet med enkäterna var att erbjuda in
vånarna möjligheten att ge sin syn på Sätilas framtida utveckling. Totalt kom 184 svar in. 

En stor del av de förslag som kom fram i enkäterna har inarbetats i planförslaget. I denna bilaga 
har invånarnas idéer sammanfattas i fem olika kartor för att på så vis övergripande kunna redovi
sa invånarnas förslag på Sätilas framtida utveckling. En del av åtgärderna som förts fram är så
dant som invånarna genom t ex byalaget själva har möjlighet att förverkliga, andra åtgärder åligger 
kommunen. Inga restriktioner i form av ekonomiska begränsningar etc. har gjorts i redovisningen 
av invånarnas förslag. Det är emellertid viktigt att konstatera att de idéer som förts fram inte kan 
ses som planerade åtgärder utan endast visar på en möjlig framtida utveckling utifrån invånarnas 
perspektiv. Det finns inte några ekonomiska resurser avsatta för de idéer som presenteras. Be
skrivningen får alltså inte ses som en atgärdsplan. Kommunen har inte tagit ekonomisk ställning 
till de olika förslagen. Det skall också påpekas att kartorna inte visar någon heltäckande bild av 
utvecklingen i Sätiia. 
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BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 

* Viktiga samlings- och mötesplatser 

Områden som Sätilaborna tycker är speciellt 
betydelsefulla och som kräver särskilt 
hänsynstagande i planeringen 



UTBYGGNADSOMRÅDEN FÖR BOSTÄDER 

Bostäder 
47 pers 

23,5 Pers 

4,7 pers 

Cirklarna visar de områden som Sätilaborna 
föreslagit som tänkbara utbyggnads
områden för bostäder. Varje cirkel är 
proportioneriig i förhållande till antalet svarande. 



UTBYGGNADSOMRÅDEN FÖR VERKSAMHETER 
OCH SERVICE 

Service 

Verksamheter 

66 pers 

33 pers 

6,6 Pe rs 

64 Pers 

32 pers 

Cirklarna visar de platser som Sätilaborna 
föreslagit som tänkbara utbyggnads
områden för verksamheter och service. 
Varje cirkel är proportioneriig i förhållande 
till antalet svarande. 

6,4 pers 



SÄTILA CENTRUM 
Sätilabornas förslag till åtgärder för att förbättra miljön i centrum 

Sätilabornas förslag 

• • Utbyggnadsområde för centrumverksamhet 

H B Bättre väntplats för bussresenärer 

Q Park/plantering 

Ä Utsikt/rastplats 



TRAFIKMILJÖN I SÄTILA 
Sätilabornas förslag till åtgärder för att förbättra trafiksituationen i Sätiia 

Ordna parkeringsplatser 
samt pendelparkering 
i centrum \ X ^ ^ ^ ^ 

Bredda bef. gc-vägar-
genom cen t rum^^ 

'Förbättra trafiksituationens 
vid kyrkan 

Q : 

Minska hastigheten på sträckan-
[0/// /meilan Församlingshemmet ocrt 

Brandstationen^ 

Q rf 

.A a 4 
oj J Förbättra sikten vid korsningen 

ft. / \Lisakullavägen/Hyssnavägen 

Förbättra korsningen^ 
tex genom rondell 

\ <? 
o o 

Trafikfarliga platser: 

t 
De röda punkterna markerar trafikfarliga platser, varje punkt 
är proportioneriig i förhållande till antalet svar 

29 till 29 (1) 

13 till 29 (2) 
4 till 13 (2) 

Förslag till åtgärder 

- - - - Förslag till nya gång- och cykelvägar 



MILJON KRING LYGNERN 
Sätilabornas förslag till åtgärder för att förbättra miljön kring Lygnern 

Sätilabornas förslag 

f& Alternativt läge för camping 

+ Alternativt läge för småbåtshamn 

® Ny parkering alternativt förbättring av befintlig 

- - - - Förslag till sammanhängande promenadstråk 
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HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS 
Fördjupad del av översiktsplanen för Sätila, har i enlighet med 4 kap 3§ PBL och enligt beslut i 

kommunstyrelsen 2002-05-31 varit föremål för utstäOning under tiden 2002-10-14—2003-01-10. 

Handlingar och/e l ler underrättelse o m utställning har sänts enligt särskild sändlista. Annons har 

varit insänd i ortspressen. 

Utställningshandlingar har funnits tillgängliga under ovanstående tid på kommunhuse t och på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kinna samt på biblioteket och FöreningsSparbanken i Sätila. 

Planförslaget har dessutom funnits tillgängligt på k o m m u n e n s hemsida www.mark.se. 

SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN 

INKOMNA SKRIVELSER 
Under utställningstiden har följande skrivelser inkommit från nedan redovisade remiss

instanser. Synpunkterna har sammanfattats och kommentera ts enligt nedanstående. Vissa 

inkomna synpunkter rör detaljer eller frågor som inte behandlas i översiktsplanesammanhang. 

Dessa har noterats och i vissa fall medför t justeringar och tillägg i planhandlingarna men har 

inte tagits upp i utställningsutlåtandet, utan framgår av respektive yttrande till 

kommunstyrelsen. 

Inkommen skrivelse/sammandrag Kommentarer 

STATLIGA VERK/MYNDIGHETER: 

Länsstyrelsen: 

Riksintressen 
Det föreslagna exploateringsområdet för 
bostäder i Blåsås ligger inom riksinttesse för 
både naturvård och friluftsliv. Delar av områ
det ligger dessutom inom gränsen för strand
skydd. Endast om särskilda skäl föreligger kan 
dispens medges eller strandskyddet upphävas. 
Länsstyrelsen kan inte se att sådana särskilda 
skäl föreligger och ifrågasätter därför byggna
tionen inom strandskyddsområdet. 

Den bebyggelse som har föreslagits inom 
Blåsås har bedömts vara ett ringa intrång på 
riksintresset och strandskyddet då det närmast 
är att betrakta som en komplettering av redan 
befintlig bostadsbebyggelse. 
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Inkommen skrivelse/sammandrag 
Länsstyrelsen, forts 
Camping 
Som Länsstyrelsen tidigare påpekat är det 
olyckligt att campingen etablerats på en så 
kontroversiell plats. Av planförslaget samt tidi
gare genomförda studier kan det dock konsta
teras att det inte finns någon lämpligare place
ring av en camping i Sätila. Det är viktigt att 
den redan etablerade campingen blir reglerad 
med hjälp av en detaljplan. 

Området ligger inom riksintresse för naturvård 
och friluftsliv och berörs även av strandskydd. 
Med tanke på att området är av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv är det mycket viktigt 
att kommande detaljplan utformas med hänsyn 
till områdets naturvärden kan bevars (t ex 
strandskogen) och att tillgängligheten för all
mänheten till Lygnerns och Storåns stränder 
inte påverkas negativt. 

Småbåtshamn 
Vad gäller småbåtshamnen så kommer even
tuella åtgärder här troligen att räknas som 
vattenverksamhet och tillstånd till vatten
verksamhet från Miijödomstolen kommer att 
krävas. 

Vägverket: 
Vägverket menar att planförslagcts rids
horisont bör tydliggöras. 

Gällande riktvärden bullernivån vid nyexploa-
tering bör vata 55 dBA och inte 50 dBA som 
anges i planen. Avsnittet gällande väglagen bör 
förtydligas för att de byggfria avstånden längs 
de statliga vägarna skall kunna tolkas på rätt 
sätt. 

Under kapitlet trafik bör framgå att Lv 1611 
ligger inom planområdet. 

I planförslaget bör framgå att tillfartsvägen till 
camping och småbåtshamnen måste förbättras 
om dessa områden skall kunna utvidgas. 

Banverket: 
Banverket har inget att erinra. 

Västra Götalandsregionen. Hälso- och 
sjukvårdskansliet: 
Västra Götalandsregionen har inget att erinra. 
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Inkommen skrivelse/sammandrag Kommentarer 

KOMMUNALA NÄMNDER/ 
STYRELSER OCH FÖRVALTNINGAR: 

Härryda kommun: 
Härryda kommun har inget att erinra. 

Byggnadsnämnden : 

Byggnadsnämnden anser att vattentäktens 
placering inte kan anses vara säker. Därför bör 
man snarast påbörja sökandet av en säkrare 
lösning på Sätilabornas vattenförsörjning. 

För området kring campingen kan man 
konstatera att den skog som idag står som ett 
erosionsskydd bör stå kvar. Därför vill man 
istället pröva en utökning av campingen åt 
nordost. 

Vad gäller byggnation av bostäder vid Blåsås 
konstaterar Byggnadsnämnden att dessa 
kommer att ligga väldigt nära det största pro
duktiva lantbruket i Sätila. Med tanke på all 
den störande verksamhet som ett lantbruk har, 
bör den del utav Blåsås som är planerad att 
ligga närmare Haga än redan befintlig bebyg
gelse ej planläggas. 

Miljönämnden: 
Miljönämnden konstaterar att en redogörelse 
för skyddsavståndsproblematiken finns för 
Hede och Smälteryd med saknas för Haga 
gård. Enligt Miljönämnden kan skyddsavstån
den i vissa fall minskas. Miljönämnden kan 
emellertid inte utesluta framtida problem för 
djurhållningen vid flaga gård varför de 
föreslagna utbyggnadsområdena bör ses över. 

Grundvatten är en resurs som enligt våra lagar 
skall värnas. Det skydd som finns kring våra 
grundvattentäkter gäller därför oavsett om 
vattentäkten utnyttjas eller ej. Detta innebär att 
en omlokalisering av vattentäkten i Sätila inte 
löser konflikterna kring Sätilas utveckling då 
skyddet kring vattentäkten finns kvar även om 
vattentäkten inte utnyttjas. 

För att få en bild av risker samt lämpliga 
åtgärder för att skydda vattentäkten har en 
särskild riskanalys tagits fram, denna kommer 
att inarbetas i planen. 

Utbyggnad av campingen åt nordost har stude
rats men anses ej lämpligt med tanke på att 
campingen måste delas upp i två områden 
samt med hänsyn till att området ligger inom 
det inre skyddsområdet för vattentäkt. Med 
hänsyn till de begränsade utvecklingsmöjlig
heterna för campingen föreslås att camping-
verksamheten läggs ner och att en förlängning 
av det tidsbegränsade bygglovet ej ges. Se 
kommentarer Länsstyrelsen, sid 3. 

Planförslaget ändras i enighet med Byggnads
nämndens synpunkter. 

Som ersättning för de bostäder som tas bort 
föreslås att utbyggnadsområdet vid Skogshöjd 
utökas något österut. 

Planförslaget kompletteras med skyddsavstånd 
för Hede gård. Med beaktande av närhet till 
djurhållning justeras planen så att en del av 
bebyggelsen närmast Haga gård tas bort. 
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Inkommen skrivelse/sammandrag 
Miljönämnden, forts 
I planförslaget prioriteras fritidsverksamheten i 
området utmed Lygenerns strand. Miljö
nämnden kan inte på befintliga underlag 
bedöma om detta är förenlig med riksin
tressena för naturvård och friluftsliv samt 
strandskyddet. Planens förslag på miljökonse
kvensbeskrivning och detaljplaneläggning kan 
belysa frågan mer ingående. 

Planförslaget bör kompletteras med en generell 
rekommendation om att erosionsskydd inte 
bör tillåtas i Storån. 

En riskanalys för vattentäkten har tagits fram 
av SamhäUsbyggnadsförvaltningen. Detta inne
bär att ett betydligt större område berörs bl a 
hamnar fotbollsplan inom inre skyddszon samt 
ett stort antal bostäder och verksamheter inom 
yttre skyddszon. Miljökontoret föreslår att föl
jande anpassningar görs av planen till den nya 
riskanalysen: 

Skrivningar om vattenskyddsproblematiken 
bör införas i planförslaget 
Plankartan bör revideras med det område 
som anges i riskanalysen, inom vilket 
rekommendationer för vattenskyddet gäller. 
Det gällande skyddsområdet bör också visas 
på plankartan 

Redovisning av vattentäktsintresset bör 
kompletteras med en exemplifiering av de 
risker som anges i planförslaget 
Strategin för grundvattentillgångar och 
vattentäkter bör anpassas till riskanalysens 
Avsnitten konkurrerande intressen samt 
konsekvensbeskrivningen bör kompletteras 
i de fall där den nya riskanalysen medfört 
förändringar 

Miljönämnden kräver att en alternativ loka
lisering av Sätila camping tas fram 
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Inkommen skrivelse/sammandrag 
Tekni ska n ä m n d e n : 
Tekniska nämnden påtalar att utredningen 
"Vattenskydd-riskanalys, Sätila vattentäkt" 
tagits fram. Utredningen har resulterat i förslag 
till såväl yttre som inre skyddsområde för 
befintlig vattentäkt. Vattenskyddsfrågomas 
inverkan på planförslaget bör därför behandlas 
i vanlig ordning. Plankarta och underlags
material bör även kompletteras med inre och 
yttre skyddsområden enligt förslag i ovan
nämnda utredning. 

Ekvivalentnivån för bullernivån skall enligt 
tekniska nämnden vara 55 dBA ej 50 dBA som 
anges i planen. 

Förutom ovan nämnda synpunkter föreslås 
mindre komplettringa av planbeskrivningen. 

Kommentarer 

Planförslaget kompletteras enligt Tekniska 
nämndens synpunkter. 

Planförslaget kompletteras enligt Tekniska 
nämndens synpunkter. 

Planförslaget kompletteras enligt Tekniska 
nämndens synpunkter. 

Frit idsnämnden: 
Fritidsnämnden framhåller vikten av att 
erosionsskydd får upprättas för att kunna 
säkerställa campingen, småbåtshamnens och 
idrottsplatsens inom nuvarande området. 

Reglering av erosionsskydd bör anstå till 
kommande detaljplanering. Då Storån utgör en 
del av riksintresset för naturvård bör det 
naturliga vattenflödet påverkas så lite som 
möjligt. Skulle översvämningsrisken avsevärt 
öka p g a att vattenströmmarna förändras bör 
småbåtshamnen omlokaliseras. 

Nuvarande vattentäkt bör få en annan loka
lisering om skyddsföreskrifterna, trots 
restriktioner, inte kan uppfyllas. 

En omlokaHsering av verksamlieterna på 
Lygneviområdet är enHg Fritidsnämnden inte 
reaHstisk och främjar heller inte allmänhetens 
friluftsHv, fritids- och motionsintresse eller de 
föreningar som utövar sin verksamhet i 
Lygneviområdet. 

Föreslagen camping föreslås utgå varför 
erosionsskydd ej längre blir aktuellt. Se kom
mentarer Länsstyrelsen, sid 3. 

OmlokaHsering av vattentäkten är ingen 
lösning då skyddsföreskrifterna gäller även då 
vattentäkten ej brukas. För verksamheter som 
kan ge negativ påverkan på vattentäkten krävs 
restriktioner alternativt omlokaHsering. Se 
även kommenta r Byggnadsnämnden, sid 4. 

Någon omlokaHsering av verksamheterna är 
inte nödvändig så länge de är förenHga med de 
skyddsföreskrifter som anges för vattentäkten. 
Om en föroreningsrisk som följd av gödsHng 
kan påvisas måste fotbollsplanen omloka
hseras, ny mark för fotboUsplanen har reser
verats i anslutning till Fjäråsvägen. 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott: 
Arbetsutskottet har inga synpunkter i ärendet 

Soc ia lnämndens arbetsutskott: 
Socialnämnden har ingenting att erinra. 
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Inkommen skrivelse/sammandrag 
S B F / S t a d s p l a n e r i n g s e n h e t e n . 
Bertil Larsson. Kultnrmiljöhandläggare 
Stadsplaneringsenheten framhåller att plan
områdets fornminneslandskap bör åskådlig-
göras. Förslag till text och karta bifogas. 

FÖRENINGAR/FÖRSAMLINGAR/ 
POLITISKA PARTIER 

Naturskyddsfören ingen i Mark: 
Naturskyddsföreningen upprepar sin stånd
punkt från samrådsyttrandet - riksintressena 
borde harmonisera med varandra, inte konkur
rera ut varandra. Campingen ger möjHgheter 
till friluftsliv för en begränsad skara, men be
gränsar allmänhetens tillträde till friluftsHv i 
området. 

Vidare viU Naturskyddsföreningen att ett par 
justeringar görs i miljömålsanalysen rörande 
målen, 1. Levande skogar, 3. Levande vatten
drag, 4. Myllrande vattendrag. 

Sätila Sockens Byalag. Sätila Bätförening. 
Sätila Sno-tklubb och Sätila Sand allmänning 
Ovanstående föreningar anser att en omlokaH
sering av verksamheterna på Lygnevi inte 
gagnar vare sig idrotten, eller övriga före
ningars verksamheter. En omlokaHsering 
främjar inte heller allmänhetens friluftsHv, 
fritid- och motionsintressen, även ur turistisk 
synpunkt blir området mindre attraktivt. Man 
bör heller inte bortse från den ekonomiska 
konsekvens som en omlokaHsering innebär. 
Enligt föreningarna är det därför av intresse att 
säkerställa camping, småbåtshamn och idrotts
platsen inom befintligt läge. För att verksam
heterna skall kunna Hgga kvar föreslår 
föreningarna att befintHg vattentäkts placering 
omprövas. 

För campingens utveckHng är det viktigt att 
någon form av erosionskydd tillåts, utan att 
åtgärden i väsendig grad påverkar det naturliga 
flödet. O m campingen utvidgas måste befintHg 
grusplan ersättas i närheten av Lygnevi. 

Föreningarna anser att utveckHng av cam
pingen bör samordnas med en ny båthamn 
längs Storån. 
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Inkommen skrivelse/sammandrag 
Sätila Sockens Byalag. Sätila Båtförening. 
Sadla Sportklubb och Sätila Sand allmänning, 
forts 

En ny brygga är planerad vid Lygnevi och bör 
vara av stort värde för området. Riksintresset 
för Lygnern och Storåns dalgång bör därför 
utgå härifrån. 

Sätila Sockens Byalag 
Föreningen anser att Preem bensinstation bör 
flyttas ut utanför tätorten. 

En bättre väganslutning av Björlandavägen och 
Hyssnavägen mot 156 är önskvärd. 

En upprustning av centrum anses viktig. Som 
förslag till förbättring av centrum föreslås även 
att "VaUens" tomt görs om till parkeringsplats 
så att parkeringen framför torget kan tas bort. 
Busshållplatsen anses vara i dåHgt skick och 
bör förbättras. 

Kommentarer 

Tillstånd för upprättande av brygga finns. 

Synpunkterna noteras föranleder ingen ändring 
av planiotsiaget. 

Denna fråga berör ej planområdet. Vägverket 
är ansvarig väghållare. 

Dessa synpunkter Hgger i linje med de rekom
mendationer som ges i planförslaget. 

Föreningen utrycker farhågor för att ogräs-
giftsmedel påträffats i vattentäkten och 
konstaterar att vattentäkt, samhäUe och jord
bruk inte hör ihop. Man undrar även om det 
finns någon bättre reningsmetod än kolfilter 
för att rena vattnet. 

En särskilt riskanalys där dessa frågor har 
staderats har tagits fram och kommer att 
inarbetas i planen. För mer information hän
visas till Miljökontoret samt Samhällsbygg
nadsförvaltningen. 

Föreningen ställer sig undrande till fotbolls
planens eventuella flytt och undrar även om 
övriga verksamheter som dansbana, golf, 
toaletter mm måste omlokaliseras. Dessutom 
viU man framhålla att en omlokaHseringen av 
campingen till Flohults badstrand inte är önsk
värd. Servicen på campingen och badstranden 
bör förbättras inom nuvarande läge. 

En asfaltering av gång- och cykelvägen utmed 
Fjäråsvägen är önskvärd. 

Se kommentarer Fritidsnämnden, sid 4. 

Detta är en detaljfråga som ej regleras i över
siktsplanen, för dessa åtgärder hänvisas till 
SamhäUsbyggnadsförvaltningen enheten 
Kommunalteknik. 

Hastighetsdämpande åtgärder genom Sätila 
centrum, i form av bl a markerade övergång
ställen efterfrågas. 

Föreningen undrar när fjärvärmeanläggning 
kommer att anordnas i Sätila. 

Detta är en detaljfråga som ej regleras i över
siktsplanen, för dessa åtgärder hänvisas till 
SamhäUsbyggnadsförvaltningen enheten Kom
munalteknik. 

Upprättande av fjärvärmeanläggning prövas 
vid särskilt intresse. 

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Fördjupning av översiktsplan för Mark, delen Sätila 

Inkommen skrivelse/sammandrag 
Sätila Sockens Byalag , forts 
En förbättring av åteninningsstationen är 
önskvärd. 

En samordning av mastbyggandet förespråkas 
av föreningen. 

Hede radby föreslås kulturmärkas och göras till 
en turistattraktion. 

Sätila Hembygdsförening: 
Föreningen framhåller att antalet platser på 
servicehemmet Klockaregården ej är tillräck
liga. Den i planen föreslagna byggnationen av 
lägenheter för äldre på tomten "Vallen" anses 
inte kunna fungera som ersättning för de 
platser som saknas på Klockaregården. 

Värdet av Lygnerns sandstrand samt behovet 
av att bibehålla strandskogen för att motverka 
erosion framhålls. 

Föreningen anser inte att de restriktioner som 
anges för campingen är tillräckliga med beak
tande av att campingen påverkar strandskog, 
naturvård, vattentäkt strandskydd mm. En 
alternativ placering bör därför tas fram. Man 
framhåller även att campingen inte måste 
placeras i nära anslutning till Lygnern. 

I enlighet med tidigare yttrande anser före
ningen att båthamnen ej kan byggas ut inom 
nuvarande placering. 

Föreningen motsätter sig starkt planfötslagets 
rekommendation om att strandskyddet upp
hävs i samband med att detaljplan upprättas 
för småbåtshamnen, campingen, idrottsom
rådet vid Lygnevi samt bostadsområdet vid 
Blåsås. Man poängterar att alla Sätilabor inte är 
intresserade av att tälta, äga en båt eller att 
gästa fritidsanläggningen. 
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Inkommen skrivelse/sammandrag 
Blåsås vägsamfäl l ighet: 
Styrelsen för Blåsås vägsamfälUgliet står fast 
vid det yttrande som insändes i mars 2002 där 
man motsätter sig byggnation inom Blåsås-
Fridhem-Skogshöjd och önskar att kommun
ledningen på nytt värderar tidigare framförda 
synpunkter. 

Kommentarer 

Se kommentarer Länsstyrelsen sid 2 samt 
Byggnadsnämnden och Miljönämnden, sid 4. 

Sätila Centeravdelning: 
För att hålla Hv i bygden framhåller Center
partiet vikten av aktiva åtgärder för att 
förbättra kommunikationer, vägar, tele och 
data. Man poängterar även att planer som 
färdigställs måste följas av ett arbete då det 
som står i planen förverkUgas. 

Vattentäkten anses felplacerad och bör ersättas 
med en ny på ett säkrare ställe. Förslaget att 
flytta Lygenvi blir då heller inte aktuellt. 
Lygnevi lär enhgt centerpartiet vara en klenod 
som skall vårdas. 

Synpunkterna noteras. 

Se kommentarer Byggnadsnämnden sid ' 

De bostadsområden som anges i planen anses 
inte täcka behovet av nya bostäder. Som 
komplement föreslås därför att ett nytt område 
norr och nordväst om elljusbanan, väster om 
Kammarsjön tiUförs planförslaget. Som lämp-
Hgt alternativ för bostadsbyggnation framhålls 
även en utvidgning av det område som i 
planen kallas Hede norra. 

Centerpartiet påpekar att det i planen bör ges 
större utrymme för utbyggnad av näringslivet. 

Behovet av goda vägförbindelser framhålls för 
näringsHvet och för alla som bor i Sätila. Man 
poängterar även vikten av frågor som fram-
kommighet och trafiksäkerhet, då speciellt 
behovet av en gång- och cykelväg. 

Nybyggnation kommer att ställa krav på barn
omsorgen och skolan vilket måste beaktas. 

Sätila centrum behöver byggas färdigt och 
göras mer attraktivt. Att få till stånd ett 
centrum med mer aktivitet är en angelägen och 
brådskande åtgärd. 

Kammarsjöområdet har ej tagits med som 
utbyggnadsområde då terrängförhållandena gör 
det både svårt och dyrt att exploatera. Utbygg
nadsmöjligheterna inom Hede norra anses fullt 
tillräckligt inom planens tidshorisont (10-20 
år). Någon utvidgning av området anses därför 
inte aktuell. 

I planen ges möjlighet att integrera mindre ej 
störande verksamheter inom de föreslagna 
bostadsområdena. Däremot har det inte 
ansetts lämpHgt att reservera mark för större 
industrier eller ytkrävande verksamheter. 
Sådana verksamheter bör lokaHseras i mer 
lämpliga lägen i närhet till väg 156. 

Dessa synpunkter ligger i linje med plan-
förslaeets rekommendationer. 

Detta har beaktats i planförslaget. 

Dessa synpunkter Hgger i Hnje med plan
förslagets rekommendationer. 
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Inkommen skrivelse/sammandrag 
Sätila Centeravdelning, forts: 
Till Göteborg och Kinna går det idag många 
bussar på 156:an, men för att bussen skall bli 
ett naturHgt alternativ för den som bor i Sätila 
måste fler bussar köra förbi Sätila. Bussför
bindelse mot Borås via Grönkullen finns inte 
idag men bör komma till stånd. 

Upprättande av en brygga vid Lygenvi är 
planerad av Sätila byalag vilket bör tas med i 
planförslaget. 

ÖVRIGA/PRIVATPERSONER 

30 namnunderskrifter 
Rune Kaaling mfl 

Undertecknade motsätter sig utbyggnad av 
campingen med hänvisning att: 

Området utgör riksintresse för såväl natur
vård som för friluftsHv 
Området omfattas av strandskydd 
Utbyggnaden allvarligt äventyrar naturvär
dena inom området samt innebär en barriär 
för det rörliga friluftslivet 
Översvämningsrisken samt skärpta krav 
från EU kan innebära att campingen måste 
omlokaHseras vilket gör att förslaget före
faller ogenomtänkt och kortsynt. 

Det påpekas att konsekvensbeskrivningen inte 
motsvarar de krav på balans och objektivitet 
som måste eftersträvas i sammanhanget. Man 
fatmhållcr även att de skrivningar i plan
förslaget som rör eventuellt erosionskydd vid 
campingen måste stärkas. Skrivningen "vid 
detaljplanering av campingen bör övervägas att 
införa restriktioner för upprättande av 
erosionsskydd" bör ändras till "är inte tillåtet" 
respektive "skall därför restriktioner uppföras". 

Undertecknade anser att det inte borde vara 
oöverstigHgt att finna lösningar som kan 
tillgodose önskemålen om en utvecklad 
camping och samtidigt värna natur- och fri-
luftsvärdena i området. Ytterligare alternativ 
bör därför belysas, speciellt vad gäller 
campingområdets läge och utformning. Det 
borde också kunna tas fram goda alternativ 
som möjHggör en positiv framtida utveckHng 
för småbåtshamnens del. 
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Inkommen skrivelse/sammandrag 
30 namnunderskrifter. R u n e Kaaling 
mfl. t i l lägg till föregående yttrande 
Undertecknade föreslår att åkermarksområdet 
ca 250 meter norr om Lygnevis fotbollsplan 
utnyttjas som utbyggnadsområde för camping 
istället för det i planen angivna området. Som 
starkt vägande skäl för förslaget anföres att: 
- Det föreslagna området är beläget utanför 

område som enUgt översiktsplanen anges 
som speciellt betydelsefullt och som kräver 
särskilt hänsynstagan_£ i planeringen 

- Anläggning av vatten och avlopp torde bli 
lättare och bilHgare att genomföra i detta 
läge 

- Anståndet till byns serviceinrättningar blir 
kortare 

Kommentarer 

Det föreslagna området har studerats och 
anses ej lämpHgt för utbyggnad med tanke på 
att campingen måste delas upp i två områden 
samt med hänsyn tiU att området Ugger inom 
det inre skyddsområdet för vattentäkt. 

Sätilabor rädda s trandskogen , 
400 namnunderskrifter 
Undertecknande motsätter sig föreslagen 
utvidgning av campingen (i strandskogen 
mellan Lygenvi och båthamnen) och föreslår 
istället att campingen lokaHseras till åker
marken, norr och öster om Lygnevivägen. 

Den föreslagna åkermarken har studerats och 
anses ej lämpligt för utbyggnad med tanke på 
att campingen måste delas upp i två områden 
samt med hänsyn tiU att området Hgger inom 
det inre skyddsområdet för vattentäkt. Med 
hänsyn till de begränsade utvecklingsmöjlig
heterna för campingen föreslås att camping
verksamheten läggs ner och att en förlängning 
av det tidsbegränsade bygglovet ej ges. Se 
kommentarer Länsstyrelsen, sid 3. 

Lars J o h n s o n 
Undertecknad framhåller följande synpunkter 
för att förbättra miljön i och kring Lygnevi: 

- Campingen bör flyttas till kommunens mark 
norr om Lygnevi och alltså söder om skolan 

- Lygnevi bör avvecklas och de två planerna 
flyttas ut mot Fjäråsvägen, där det redan 
finns fotbollsplaner idag. 

- Ett promenadstråk utmed Lygnern från 
Flohult till RamhultafaUen är positivt. En 
bro över Stotån måste emellertid byggas 
med sådan höjd att båtarna kommer under. 

- Bådiamnen bör stängas av från mynningen 
av Stotån ut i Lygnern 

Vidare påpekas att fornminnen, riksintressen 
samt strandskyddet inom området måste beak
tas. 

Se kommentar ovan. 

Någon omlokaHsering av fotbollsplanerna är 
inte aktuell i dagsläget. Om det i framtiden kan 
påvisas att fotbollsplanerna kan medföra nega
tiv påverkan på vattentäkten finns utrymme för 
planernat reserverat vid Fjäråsvägen. 

Detta överensstämmer med planens inten

tioner. 

Detta överensstämmer med planens inten
tioner. 
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Inkommen skrivelse/sammandrag 
Lars Johnson , t i l lägg till föregående 
yttrande 
Campingen och verksamheterna inom Lygnevi 
innebär en utsläppsrisk vilket kan påverka 
vattentäkten. Dessutom påverkar verksam
heterna tallskogens utbredning inom området, 
vilket gör dem olämpUgt placerade. 

Ragnar Carlsson 
Undertecknad framhåller att nytt läge för 
grunuvattentalitcn uor inforas i översikts
planen. Som argument för att omlokaUsera 
vattentäkten anförs grundvattentäktens 
restriktioner på Sätila bys bebyggelse samt 
utnyttjande av strandskogen. 

Louise o c h Sven Henr iks son 
Undertecknade är kritiska till att det planerade 
bostadsområdet nära Haga Gård inte tagits 
bort, utifrån de synpunkter som insänt 2002-
03-14. I översiktsplanen har hänsyn tagits till 
djurbesättningarna på Smälteryd samt Hede 
där det föreslås att Boverkets rekommen
dationer på 500 m tillämpas. Eftersom djur
håUning på Haga Gård är betydUgt större än på 
dessa gårdar är det ett berättigat krav att 500 m 
skall gälla Haga Gård. 

H a n s o c h Eva-Lena Lygnebrandt 
Undertecknade motsätter sig föreslagen bygg
nation inom Blåsåsområdet som man menar ej 
tar hänsyn till strandskydd, mark inom riks
intresse för naturvård och friluftsliv samt 
synpunkter från de boende. Dessutom vill man 
framhåUa närheten till djurhållning vilket ej 
beaktats på ett konsekvent sätt i planen. 
Undertecknande hänvisar även till tidigare 
inlämnat yttrande insänt 2002-03-11. 

Christer o c h A n n e J o h a n s s o n 
Undertecknade motsätter sig den föreslagna 
utbyggnaden vid Blåsås som man menar på ett 
påtagUgt sätt kommer att förändra landskaps
bUden. Föreslagen bebyggelse Hgger dessutom i 
anslutning till animaUeproduktion, för vilket 
skyddsavstånd om 500 m bör gäUa. Under
tecknade vidhåller även de synpunkter som 
lämnats i tidigare yttrande, daterat 2002-03-11. 

Hänvisning görs till Länsstyrelsens yttrande Se kommentarer Länsstyrelsen, sid 2. 
angående strandskydd och friluftsområde 
vilket enUgt undertecknande inte på ett tillfred
ställande sätt beaktats i planen. 
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Inkommen skrivelse/sammandrag 
Anncharlotte o c h M a g n u s Larsson 
Undertecknande framhåUer att man haft 
svårigheter att få igenom en bygglovansökan i 
området vid Blåsås med hänsyn till strand
skydd och miljöhänsyn. Man ställer sig därför 
undrande till den bebyggelse som nu föreslagits 
i området. Dessutom poängterar man att 
området är ett omtyckt rekreationsområde 
samt Hgger i nära anslutning till jordbruk med 
djurhåUning vilket gör det olämpHgt för bebyg-

Undertecknade framhåller att Sätila skaU tillåtas 
växa men inte på bekostnad av redan bofastas 
trivsel. 

Kommentarer 

Se kommentarer Länsstyrelsen, sid 2 samt 
Byggnadsnämnden och Miljönämnden, sid 5. 

Peder o c h Rose-Marie Markert 
Undertecknade vill bebygga fastigheten Sätila 
3:6 och önskar därför att planen justeras så att 
nu markerad jordbruksmark ändras till mark 
för föreslagna bostäder. 

Perl inge Grennfelt mfl 
En gång- och cykelväg utmed Björlandavägen 
anses nödvändig ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Del av fastigheten Sätila 3:6 Hgger fasdagd som 
utbyggnadsområde för bostäder, övriga delar 
Hgger i närhet till jordbruksverksamhet och bör 
därför ej bebyggas. 

Kommunen och Vägverket samfinansierar 
utbyggnad av gång- och cykelväg längs 
Björlandavägen/Piyssnavägen, delen Ramdals-
vägen-Prästgårdsvägen med planerat utförande 
under 2003. Etappen Prästgårdsvägen -
Fänagatan kan förhoppningsvis byggas ut 
under 2004-2005. 

SkaU en biobränsleeldad anläggning upprättas 
är det viktig att anläggningens placering noga 
övervägs med hänsyn till möjliga utsläpp av 
partiklar. En placering nära församlings
hemmet anses inte lämplig med tanke på att 
rökutsläppen då kommer i samma höjd som de 
boende vid Över Skogshällsvägen. 

De undertecknade framhåller att föreslagen 
byggnation är bra och om snarast bör påbörjas. 
Föreslaget bostadsområde bakom församlings
hemmet bör emellertid utgå då byggnation 
inom detta område innebär intrång på 
ekskogsbackar samt lek- och rekreations
område för dagisverksamheten. 

Den unika strandskogen bör bevaras och 
utvidgning av campingen inom strandområdet 
ej tiUåtas. 

Placering av biobränsleeldad anläggning 
regleras ej i översiktsplanen utan regleras i 
samband med tillståndsgivning för anlägg
ningen. Tillståndsprövningen föregås av en 
särskilt utredning där bla frågor som placering 
och påverkan i form av utsläpp särskilt 
studeras. 

Föreslagen byggnation vid församlingshemmet 
är en mindre komplettering av redan befintHg 
bebyggelse och anses kunna genomföras utan 
att naturvärdena påtagligt skadas. 

Med hänsyn till de begränsade utvecklings
möjligheterna för campingen föreslås att 
campingverksamheten läggs ner och att en 
förlängning av det tidsbegränsade bygglovet ej 
ges. Se kommentarer Länsstyrelsen, sid 3. 
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Inkommen skrivelse/sammandrag 
Peringe A Grennfelt. forts 
Undertecknade viU veta vad som gäUer för 
marken ovanför församUngshemmet, då det 
föreslagna området för utbyggnad vid tidigare 
undersökningar ej varit aktuell för någon 
planering. 

Samhällets utveckling anses viktig för att 
servicen skall kunna bibehållas. Man framhåUer 
även det attraktiva med att kunna bo nere vid 
Madema längs Fotskälsvägen med närhet till 
promenaden längs sjön. 

Karl-Olof Acker ot 
Undertecknande motsätter sig att en vand
ringsled korsar deras tomer. De föreslår istäUet 
att det planerade gångstråket vinklas av från 
sandstranden upp mot Strandvägen, ca 50 
meter innan man når Sandströms tomt, där det 
redan finns en stig som många använder. 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Förslag till ändringar och kompletteringar: 

• Sätila Camping 
I samband med att arbetet med den fördjupade översiktsplanen inleddes gjordes en särskild 
konsekvensbeskrivning för utveckHng av campingen. I konsekvensbeskrivningen studerades 
tre alternativ för utveckling av campingen. Det första alternativet var ett nollalternativ som 
innebar att campingverksamheten lades ner. Det andra alternativet som studerades Innebar 
utveckHng inom befintUgt läge och i alternativ tre föreslogs en omlokaHsering av campingen 
till Buåns dalgång, i närhet till badstranden vid Flohult. Vid en jämförelse av de olika 
alternativen konstaterades att en utveckHng inom nuvarande läge där campingen tilläts 
expandera över befintHg grusplan i sydöst var lämpligast. Denna ståndpunkt vidhölls i 
samrådsskedet även då viss kritik riktades mot förslaget. 

Under utstäUningen har flera protester riktats mot den föreslagna UtveckHngen av campingen. 
Därför har möjligheten att utveckla campingen på åkermarksområdet norr om Lygnevi stude
rats, som ett alternativ framfört av sätilaborna. Detta alternativ har emellertid ej funnits 
lämpligt med tanke på att campingen måste delas upp i två områden samt med hänsyn Ull att 
området Hgger inom det inre skyddsområdet för vattentäkt. Efter utställningen har även en 
utredning kring de ekonomiska förutsättningarna för att driva campingen som kommersiell 
verksamhet genomförts. I denna utredning konstateras att förutsättningarna for att dnva en 
camping kommersieUt förutsätter en storlek på ca 350 platser. Det utvecklingsalternativ som 
tidigare föreslagits i planen innebär att campingen Hgger kvar inom nuvarande läge med 
utbyggnad över grusplanen i sydväst -vilket ger möjUghet för 65 campingplatser och 6 stycken 
campingstugor. Fortsättningarna för att skapa en konkurrenskraftig verksamhet som skall 
kunna drivas kommersieUt är aUtså inte möjHgt inom detta läge. För att campingen skall kunna 
vara kvar förutsätts att verksamheten drivs ideellt. Då kommunen ej själv har möjhghet att 
driva verksamheten måste det finnas ett lokalt engagemang och ett intresse att dnva 
verksamheten som en bisyssla. 
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Något intresse för att fortsätta driva campingen endast på ideell basis finns inte och kan heUer 
inte anses motiverat speciellt då det krävs insatser för att upprusta campingen och ansluta 
verksamheten till det kommunala avloppsnätet. Detta innebär att campingen ej har förutsätt
ningar att vara kvar inom en längre period. 

Med hänsyn till de fakta som kommit fram efter utstäUningen föreslås att campingverk
samheten läggs ner och att en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet ej ges. 

Övriga mindre justeringar: 

• Planförslaget tidshorisont tydliggörs. 

• Angivna riktvärden för bullernivåer justeras, enHgt Vägverkets synpunkter. 

• Planförslaget kompletteras med uppgifter om Lv 1611. 

• Vattenskydds - Riskanalys, för Sätila vattentäkt inarbetas i planförslaget. Plankarta 
kompletteras med inre och yttre skyddsområde enHgt ovannämnda utredning. 

• Föreslagna utbyggnadsområden närmast Haga gård tas bort, enHgt Byggnadsnämndens 
förslag. 

« Planförslaget kompletteras med skyddsavstånd för Haga gård, delar av de föreslagna 
utbyggnadsområdena närmast gården tas bort. Som ersättning för de bostäder som tas bort 
föreslås att utbyggnadsområdet vid Skogshöjd utökas något östenit. 

• Planförslaget kompletteras med beskrivning av fornminneslandskapet, enHgt 
Stadsplaneringsenhetcns synpunkter. 

• Föreslagen vandringsled intiU Lygnern justeras så att delar av sträckan leds upp på 
Strandvägen. 

SYNPUNKTER SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA 

• Inkomna synpunkter och skrivelser med invändning mot den i planen föreslagna 
bostadsbebyggelsen inom Blåsås-Fridhem-Skogshöjd, (delarna inom strandskydds
området), Länsstyrelsen, Blåsås vägsamfällighet, samt närliggande markägare. 

• Inkomna yttranden rörande omlokalisering av befindig vattentäkt, Byggnadsnämnden, 
Fritidsnämnden, m fl. 

• Inkomna skrivelser med invändningar mot den i planen föreslagna etableringen av 
småbåtshamnen, Sätila Hembygdsförening. 

• Sätila Centeravdelnings förslag till nya utbyggnadsområden väster om Kammarsjön 
samt utvidgning av Hede norra. 

• Inkomna synpunkter med begäran om att ytterligare verksamhetsområden tillförs 
planförslaget, Sätila Centeravdelning. 

• Inkomna yttranden med invändningar mot den föreslagna bebyggelsen bakom 
församlingshemmet. 
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SÄTILA- Fördjupning av översiktsplan i Marks kommun, Västra 
Götalands län 
Refererar till handlingar daterade 2002-05-31 

Planförslaget har kommit in till Länsstyrelsen i samband med utställning i 
enlighet med 4 kap 7 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsen skall enligt 4 kap 
9 § plan- och bygglagen under utställningstiden avge ett granskningsyttran
de. Detta yttrande skall biläggas övriga planhandlingar och utgöra en del av 
planen. Av granskningsyttrandet skall framgå om förslaget enligt Länssty
relsens bedömning, inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljö
balken. Dessutom skall anges om förslaget kan medverka till att en miljö
kvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken överträds, om sådana frågor rörande 
användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kom
muner inte samordnas på lämpligt sätt eller om bebyggelsen blir olämplig 
med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller behovet av skydd mot 
olyckshändelser. 

Inför detta yttrande har övriga berörda sakområden inom Länsstyrelsen och 
berörda regionala statliga myndigheter beretts tillfälle att ta del av planför
slaget för att lämna synpunkter. Granskningsyttrandet ger statens samlade 
syn på planförslaget i förhållande till vad som anges i 4 kap 9 § plan- och 
bygglagen. 

Allmänt 
Länsstyrelsen har under samrådsskedet lämnat detaljerade synpunkter på 
översiktsplanen i ett samrådsyttrande daterat 2002-03-22. Planförslaget har 
kompletterats och bearbetats med anledning av det som framförts i samrå
det. 

Riksintressen 
Det föreslagna exploateringsområdet för bostäder i Blåsås ligger inom riks
intresse för både naturvård och friluftsliv. Delar av området ligger dessutom 
inom gränsen för strandskydd. Strandskyddet är till för att trygga förutsätt
ningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för växt- och djurlivet. Detta innebär ett förbud mot exploate
ring av olika slag. Endast om särskilda skäl föreligger kan dispens medges 
eller strandskyddet upphävas. Länsstyrelsen kan inte se att sådana särskilda 
skäl föreligger och ifrågasätter därför byggnationen inom strandskyddsom
rådet. 
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LÅNSSTYRELSEN 
VÄSTRA GÖTALAND 

GRANSKNINGSYTTRANDE 
2003-01-09 

Diarienummer Sida 
401-67639-2002 2(2) 

Camping och småbåtshamn 

Som Länsstyrelsen skrev i samrådsyttrandet är det Olyckligt att' campingen 
etablerats på en så kontroversiell plats. Av planförslaget samt tidigare 
genomförda studier kan det dock konstateras att det inte finns någon lämpli
gare placering av en camping i Sätila. Det är viktigt att den redan etablerade 
campingen blir reglerad med hjälp av en detaljplan. Området ligger inom 
riksintresse för naturvård och friluftsliv och berörs även av strandskydd. 
Med tanke på att området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv är 
det mycket viktigt att kommande detaljplan utformas med hänsyn till att 
områdets naturvärden kan bevaras (t.ex. strandskogen) och att tillgänglighe
ten för allmänheten till Lygnerns och Storåns stränder inte påverkas nega
tivt. 

Vad gäller småbåtshamnen så kommer eventuella åtgärder här troligen att 
räknas som vattenverksamhet och tillstånd till vattenverksamhet från Miljö
domstolen kommer att krävas. 

I den slutliga handläggningen av detta yttrande har förutom länsöverdirektör 
Göran Bengtsson, beslutande, och Elin Johansson, föredragande, Länsarki
tekt, Sven Öjersjö, samt företrädare för Länsstyrelsens enheter för civil be
redskap, kulturmiljö, miljöskydd samt naturvård och fiske deltagit. 

_ _ , 

Kopia till: 
Vägverket Region Väst Lars Ekström 
Enheten för civil beredskap (BW) 
Kulturmiljöenheten (ALG) 
Naturvårds- och fiskeenheten (LÅ) 
Enl exp lista 
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Kommun 

Kommun fullmäktige 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum sida 26 (58) 

2003-10-21 

Dnr 2000/623 211 

Fördjupad översiktsplan för Sätila 

MARKS KOMMUN 
SBN 

2003 -10- 3 o 

Kommunfullmäktiges beslut 

Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Förslaget till "Fördjupning av översiktsplan för Marks kommun SÄTILA 
utstallningsudåtande daterat 2003-09-15, antas. 

samt 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har den 26 oktober 2000, § 215, antagit planprogram för för
djupad översiktsplan för Sätila som underlag för det fortsatta arbetet med över
siktsplanen. 

Sätila är en av kommunens större orter och är belägen i kommunens nordvästra 
del cirka 22 km från Kinna. 

GäUande områdesplan för Sätila antogs av kommunfullmäktige den 12 december 
1987. Sedan dess har nya frågor aktualiserats. 

Planområdet omfattar i huvudsak de centrala delarna av Sätila men även dekr av 
ortens omland, där tydliga intressekonflikter och markanspråk kunnat urskiljas 
har tagits med. 

Syftet med planen har varit att få en aktueU översiktsplan för Sätila som redo
visar kommunens strategi för utveckling av orten. 

Ledningsgrupp för planarbetet är kommunstyrelsens arbetsutskott vartffl knutits 
ordförande och vice ordförande i byggnadsnämnden, miljönämnden och 
dåvarande tekniska nämnden (numera samhäUsbyggnadsnämnden). 

Översiktsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp från berörda förvaltningar. 

Som ett första led för att skapa en lokal förankring i planarbetet har även funnits 
referensgrupper med deltagare från olika föreningar och organisationer i Sätila. 

Ärendets tidigare behandling 

Inför arbetsutskottets sammanträde den 22 mars 2001, § 89, hade en nuläges
beskrivning, daterad stadsarkitektkontoret den 12 mars 2001, sänts ut till leda
möter och ersättare i utskottet. 

Utdragsbestyrkande 



Marks Hl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommun Sammanträdesdatum sida 2 7 (58 ) 

Kommunfullmäktige 2003-10-21 

VM sammanträdet den 22 mars 2001 visade planarkitekt Törngren diabilder från 
Sätila centrala delar. 

Planarkitekt Grabowska redovisade vissa förutsättningar för planarbetet som 
riksintressen, jordbruket, strandskyddet, vattentäkten, kulturmiljöer, hälsa och 
säkerhet samt en djuranläggning i området. 

Tänkbara utbyggnadsriktningar presenterades. 

Arbetsutskottet godkände redovisningen. 

Vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2001 K 164 
redovisade planarkitekt Grabowska vissa synpunkter som kommit in via en ' 
enkät till Sätilaborna. Synpunkterna skuUe tas tillvara i planarbetet eUer hänskju
tas till annat sammanhang. 

Planarkitekt Törngren visade på möjHga områden för utbyggnad av 
bostäder. 

Arbetsutskottet beslöt: 

a) Reservområde för bostäder centralt i Sätila planeras in och bebyggs när djur-
anlaggningama flyttats. ' 

b) I övrigt tillstyrkes fortsatt planarbete i enlighet med planarkitekternas redo
visning. 

Dåvarande stadsarkitektkontoret har med tjänsteskrivelse den 29 oktober ?001 
redovisat ett fardigstäUt planförslag, samt överlämnat förslag tiU samrådslista. 

Vid sammanträde med arbetsutskottet den 22 november 2001, § 343 informe

rade planarhtekterna om vissa synpunkter som lämnats vid sammanteäde med 

kommunens planberedning den 12 november 2001 och vid ett referensgrupps-

Kommunstyrelsen har den 29 november 2001, § 237, beslutat att godkänna 

plantorslaget infor samrådsskedet samt att uppdra åt dåvarande stadsarkitekt

kontoret att genomföra samråd i enlighet med upprättad samrådslista. 

Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 13 december 2001 -
15 mars 2002. 

SamhäUsbyggnadsförvaltningen överlämnade med tjänsteskrivelse 
den 19 augusti 2002 en samrådsredogörelse daterad den 20 augusti 2002 
Av redogörelsen framgår hur samrådet bedrivits, sammanställning av inkomna 
yttranden med kommentarer, ställningstaganden med förslag till ändringar och 
kompletteringar samt synpunkter som inte blivit tillgodosedda 
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Kommunfullmäktige 2003-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 5 september 2002, § 198, att god
känna ställningstagandena i samrådsutlåtandet, samt att uppdra åt SamhäUsbygg
nadsförvaltningen att genomföra utställning av planförslaget under perioden 14 
oktober 2002 - 10 januari 2003, i enlighet med föreslagen utstäliningslista. 

Vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 augusti 2003, 
§ 257, förelåg utställningsutlåtande daterat 2003-06-25, samt förslag till för- ' 
djupad översiktsplan för Sätila inför senare behandling i kommunstyrelsen och 
för antagande av kommunfullmäktige. 

Utställningsudåtandet redovisar inkomna skrivelser i sammanfattning, med 
kommentarer av planförfattarna samt ställnings tagande med förslag till ändringar 
och kompletteringar av planförslaget. Även synpunkter som inte blivit tillgodo
sedda redovisas. 

Planhandlingen innehåUer bland annat följande avsnitt: 

- Inledning, plansituation och utgångspunkter för planutformningen 
- Riksintressen och meUankommunala frågor 
- Miljö, hälsa och säkerhet 
- Bebyggelsestruktur 
- Grönstruktur 
-Trafik 
- Teknisk försörjning och grusförsörjning 
- Kulturvård 
- Avvägningar meUan konkurrerande intressen 
- Konsekvenser 
- MUjökvahtetsnormer och miljökvalitetsmål 
- Genomförande 
- Markanvändningskarta. 

Carolina Grabowska, GF-konsult, kommenterade planförslaget bland annat vad 
gäUer campingplatsen, vattentäkten med skyddsområden samt nämner en förfrå
gan om att anlägga en golfbana i Sätila. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2003 
§ 276. v 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2003, § 236. 

LÄNSRÄTTEN S VÄNERSBORG 
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