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Tillhörande handlingar 
 

Planhandlingar: 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000. 2022-03-15 

Planbeskrivning med illustrationskarta och genomförandebeskrivning.                                   
(Detta dokument) 2022-03-15 

Övriga handlingar: 
Grundkarta i skala 1:1000, upprättad av Fadi Aburashid, Marks kommun 

Fastighetsförteckning upprättad 2022-02-21 av Louise von Barth, Metria AB 

Översiktlig geoteknisk utredning, Structor, 2016-08-18 

Dagvattenutredning, Melica, 2016-11-30 

Naturvärdesinventering, Calluna, 2016-11-09 

Arkeologisk utredning steg 1 och steg 2, Lödöse Museum Västarvet Kulturmiljö;      
Rapport 2017:13 respektive 2017:30 
 
Kulturmiljöutredning-planeringsunderlag, Lisa Östman, f d stadsarkitekt Marks kommun,  
2017-02-10 
 
Geoteknisk utredning, Afry, 2021-09-09 

Detaljplaneprocessen 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Den ska underlätta förståelsen för planförslagets 
innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. 
I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras.  

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden och normalt sett finns det möjlighet för sakägare, 
myndigheter och kommunens förvaltningar att lämna synpunkter i samråds- och 
granskningsskedet. Denna plan prövas med ett utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) och därmed gäller följande process för arbetet.  

 

 

Här är vi nu! 
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Handlingarna finns tillgängliga på Marks kommuns hemsida: 
www.mark.se/bygga-och-bo/samhallsplanering/  
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 finns på 
Bygg- och miljökontoret, adress: Mor Kerstins väg 13, 511 80 Kinna. 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för ett nytt bostadsområde. Den norra delen av 
området är planlagt som parkmark, vilken nu i stället får användningsbestämmelsen bostäder. 
Övriga området är ej planlagt.   

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är beläget i den södra delen av Örby tätort, direkt söder om och med tillfart via 
Skenevägen, se översiktskarta nedan. 

Planområdet omfattar totalt ca 1,28 ha varav ca 10 650 m2 utgör ny kvartersmark för bostäder 
och resterande mark utgör allmän platsmark i form av ny lokalgata och naturmark. 

Markägoförhållanden 
Planområdet utgörs av delar av fastigheterna Örby 1:1, 1:22 samt 1:23.  Området har förvärvats 
av en privat exploatör och en lantmäteriförrättning har begärts för att nybilda en fastighet. 
Förrättningen kommer att genomföras först då detaljplanen har vunnit laga kraft och markens 
lämplighet för bostadsbyggnation är klarlagd. Den del av planområdet som föreslås som gata 
kommer att regleras till kommunens fastighet, Örby 4:17.  

Översiktskarta 
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Tidigare ställningstaganden 

Riksintressen  
Planområdet berörs inte av några riksintressen. 

Översiktsplaner 
Fördjupad översiktsplan för Kinna, Skene och Örby fick laga kraft 2012. I denna redovisas inte 
någon framtida föreslagen markanvändning. Planen redogör för de intressen som finns och som 
även tas upp längre fram i detta dokument; Kulturmiljövärde, värdefullt odlingslandskap och 
vattenskyddsområde.  

 

I planbeskedet konstateras att ansökan om byggnation inte har stöd i översiktsplanen och att en 
byggnation behöver vägas mot de motstridiga allmänna intressen som finns; bevarande av 
kulturmiljön, naturvärden, jordbruksmark och skyddet av Örbys vattentäkt.  

Detaljplaner 
Den norra delen av planområdet omfattas idag av en detaljplan från 1960; ”Förslag till 
byggnadsplan för Örby kyrkby i Örby kommun, Älvsborgs län”. Resterande del är ej planlagd. 
Del av fastigheten Örby 1:1(tomt för församlingshemmet) utgör kvartersmark för ”A - Allmänt 
ändamål”.  En mindre del i nordöst berörs av planförslaget. Resterande del utgör allmän 
platsmark – ”Park, plantering eller parkering”.  

Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom 
planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.  
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Utdrag ur gällande plan. Planområdet markerat med röd streckad linje.           

Miljömål 
Kommunen har antagit lokala miljömål för Marks kommun. Av planförslaget bedöms följande 
miljömål kunna beröras: 

 Levande sjöar och vattendrag 
Utdrag ur kommunala mål: Planering och prövning görs på ett sätt som gör att miljökvalitetsnormer 
(MKN) för vatten inte överträds (Åtgärdsplan för Västerhavet). 
 

 God bebyggd miljö 
Utdrag ur kommunala mål: Kommunen ska anpassa ny bebyggelse efter kulturhistoriska och estetiska 
värden samt planera för bostadsnära grönområden. Kommunen ska undvika lokalisering av bostäder och 
samhällsviktig verksamhet i områden med risk för översvämning, erosion, ras eller skred. Bullerutsatta 
bostäder ska åtgärdas så att livsmiljön avsevärt förbättras och riktvärden för trafikbuller klaras. 

Övriga kommunala beslut 
Plan-och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 2015-04-01.  
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Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt. Enligt kommunens tematiska tillägg 
ligger planområdet inom sekundär zon/måttlig sårbarhet, på gränsen till extremt hög sårbarhet. 
Se utdrag ur tematiskt tillägg nedan.   

  
Inom område med röd markering (extremt hög sårbarhet) är ny exploatering inte lämpligt.  
Föreslagen byggnation ligger inom område med måttlig sårbarhet och skyddsåtgärder krävs enligt 
utdragen ur det tematiska tillägget nedan. Kvartersmarken med ytor för omhändertagande av 
dagvatten ligger inom område med extremt hög sårbarhet.  
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Skyddsåtgärder i byggskedet:  

 

Skyddsåtgärder vid permanentskede: 
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Förutsättningar och förslag 

Bebyggelseområden 

Stads- och landskapsbild 
Inom planområdet finns idag en större ladugård, som med sin storlek är framträdande i 
landskapet. Det finns även en mindre förrådsbyggnad. Byggnaderna har tidigare varit 
utarrenderade och använts för jordbruksändamål (förvaring av maskiner och redskap). Marken 
består, bortsett från byggnaderna, av grusade ytor och naturmark. Inom planområdet är det 
relativt stora höjdskillnader. Skenevägen i norr, vid anslutningen till planområdet, ligger på nivån 
+83.5 möh. Marken sluttar sedan mot sydöst, med en lägsta nivå på 63 möh i planens sydöstra 
hörn.  

   
Foton: Större ladugård till vänster och mindre förrådsbyggnad till höger.           

Planområdet och området runt omkring karaktäriseras som en kantzon mellan bebyggelsen kring 
Örby kyrka och det öppna landskapsrum som fortsätter söder om länsväg 156 mot Östra 
Öresjön. Uppe vid Skenevägen ligger bland annat Örby kyrka, församlingshem och prästgården 
och strax nordöst om planområdet ligger kyrkogården. I söder gränsar en bostadstomt.  

    
Foton: Vy mot syd/sydväst från slutet på ny föreslagen lokalgata.            
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Ortofoto utvisande befintlig bebyggelse inom och runt planområdet. Planområdet markerat med röd streckad linje.  

Förslag till byggnation 
Planens intention är att möjliggöra för bebyggelse i två plan utformade som radhus eller parhus 
med en placering som skapar en bykaraktär och som är anpassad efter områdets 
höjdförhållanden. Bebyggelsens placering/ höjden på byggnader anpassas också så att utsikt mot 
sydväst möjliggörs. Förslagen högsta nockhöjd på nio meter, möjliggör byggnation i två våningar 
med sadeltak.  

Exploateringsgraden föreslås regleras med en bestämmelse kring största tillåtna byggnadsarea för 
hela kvartersmarken. Bestämmelsen har valts utifrån att vi inte vet om området kommer att få 
flera mindre fastigheter eller en stor (ex.vis bostadsrätter).  

Ett exempel på byggnation inom området redovisas nedan.  
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Illustrationskarta utvisande en, utifrån föreslagna planbestämmelser, möjlig utformning av området.  
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Illustrationer utvisande hur ny bebyggelse förhåller sig till kyrkan och övrig angränsande bebyggelse.  

Kulturmiljö/arkeologi 
Inför planarbetet har en arkeologisk utredning genomförts i två etapper. 

Området som är markerat på kartbilden till 
vänster omfattades av en arkeologisk etapp 1-
utredning. Här konstaterar Lödöse Museum i 
sin rapport 2017:13, att en fortsättning med 
etapp 2 krävs för den västra delen som utgörs 
av lövskog och betesmarker. Inom området 
som nu omfattas av detaljplan finns inga 
registrerade fornlämningar. Området 
undantogs också från fortsatta arkeologiska 

utredningar.   

Planområdet omfattas av kulturmiljöprogram från 1991 där hela området från Örby kyrka till 
Öresjön pekas ut som ett värdefullt kulturlandskap. Rekommendationerna i programmet är att; 
stor hänsyn bör tas till miljön vid Örby kyrka, Örby Folkskola, Prästgården och Bosgården. Det 
öppna odlingslandskapet bör hävdas och en oförändrad markanvändning är önskvärd.  
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Stor restriktivitet bör iakttas vid nybebyggelse. Nya vägar, vägbreddningar och annan exploatering 
är olämplig i området.  

Under 2017 genomfördes även som planeringsunderlag en kulturmiljöutredning. Utredningen 
genomfördes av Lisa Östman, f.d. stadsarkitekt i Marks kommun. I den sammanfattande 
bedömningen framhålls bland annat att; ny bebyggelse bör visuellt inte konkurrera med 
bebyggelsen runt kyrkan, utan i stället karaktärsmässigt anknyta till den, utifrån en modern 
tolkning. Stor hänsyn bör tas till landskapets karaktär, befintlig växtlighet och terräng.  

Stor restriktivitet bör även gälla för ny spridd småhusbebyggelse i det sammanhängande öppna 
odlingslandskapet söder om länsvägen. Den nya förbifarten innebär dock att det aktuella 
planområdet (inklusive arrendebostad och ladugård) visuellt och produktionsmässigt är avskuret 
från detta kulturlandskap och kan behandlas mer självständigt.  

Planförslaget utgår ifrån att ny bebyggelse ska underordna sig den kulturhistoriska miljön runt 
Örby kyrka. Befintliga byggnader, bland annat den stora ladugården rivs och ersätts med en mer 
lågmäld bebyggelse i två plan som anpassas efter höjdförhållandena inom planområdet.  

Topografi/ naturmiljö 
Området ligger mellan bebyggelsen runt Örby kyrka och väg 156. Området är kuperat med 
höjdskillnad på runt 20 meter från Skenevägen ner till områdets sydöstra del.  

En naturvärdesinventering har genomförts; Calluna, 2016-11-09. Utredningen omfattade ett 
större område som inkluderade lövskogen/betesmarkerna väster om planområdet.   

Inga områden inom inventeringsområdet omfattas av något formellt skydd.  

På kartbilden nedan framgår inventeringsområdet samt de områden som bedömts ha högt eller 
påtagligt naturvärde.  
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I naturvärdesinventeringen identifierades objekt med klass 2 ”högt naturvärde” och klass 3 ”påtagligt naturvärde”.  
Planområdets ungefärliga gräns har markerats med röd streckad linje. 
  
Av utredningen framgår att planområdet berörs av två olika områden med påtagligt/högt 
naturvärde.  

Naturvärdesobjekt 3, enligt bilden ovan, nordöst om planområdet har klass 3 ”påtagligt 
naturvärde”. Motivering: Grova gamla ekar med hål och exponerad död ved. Block och stenar i ett delvis 
naturligt meandrande litet vattendrag, delvis rätat. Enstaka lågor av ek. Många trädslag, naturvårdsarterna 
rostfläck, bäckbräsma och idegran.   

Naturvärdesobjekt 4, enligt bilden ovan, i den södra delen av planområdet har klass 2 ”högt 
naturvärde”. Motivering: Lång kontinuitet av bete. Varierande markfuktighet med bl a ett rätat vattendrag 
och ett litet våtmarksområde. Grästuvor och en äldre tall. Naturvårdsarterna gökärt, bockrot, liten blåklocka, 
styvmorsviol, skallror och vaxskivlingar.   

Vattendraget inom område 4 omfattas av generellt biotopskydd.   

Som ett tillägg till naturvärdesinventeringen kartlades och registrerades även ”värde-element med 
positiv betydelse för den biologiska mångfalden”. Inom planområdet berörs delvis bäcken i öster 
som utgör en värdefull livsmiljö för en lång rad arter.  
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Planförslagets berör naturvärdesobjekt 3 och 4. Avgränsning har dock gjorts så att bäcken samt 
en zon på minst ca 3 m, hamnar helt utanför området. Kvartersmarken närmast bäcken (4,5 m) 
får inte hårdgöras enligt bestämmelse på plankartan.   

Vatten 
Ljungaån som ligger på ett avstånd av minst 75 meter från planområdet omfattas inte av 
strandskydd. Däremot är Ljungaån utpekad som värdefullt vatten och som regionalt särskilt 
värdefullt vatten för natur. 
 
En regional vattenskyddsplan över Örby deltat håller på att tas fram. Planen är inte antagen men 
man har i arbetet kunnat konstatera att grundvattenreservoaren vid Örby är av regionalt intresse.  

Ljungaån och Öresjöarna strax nedströms utgör värdefulla vatten enligt naturvårdsverket, med 

raritetsvärden i form av bl a vandrande insjö-öring och flodpärlmussla.  

Offentlig-/kommersiell service 
Örby är en aktiv ort med ett aktivt byalag, som bland annat driver Örbygården som ligger norr 
om planområdet. I Örby finns en F-6 skola och två förskolor. Högstadieskolor finns i Kinna och 
Skene, ca 3 respektive 5 km från planområdet. Ett mindre centrum med viss service finns i Örby. 
Övrig service finns i Kinna och Skene.   

Tillgänglighet 
Tillkommande byggnader och yttre anläggningar ska byggas på sådant sätt att funktionshindrades 
möjlighet att bo och utnyttja området underlättas. 

Det är stora höjdskillnader inom planområdet idag, för att säkerställa tillgängligheten inom 
planområdet kommer höjderna i området att ses över inför granskning.   

Lek och rekreation 
Inom planområdet finns idag inga områden för lek eller rekreation. Närhet finns till bland annat 
skogs- och friluftsområden, badsjöar och idrottsplatser (inom 1-2 km från planområdet).  
Badplats finns bland annat vid Hanatorps camping som är belägen vid Östra Öresjön. Här finns 
goda möjligheter för bad, fiske och närhet till aktiviteter som golf och ridning mm. Mellan Örby 
och Kinna, vid Skutesjön finns vandringsleder. Grönområden finns i direkt anslutning till 
planområdet.  
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Jordbruksmark 
Det aktuella området omfattas inte av något formellt skydd för natur enligt 7 kapitlet miljöbalken. 
Däremot berör planen ett område som är utpekat som regionalt värdefullt odlingslandskap, där 
det är viktigt att mark med byggnader för jordbrukets drift inte skiljs från de marker som de 
tillhör.  

Det är endast en mindre del av planområdet i den södra delen som utgörs av jordbruksmark (i 
form av betesmark), resterande del utgörs av en ekonomibyggnad i form av en lada, en 
förrådsbyggnad samt trädbevuxen mark. Större delen av betesmarken som kommer ingå i 
planområdet kommer omfattas av naturmark, för att bland annat ge utrymme för 
dagvattenhantering. Byggnationen kommer ske i betesmarkens kant och sker i anslutning till 
befintlig bebyggelse och viss form av infrastruktur.  

Planens genomförande innebär att en ekonomibyggnad som använts för jordbrukets drift nu rivs 
och ersätts med bostäder. Byggnaden är stor och användbarheten i ett modernt jordbruk bedöms 
vara begränsad. Den största delen av det värdefulla odlingslandskapet ligger även på andra sidan/ 
söder om Svenljungavägen. Påverkan på jordbruksmark bedöms därmed vara av mindre 
omfattning.  

Vägar och trafik 

Biltrafik 
Planområdet angränsar till Skenevägen i norr. En bit söder om planområdet passerar väg 156, 
Svenljungavägen. Inom planområdet finns en befintlig väg, Kalvviksvägen som är en enskild väg 
idag. Kommunen är väghållare för Skenevägen medan väg 156 har Trafikverket som väghållare. 
Detaljplanen reglerar att gatan inom planområdet får kommunalt huvudmannaskap.  

Planområdet får sin infart till området från Skenevägen som ligger direkt norr om planområdet. 
Befintlig mindre enskild väg kommer breddas och föreslås enligt planförslaget bli 7 meter bred. I 
planområdets sydvästra del tillskapas en vändplan med en diameter på 20 meter.  

Angöring för anläggande och drift/underhåll av område för dagvattenanläggning i sydost kan 
eventuellt behöva lösas via servitut över fastigheten Örby 1:22. Detta med hänsyn till de 
höjdskillnader som finns från det nya bostadsområdet och ner mot sydost.  
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Foto utvisande befintlig mindre enskild väg/ Kalvviksvägen.    

Planförslaget alstrar, enligt Trafikverkets verktyg, ca 77 bilresor per dygn (exkl. nyttotrafik). ÅDT 
(årsmedeldygnstrafiken) uppskattas till 57 bilar/dygn, vilket motsvarar ungefär 63 ÅVDT 
(årsmedelsdygnstrafik på vardagar). Beräkningen grundar sig på att 19 nya radhus/parhus 
tillkommer.  Eftersom trafiken på den nya gatan enbart kommer att bestå av fordon till och från 
planområdet samt angränsande bostadshus i söder, blir trafiken mycket begränsad.  

Trafiken på väg 156, söder om planområdet, utgörs enligt Trafikverkets mätning från år 2017 av; 
2 880 fordon/årsmedeldygn, varav 280 (11%) utgörs av tung trafik. Enligt Trafikverkets 
”Basprognoser 2020-06-15” kommer trafiken på vägarna i Västra Götaland att öka med 1 %/år 
fram till år 2040. Det innebär att trafiksiffran uppräknat till år 2040 blir ca 3600 
fordon/årsmedeldygn. 

 
Utdrag ur Trafikverkets flödesstatistik.  
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Parkering 
För Marks kommun finns en parkeringsnorm, antagen 2020, innehållande riktlinjer för 
parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad. Enfamiljshus är inte medtaget i 
parkeringsnormen utan ett lämpligt normtal för enbostadshus är möjlighet för uppställning för 
två bilar. Övriga typer av bostäder har delats upp i flerbostadshus (lägenheter) och övriga 
boendeformer (exempelvis gruppboenden). För flerbostadshus som ligger i zon 2 (utanför 
avgränsningen för centrum) ska det finnas 1,5 parkeringsplatser/lägenhet alternativt 17 
parkeringsplatser/1000 m2 BTA. Parkeringsbehovet för föreslagen exploatering uppgår till minst 
29 parkeringsplatser enligt parkeringsnorm för Marks kommun, vid byggnation av 19 lägenheter. 
Enligt planförslaget föreslås carportar och parkeringsplatser placeras samordnat i anslutning till 
den nya lokalgatan i områdets västra del. Om området delas upp i flera mindre fastigheter kan det 
vara möjligt att anordna parkeringsplatser på den egna fastigheten.  

Ett mindre område med kvartersmark ligger på den västra sidan om ny gata. Detta markområde 
skulle, utöver utrymme för avloppspumpstation, kunna nyttjas för några extra parkeringsplatser 
för besökande.  
 

Kollektivtrafik 
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken. Busshållplatsen Prästgården är belägen i direkt 
anslutning till planområdet. Busshållplatsen täcks av buss som trafikerar Mjöbäck – Öxabäck – 
Skene – Kinna och av buss som trafikerar Älekulla – Skene – Kinna.  

Från Örby centrum som ligger knappt 300 meter nordöst om planområdet går även bussar på 
sträckan Skene – Kinna – Örby och sträckan Tranemo – Svenljunga – Kinna.  
 
Gång- och cykelvägar 
Det finns ingen separerad gång- och cykelväg inom eller i anslutning till planområdet idag. Gång- 
och cykelväg finns från Örby till Kinna, det finns även en gång- och cykelväg som leder söderut 
mot Östra Öresjön och Hanatorp. Längs med Skenevägen finns cykelväg till skolan och 
busshållplatsen vid Örby centrum, nordöst om planområdet.  

Vägen som går genom planområdet är ett ganska frekvent gång- och cykelstråk. Söder om 
planområdet finns en undergång för gång- och cykeltrafik, till andra sidan väg 156 och bl a Östra 
Öresjön.  

Trafiken på ny gata genom området blir begränsad varför någon separat gång- och cykelväg inte 
bedömts nödvändig. Ett alternativ kan vara att avskilja en 1,5 m bred gång- och cykelbana från 
övrig trafik med en heldragen linje. 
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Risker och Störningar 

Markteknisk undersökning 
Kommunen har varit i kontakt med arrendatorn som har arrenderat marken inom planområdet i 
30 år. För ett 20-tal år sedan fanns det några hästar på platsen. I övrigt har ladan främst använts 
som garage för jord- och skogsbruksmaskiner. Ingen konstgödsel eller några bekämpningsmedel 
har använts inom området. Tidigare dieseltankar som funnits på platsen är nu borttagna. För att 
säkerställa att dieseltankarna inte medfört några föroreningar inom planområdet kommer 
markprover att utföras inför granskningsutställning.  

Geotekniska förhållanden 
Inför planarbetet har, under september månad 2021, en geoteknisk utredning genomförts, av 
AFRY. Nedan redovisas en sammanfattning av utredningen:  

Jordarna inom området består av friktionsmaterial och det bedöms därför inte pågå några 
sättningar inom området. I samband med tidigare utförd okulärbesiktning av området noterades 
inga tecken på skred-ärr eller markrörelser.  

Resultatet från genomförd stabilitetsberäkning visar att totalstabiliteten under befintliga 
förhållanden är tillfredställande.  

Vattendraget Ljungaån bedöms utifrån konstaterad jordlagerföljd och utförda beräkningar inte 
kunna påverka stabiliteten för planområdet genom förändrat vattenstånd eller erosionsprocesser.  

Planerade byggnader kommer uppföras inom de högre belägna delarna av området där 
jordmäktigheten endast är ca 0-3 m. Baserat på befintliga, geotekniska förhållanden görs 
bedömningen att marken inom detaljplaneområdet kan bebyggas och nivåjusteras inom ramen 
för marklov utan att stabiliteten blir otillfredsställande.  

Marken är inte sättningskänslig.  

Grundläggning 
All organisk jord ska schaktas bort innan fyllning för grundläggning av byggnad, väg eller plan 
utförs.  

Grundläggning av byggnader kan utföras med konventionella metoder som plintar på berg eller 
med kantförstyvad platta på friktionsjord. Vid kombinerad grundläggning på berg och jord ska 
risken för differenssättningar beaktas.  

För bedömning av lämpliga lutningar för tillfälliga schaktslänter ska generella anvisningar i 
Arbetsmiljöverket och Statens geotekniska instituts skrift ”Schakta säkert” beaktas. Där 
jordbenämningen silt eller siltig anges ska jorden förutsättas vara flytbenägen.  
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Genomförd geoteknisk utredning ska beaktas och följas i samband med byggnation. Detta har 
även införts som information på plankartan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radon 
Marken inom området bedöms som högriskområde baserat på mätningar av totalstrålning från 
berggrunden (genomförd i samband med den geotekniska utredningen (AFRY). Nya byggnader 
ska, baserat på nu utförda undersökningar, uppföras radonsäkert. Information angående detta har 
införts på plankartan. Befintliga jordar kan användas för grundläggning eller motfyllning av nya 
byggnader. Fyllning som tillförs området för detta ändamål ska klassificeras genom mätning av 
gammastrålning innan det används.  

Buller 
Enligt förordningen får buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden 
gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är i stället 
65 dBA. 

Beräkningar har genomförts av ÅF Infrastructure med trafiksiffror uppräknade med 1,5% till år 
2040, från väg 156, Svenljungavägen. 

Med prognosticerad trafik för år 2040 går, enligt bilden nedan, gränsen för 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå i planområdets södra del. För att säkerställa att ingen byggnad uppförs inom mark som 
överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå enligt beräkningen förses sydligaste delen med prickmark 
– marken får inte förses med byggnad.  

Utdrag från SGU:s jordartskarta K124, 6C Kinna NV 
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Riktvärdet för den maximala ljudnivån om 70 dBA vid uteplats klaras inom hela planområdet. 
Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats klaras dock inte inom den södra delen.  

Bullerutbredning, ekvivalent ljudnivå. Planområdets ungefärliga avgränsning markerat med rödstreckad 
linje.  

Bullerutbredning, maximal ljudnivå. Planområdets ungefärliga avgränsning markerat med rödstreckad 
linje.  
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För att klara riktvärdena om 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats inom den södra delen av 
planområdet behöver uteplatserna anordnas i skydd av byggnad eller plank. Inför granskning 
kommer mer precisa förslag på åtgärder att presenteras.  

Djurhållning  
Området ligger cirka 180 meter från fastigheten där ridskolan Bosgården är belägen. Ridskolan 
har stallplatser för ett 30-tal hästar. Marks kommun tog 2015 fram Riktlinjer för respektavstånd 
mellan djurhållning och bostäder. Enligt riktlinjerna är rekommenderat respektavstånd för 
medelstora anläggningar (10-50 djurenheter) 75 – 200 meter från bostäder, skolor o.d. till stall 
och gödselanläggningar respektive 50 – 100 meter till rasthagar där djur varaktigt vistas. Då 
avståndet till närmaste fastighetsgräns/rasthagar är cirka 180 meter från planområdet och 
avståndet till stallet är över 400 meter uppnås skyddsavståndet.   

Översvämning och skyfall 
Området ligger betydligt högre än närliggande å och sjö och därmed inte i riskzonen för höga 
vattenflöden. Förutsatt att det inom området inte skapas några instängda områden bedöms det 
inte finnas någon risk för översvämning.  

Dagvatten från området föreslås hanteras med fördröjning/rening och därefter infiltration, inom 
ett område sydöst om kvartersmarken. Gator och andra hårdgjorda ytor föreslås höjdsättas så att 
vattnet även vid ett större skyfall leds mot området med dagvattenanläggning och vidare mot 
naturmarkerna i sydöst och Ljungaån. Se kartbild nedan. Från grönytor inom kvartersmark 
(främst i områdets östra/sydöstra delar) kan även dagvatten gå vidare mot öster/sydöst och mot 
den mindre bäck som går utmed områdets nordöstra gräns.  

 Kartskiss utvisande hur flödet vid ett skyfall kan styras. (Med hjälp av höjdsättning av gator och andra 
hårdgjorda ytor.)   
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten. Tillkommande fastighet 
ansluts till kommunala vatten- och spillvattenledningar, med servispunkt i fastighetsgräns. Om 
planområdet delas upp i flera olika fastigheter bör varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt. 
För att säkerställa eventuella VA-ledningar som hamnar inom kvartersmark får då servitutsavtal 
tecknas mellan kommunen och exploatören.  

I samband med att ledningarna byggs ut i området är det även möjligt för befintlig bostad i 
sydväst att anslutas till kommunalt VA. Idag finns en kommunal vattenledning som går uppifrån 
Skenevägen och ner genom planerad kvartersmark, med en servis till befintlig bostad (1:19) och 
en servis till den större ekonomibyggnaden inom planområdet.  Denna ledning kopplas bort i 
samband med att nya ledningar läggs ner.  

På grund av höjdförhållandena inom planområdet kommer en pumpstation att krävas för 
avloppsvattnet. Pumpstationen placeras i de södra och lägre delarna av området. Området får 
användningsbestämmelsen E1; Avloppspumpstation.  

Stor hänsyn behöver tas vid höjdsättningen i området, vilket behöver utredas vidare. På grund av 
de stora höjdskillnaderna inom planområdet och möjligheten att skapa fall till planerad 
pumpstation, bedöms det inte vara lämpligt med källare i området. Detta regleras på plankartan 
genom planbestämmelsen b2 – Källare får inte finnas.  

För att ansluta befintlig fastighet, söder om området, till kommunalt avlopp, krävs troligen att 
denna fastighet har en egen avloppspump. 

Dagvatten 
Området ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Ansvar för 
omhändertagande/fördröjning av dagvatten från området vilar på exploatören.  En 
dagvattenutredning har genomförts av Melica, 2016. Utredningen/ beräkningarna är gjorda 
utifrån ett större område än vad som nu är aktuellt.  

Rening  
Ett småhusområde bidrar inte med några större föroreningar till dagvattnet om inte bilar tvättas 
på uppfart eller gata. Dagvatten från tak är förhållandevis rent, framför allt vatten från gröna tak 
med vegetation.  

Vattentäktzon Örby vattentäkt  
Gränsen för det primära skyddsområdet för dricksvatten i Ljungaåns dalgång ligger 50 m från 
vattendragets strandkant. En zon av grus och sand med ca 100 dygns råvatten som är mycket 
sårbar för infiltration då det inte finns något hindrande material (Örby vattentäkt, TU. 2006).  
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Den föreslagna byggnationen ligger i den sekundära zonen och kommer som närmast ca 50 m 
från den primära zonen.  

Örby är anslutet till kommunalt VA och dagvatten och det befintliga dagvattensystemet tål inte 
en ökad belastning. Dagvatten från tillbyggnader får därför inte anslutas till det kommunala 
dagvattnet. Den ökade mängd dagvatten som nyttjandet av den ökade byggrätten innebär ska 
hanteras på den egna tomten. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten kan ske med hjälp av 
dagvattenmagasin, infiltration på tomten eller utkastare från stuprör.  

Dricksvattentäkten är på grund av den genomsläppliga marken sårbar för föroreningar och det 
viktigaste här är att se till riskytorna och eliminera möjligheterna till farligt utsläpp genom kontroll 
av ytvatten från hårdgjorda ytor. 

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalken (§2) gäller försiktighetsprincipen i skyddsområde för 
dricksvattentäkt.  

Förslag enligt dagvattenutredningen  
Förslaget enligt genomförd dagvattenutredning är att dagvatten från området leds till en 
uppsamlingsdamm för fördröjning innan det fortsätter vidare till ån En dagvattendamm fördröjer 
vattenflödet från de nybyggda ytorna. Biologiska processer, oxidering och sedimentation gör att 
vatten som förs vidare till ån är renare.  

Enligt utredningen krävs en damm på ca 1500 m2 och ett djup på 1,5 meter. Omsättningstiden för 
dammen blir då fem dygn i genomsnitt vilket är en omsättningstid som är bruklig för tillräckligt 
god rening.  

Eftersom planområdet enbart omfattar det mindre högra av de två rödmarkerade områdena kan 
dammen minskas betydligt i storlek.   
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Takvatten kan med fördel bromsas med gröna tak och tas omhand på egen tomt.  

Om större parkeringsytor anläggs och hårdgörs ska dessa förses med oljeavskiljare innan vattnet 
går vidare till fördröjning och infiltration.   

Dammen ska konstrueras så att den inte får kontakt med grundvattnet.  

Förslaget innebär att ett ledningssystem upprättas som leder bort det mesta vattnet till en 
reningsdamm. Vattenflöden som är större än att det ryms i de föreslagna Ø200- respektive Ø400-
rören kommer att breddas över i de gamla flödena. Detta högflödesvatten kan ibland ha hög halt 
finmaterial, men det är oftast jungfruligt och inte förorenat material.  

Planförslag 
Dagvattenhanteringen från området föreslås ske direkt sydöst om kvartersmarken för bostäder. 
Markområdet som krävs för dagvattenhantering har säkerställts genom planbestämmelsen ”E2”; 
Dagvattenanläggning. Inför en kommande byggnation ska en detaljprojektering av 
dagvattenhanteringen ske. Eventuellt kan en dagvattenlösning i två steg vara aktuellt; Steg ett med 
fördröjning och rening och steg två där vatten i stället för att ledas direkt vidare till ån kan 
infiltrera ner genom marken.  

Stor hänsyn ska tas till att området ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt. Särskilda 
skyddsåtgärder kan bli aktuella enligt kommunens tematiska tillägg. Se mer under rubriken; 
Vattenskyddsområde.  

Karta från dagvattenutredningen. Aktuell detaljplan omfattar enbart det mindre rödmarkerade 
området.  
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Släckvatten 
Avståndet från uppställningsplats för räddningsfordon till insats-/angreppsväg, exempelvis entré 
till byggnad, bör inte överstiga 50 meter. Avståndet från brandpost till räddningsfordon bör inte 
överstiga 75 meter. Närmaste brandpost finns utmed Skenevägen cirka 60 meter från 
planområdet. Vattenflödet i brandposten beräknas ha tillräcklig kapacitet då den sitter på en 
väldimensionerad huvudledning.  
 
Avfall 
Det finns ingen återvinningsstation i Örby. Återvinningsstationer finns bland annat i Kinna och 
Skene.  
Förutsättningar för bostadsnära insamling är god. Transportväg finns genom planområdet. 
Avfallshantering för mat- och restavfall kan utföras med underjordsbehållare eller sophus med 
kärl. Avfallshantering för nytillkommande bostäder ska hanteras inom området och enligt aktuella 
riktlinjer. Detaljutformning av avfallshantering hanteras under bygglovsprocessen. 

Energiförsörjning 
Uppvärmning bör ske med anpassning till ekologiskt hållbara, långsiktiga och stabila lösningar 
med förnyelsebara energikällor. Energisnål byggnation, energibesparande installationer såsom 
timers på ljus och portar och återföring av ventilationsvärme förordas.  

Fjärrvärme finns i närområdet, vid Skenevägen och kapacitet finns att ansluta planområdet. 
Befintlig fiber finns i närområdet.  

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elförsörjning av planområdet.  

Genomförandefrågor 

Inledning 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. Genomförandebeskrivningen ska också redovisa vilka konsekvenser 
dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.  
 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan utan ska fungera som vägledning för att 
uppnå detaljplanens syfte. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankarta och 
planbestämmelser.  
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Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Planen prövas med ett utökat förfarande. Samråd genomförs under andra kvartalet 2022, 
granskning och antagande av planen bör kunna ske under tredje respektive fjärde kvartalet 2022. 
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer 
planarbetet.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är ansvarig för allmän platsmark, vilket i huvudsak innebär att kommunen ansvarar 
för utbyggnad och framtida drift av allmän platsmark. I aktuell detaljplan utgörs allmän platsmark 
av GATA.  
Kommunen blir ansvarig för allmänna vatten- och avlopps-anläggningar inom planområdet. En 
pumpstation föreslås anläggas inom kvartersmark, E2; avloppspumpstation. Kommunen ansvarar 
även för anläggande, drift och underhåll av denna.  

Exploatören är ansvarig för byggnationen inom kvartersmark samt att parkering anordnas på ett 
varaktigt sätt. Det är exploatörens ansvar att fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet samt el, tele och eventuell fiber. Exploatören ansvarar även för 
omhändertagande av dagvatten från området. (Området ligger inte inom kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten.)  
 
Avtal 
Ett plankostnadsavtal som reglerar kostnader för planarbetet med tillhörande utredningar har 
tecknats mellan exploatören och Marks kommun i maj månad 2021. Planavgift kommer därför 
inte att tas ut i samband med bygglov.  

Ett exploateringsavtal mellan exploatören och Marks kommun som reglerar kostnader för 
planens genomförande, ska tecknas innan planen tas upp för antagande.   

Kommunens inställning är att VA-ledningarna ska vara kommunala ända fram till fastighetsgräns. 
Det innebär att om området delas in i flera fastigheter kan ett servitutsavtal behöva tecknas för 
att säkerställa ledningar som hamnar utanför gatumarken.  

Ett servitutsavtal mellan kommunen och exploatören, avseende pumpstation, ska också tecknas.   

För att säkerställa tillgänglighet till området för dagvattenanläggning kan också ett servitutsavtal 
behöva tecknas mellan exploatören och fastighetsägaren till Mark Örby 1:22. 
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Administrativa frågor 
Planprocessen  
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  

Genomförandetid  
Genomförandetiden för detaljplanen är (5) år från den dag planen får laga kraft. Ändras eller 
upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada 
denne åsamkas. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att 
gälla och ändras eller upphävs planen, finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som 
eventuellt gått förlorade.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen berör fastigheterna Örby 1:1, Örby 1:22, Örby 1:23, Örby 4:17 samt samfälligheten 
Örby S:3. Fastigheterna Örby 1:1, Örby 1:22 och Örby 1:23 ägs av Svenska kyrkan och Örby 4:17 
ägs av kommunen.  

 
 Karta utvisande berörda fastighetsytor. Det ska observeras att arealerna kan komma att justeras under 

planprocessen.   
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På kartan ovan redovisas berörda fastighetsytor. Det ska observeras att ytorna kan komma att 
förändras under planprocessen. Avsikten med planförslaget är att del av Mark Örby 1:1, 1:22, 
1:23, 4:17 samt del av Örby S:3 ska bilda en ny fastighet (Område med 
användningsbestämmelserna B och E1 respektive E2.  

Del av Mark Örby 1:1, 1:23 samt del av Mark Örby S:3 utgör gatumark och regleras till 
kommunens gatufastighet; Mark Örby 1:47. 

Nödvändiga lantmäteriförrättningar/fastighetsbildningar bekostas av exploatören.  

Gemensamhetsanläggningar  

Av planförslaget berörs även en gemensamhetsanläggning; Örby ga:5. I samband med ett 
genomförande av planen ska gemensamhetsanläggningen omprövas för den del som ingår i 
planområdet.   

Det kan bli aktuellt med nya gemensamhetsanläggningar till följd av planens genomförande. Om 
kvartersmarken delas upp i flera olika fastigheter bör gemensamhetsanläggningar bildas för de 
ytor som blir kvar inom kvartersmarken.  

Detta sker genom en lantmäteriförrättning. Gemensamhetsanläggningen kan då komma att 
omfatta ytor för t ex parkeringar, gator, lek och grönytor samt yta för dagvattenanläggning.  

Ansvaret för ett sådant initiativ och för kostnaden för detta vilar på exploatören. 

 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Plankostnadsavtal har upprättats mellan Marks kommun och exploatören. Avtalet syftar till att 
fastställa fördelningen av ansvar för arbete och kostnader mellan parterna i samband med 
upprättandet av detaljplanen.  

Planavgiften är beräknad efter gällande taxa för plan- och byggnadsnämnden fastställd av 
kommunfullmäktige 2016-11-24. 

Avtal ska tecknas mellan exploatören och nätägare för att reglera eventuell utbyggnad av 
elanläggningar samt tele- och bredbandsnät. 

Exploateringsavtal ska också upprättas mellan Marks kommun och exploatören och godkännas 
av kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige antar detaljplanen. Exploateringsavtalet kommer 
bland annat att reglera: 

 Ansvar för fastighetsbildningsåtgärder. 
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 Exploatörens kostnadsansvar för anläggande av gata och VA inklusive pumpstation. 

Kommunen får kostnader i samband med iordningställande av allmän platsmark samt inkomster 
vid försäljning av kvartersmark för bostäder. Kommunen får även intäkter till följd av planavgift, 
bygglovsavgifter samt anslutningskostnader.  

Exploatören får kostnader till följd av detaljplanearbetet enligt ovan, fastighetsbildning, inköp av 
mark och anläggande av dagvattenanläggning. Exploatörens inkomster består av försäljning av 
bostäder.  

Marks kommun ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av gata, allmänna vatten- och 
spillvattenledningar fram till anslutningspunkterna. Marks kommun ansvarar även för utbyggnad 
av pumpstation inom området. 

Exploatören ansvarar för utbyggnaden av bostäder och dagvattenanläggning.  

Vattenfall har ledningar som idag går genom planområdet. Blå linje på kartan nedan. Dessa måste 
flyttas i samband med en exploatering av området och utbyggnad av gata och VA. Utmed 
befintlig väg i området finns även fiber nedlagt. Denna behöver troligen läggas om i samband 
med utbyggnad av gata och VA. Flytt av ledningar ska ske i samråd med ledningsägaren.  

Exploatören står för samtliga kostnader i samband med flytt av ledningar.  
 

 

 
Karta utvisande befintlig sträckning för Vattenfalls ledning genom området. (Blå heldragen linje).  
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Konsekvensbeskrivningar 
(1 kap 1 § PBL ”Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och 
enskilda intressen.”) 

Miljökonsekvenser 

Miljömålen 
Vid en avstämning med de nationella miljömålen samt kommunens lokala mål kan konstateras att 
den aktuella detaljplanen berör ett miljömålen enligt nedan: 

”+” = Positivt för miljömålet 

”0” = Ingen påverkan på miljömålet 

”-” = Negativt för miljömålet 

Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet: 

 Inom planområdet finns goda förutsättningar för lokalt omhändertagande/fördröjning 
och rening av dagvatten. ”0” 

 Planområdet kommer anslutas till kommunalt verksamhetsområde för VA ”+” 

Frisk luft och begränsad klimatpåverkan: 

 Utsläpp av växthusgaser begränsas med goda kollektivtrafikförhållanden. ”+” 

 Bostäder i anslutning till den centrala tätorten bidrar till att minska bilberoendet och 
koldioxidutsläppen. ”+” 

God bebyggd miljö: 

 Området bebyggs med bostäder som bedöms passa in i det kulturhistoriska landskapet. 
”0” 

 En lada som utgör landmärke i landskapet rivs. ”-”  

 Lätt att gå, cykla och åka kollektivt. ”+” 

 Anslutning till väl utbyggd infrastruktur och service. ”+” 
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Säker strålmiljö: 

 Planområdet ligger enligt utförda radonmätningar inom högriskområde, vilket blir 
styrande för byggnationen. För att inte försämra miljömålet, ska byggnationen ske med 
radonsäkert utförande. ”0/-” 

Ett rikt odlingslandskap:  

 Planens genomförande medför att viss betesmark och ekonomibyggnad som nyttjas för 
jordbruksändamål tas i anspråk. ”-” 

Behovsbedömning Miljöbedömning 
En Miljöbedömning enligt Plan- och Bygglagen har inte bedömts erfordras i den aktuella 
detaljplanen. En miljöbedömning ska upprättas när detaljplaneförslaget innebär betydande 
påverkan på miljön. Behovsbedömningen av en sådan görs av kommunen, som 
beslutsmyndighet. Kommunen har bedömt att en byggnation enligt detaljplaneförslaget inte 
utgör en betydande miljöpåverkan eftersom: 

- Natura 2000 inte berörs. 

- Planen inte ger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller 
åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till MKB-förordningen SFS 2005:356. 

- Planen är liten och på lokal nivå och inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningens 
bilaga 4. 

Den exploatering som planförslaget tillåter kommer inte att medföra att gällande 
miljökvalitetsnormer överskrids eller att människor utsätts för varaktig störning. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för att kontrollera miljöpåverkan och berör i 
första hand luftkvalitet, status i yt-/ recipientvatten samt buller. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Det finns miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. De flesta miljökvalitetsnormer är så kallade 
gränsvärdesnormer som ska följas, medan några är målsättningsnormer som ska eftersträvas.  

Den ökning av fordonstrafik som ett genomfört planförslag kan medföra bedöms inte vara i den 
storleksordningen att det negativt påverkar möjligheten att miljökvalitetsnormerna kan klaras.  
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Inom planområdet finns inget ytvatten i form av vattendrag. Området ligger inom Viskans 
huvudavrinningsområde. Närmaste recipient/ytvatten är Ljungaån och planområdet ligger inom 
delavrinningsområdet för Ljungaån (till Ö Öresjön). Vattenförekomsten är klassad till måttlig 
ekologisk status. Det är kvalitetsfaktorerna fisk och bottenfauna som är utslagsgivande för 
bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk bedöms till måttlig status och kan förklaras med anledningen 
av den hydromorfologiska påverkan. Bottenfaunan är också klassad till måttlig status med 
anledning av den dåliga föryngringen av populationen flodpärlmusslor.  

Den kemiska statusen uppnår ej god, med avseende på Bromerade difenyletrar (PBDE), samt 
halten kvicksilver.  

Detaljplanen reglerar att en dagvattendamm ska finnas i planområdets södra del, vilket medför att 
dagvattnet från planområdet kommer fördröjas och renas inom planområdet.  

Planförslaget bedöms sammantaget inte medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

 

Barnkonsekvenser 

Planområdet ligger på gång- och cykelavstånd till skola och förskola. Längs med Skenevägen 
finns en befintlig trottoar, vilket möjliggör säker gång- och cykelväg till skola och förskola.  För 
att ta sig till skolan och förskolan behöver vägar korsas. ”+/0”. 

Inom planområdet finns det goda möjligheter att skapa utrymme för lek och utevistelse för 
mindre barn. ”+”.  

Medverkande tjänstemän: 

Planarkitekt Annacarin Holm, bsv arkitekter & ingenjörer ab 

Planhandläggare Lena Bodén, Marks kommun 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson, Marks kommun 

 

 

 

 


