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Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall

Kapitel 1: Bakgrund, mål och vision

1. BAKGRUND, MÅL OCH VISION
1.1 UPPDRAGET

1.2

Hälleviksstrand pekas ut av Orust översiktsplan från
2009 för framtida detaljplaneläggning och mindre
områden inom samhället pekas även ut som särskilt
lämpliga för utveckling.

SYFTE

Från ÖP 2009 :
”För kustsamhällena Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken
och Kungsviken avser kommunen, efterhand som det bli ekonomiskt möjligt, att utarbeta nya detaljplaner för de äldre,
kulturhistoriskt värdefulla, samhällskärnorna och bl.a. införa
varsamhetsbestämmelser.” – s. 103
Den 15 oktober 2016 beslutades av kommunfullmäktige att ta fram ett planprogram för Hälleviksstrand.
Samma möte beslutades även att ta fram ett planprogram för Edshultshall. Planprogrammen är första
steget i planprocessen och syftar till att utreda förutsättningarna för att utveckla mer levande samhällen
och samtidigt bevara de unika kulturmiljöer som de
gamla samhällskärnorna utgör.
Efter dialog med utskottet för samhällsutveckling har
kommunens planavdelning har valt att presentera båda
uppdragen som ett planprogram för att lättare ta ett
strategiskt helhetsgrepp om planområdet.

SYFTE OCH MÅL

Syftet med planprogrammet är skapa en helhetssyn på
behovet av utveckling och bevarande av samhällena.
Detta sker genom att kartlägga förutsättningarna och
sätta upp mål för kommande utveckling.
Planprogrammet kommer utgöra grunden för kommande detaljplanering i området, samt utgöra underlag
för prövning av planbesked, förhandsbesked och
bygglov utanför detaljplanelagt område.
Genom att planprogrammet arbetas fram med hjälp
av dialog med boende och lokala aktörer utgör planprogrammet en god utgångspunkt för ett inkluderande
planeringsarbete.
Planprogrammet skapar en bild av kommunens intentioner för samhällsplaneringen. Allmänna intressen
synliggörs tidigt i processen. En helhetssyn på utveckling och bevarande minskar konflikter mellan intressen
och främjar synergieffekter mellan utvecklingsprojekt.

MÅL
Målet för planeringen i Hälleviksstrand och Edshultshall är att skapa mer attraktiva samhällen att bosätta
sig permanent i, där naturen och kulturmiljöerna
förvaltas omsorgsfullt och utgör en tillgång för lokalsamhället och kommunen.
Ett gemensamt grepp på utvecklingen i samhällena
föreslås för att säkerställa skydd för natur- och kulturmiljöer samt stärka boendekvaliteterna, besöks- och
näringslivet på västra Orust. Utveckling av orterna
krävs för att öka lokalsamhällenas livskraftighet i form
av inflyttning och arbetstillfällen. Detta görs genom
att förvalta de unika värden som Hälleviksstrand och
Edshultshall erbjuder och ett etappvis bostadsbyggande över längre tid med fokus på helårsboende.
Nyexploatering sker varsamt med långsiktig hållbarhet
i fokus.
Genom förslag på åtgärder för bevarande av kulturmiljöer och förbättrad infrastruktur skapas
förutsättningar för utveckling. Kopplingen till havet,
naturen och kulturhistoria står i centrum.
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1.3

PROGRAMOMRÅDET
Programområdet sträcker sig från Hälleviksstrands
kyrka i norr till gränsen mot Barrevik i söder, till
Sollids camping öster ut och till udden Porsnäs väster
ut. Området som ingår sträcker sig nord-sydlig
riktning längs med Väg 740, Sollidsvägen samt väg 744.

HÄLLEVIKSSTRAND

PROGRAMOMRÅDE		

1:15 000

Programområdesgräns
Detaljplanerat område
Tomtmark, ungefärlig utbredning
Skog

EDSHULTSHALL

Jordbruksmark
Övrig öppen mark
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Kapitel 1: Bakgrund, mål och vision

PLANPROCESS

Planprogram

Bearbetning
Godkännande av
Planprogram i KF

Beslut om
programsamråd
KSUS

Bearbetning

Kommunen tar fram ett programförslag som skickas
ut på samråd där myndigheter, organisationer, företag och medborgare har möjlighet att inkomma med
yttranden om förslaget. Efter samrådet bearbetas programförslaget utefter inkomna synpunkter innan det
kan godkännas av kommunfullmäktige. Programmet
ligger till grund för efterföljande detaljplaner samt
Bearbetning
Bearbetning
planbesked, förhandsbesked och bygglov.

ÖVERSIKTSPLAN

Alla kommuner har en översiktsplan som anger hur
mark och vatten inom kommunen bör användas.
Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande
detaljplanering. Orust kommuns översiktsplan är antagen 2009 och arbete med nya Översiktsplan Orust
Detaljplanearbete
2040 pågår. Planprogrammets huvuddrag
kommer
redovisas i översiktsplanen. I övrigt kommer överBeslut om
siktsplanen hänvisa tillPLANPROGRAM
planprogrammet vad gäller Beslut om samråd
DETALJPLAN
KSUS
granskning KSUS
områdets planeringsförutsättningar.
Detaljplanen är juridiskt bindande och säkerställer hur
mark och vatten inom ett specifikt område ska använPLANPROGRAM
das. Under detaljplaneprocessen har myndigheter och
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 10 § ska ett
medborgare möjlighet att lämna synpunkter vid två
program tas fram ”om kommunen bedömer att det
tillfällen, samrådet och granskningen.
behövs för att underlätta detaljplanearbetet”. Syftet
Planprogram
Bearbetning
med att ta fram ett planprogram är att underlätta
detaljplanearbetet genom
att fastställa utgångspunkter
Godkännande av
Beslut om
Planprogram i KF
Bearbetning
programsamråd
och mål för utvecklingen
av ett visst område.
KSUS

Detaljplanearbete
PLANPROGRAM

8

Beslut om samråd
KSUS

Bearbetning

Bearbetning
Beslut om
granskning KSUS

Laga kraft-vinnande
Antagande av
detaljplan KS

Bygglov
DETALJPLAN

Antaga
detaljp

1.5

KOMMUNALA MÅL

VISION

MÅL

Orust kommuns vision lyder ”Orust- den gröna och
trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv”
Visionen berättar vad vi vill uppnå, den önskade och
ideala målbilden för vår gemensamma strävan för att
skapa framtidens Orust kommun. I visionen har tre
övergripande målområden formulerats:

I Budget 2020 med plan för 2021 och 2022 har de
övergripande målområdena utvecklats med tre mål
inom respektive målområde. Några av målen berör
samhällsplanering och ska änvändas i vid framtagande
av nya planer. De mål som berör programmet för Hälleviksstrand och Edshultshall är:

•

Attraktiv kommun

•

•

Hållbarhet och hushållning

En trygg och omtyckt kommun att besöka bo, leva
och verka i

•

Attraktiv arbetsgivare

•

Synliggöra och stärka Orust identitet och goda
värden

•

Minskad klimatpåverkan
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Kapitel 1: Bakgrund, mål och vision

NATIONELLA MÅL

POLITIK FÖR GESTALTAD LIVSMILJÖ
Riksdagen antog 2018 följande mål för arkitektur-,
form- och design:
”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka
utvecklingen av den gemensamma miljön.”
Det ska uppnås genom att:
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•

hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga
ekonomiska överväganden

•

kunskap om arkitektur, form och design utvecklas
och sprids

•

det offentliga agerar förebildligt

•

estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden
tas till vara och utvecklas

•

miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla

•

samarbete och samverkan utvecklas, inom landet
och internationellt
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Kapitel 2: Platsens förutsättningar

2. PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1

GEOGRAFISKT LÄGE OCH SAMMANHANG
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Hällevikstrand

Edshultshall

HÄLLEVIKSSTRAND

EDSHULTSHALL

Hälleviksstrand är beläget vid en skyddad vik vid lerkilens mynning mitt på Orust västra kust, i Morlanda
socken. I Hälleviksstrand bor det idag knappt 200
invånare året om. Bostadsbeståndet är i hög utsträckning enbostadshus och används till största del som
fritidsboenden. Det finns inga året-runt-öppna butiker
i dagsläget, men sommartid öppnar kiosk, restaurang,
café, pub och andra mindre verksamheter. Det finns
ett antal arbetsplatser, bland annat vid det lokala
varvet och stenhuggeriet som funnits på platsen länge.
Stensbo skola med klass F-6 är belägen strax utanför
samhällskärnan.

Edshultshall är beläget 2 km söder om Hälleviksstrand, i Morlanda socken, vid en bergssluttning
mellan Sollidsbukten och Barrevik. I Edshultshall bor
det idag cirka 50 invånare året om. I likhet med i Hälleviksstrand finns här en övervikt på enbostadshus
som används som fritidshus.

De största närliggande samhällena är Ellös, 7 km
norrut, och Mollösund 9 km söderut. Orust centralort Henån ligger 23 km bort. Hälleviksstrand nås via
väg 770 som slutar vid hamnplanen och där övergår i
Sollidsvägen som fortsätter söder ut genom samhället
mot Edshultshall.

Genom samhället går väg 744 i nord-sydlig riktning.
Vägen kopplar samman väg 770 vid Stensbo i norr
och väg 740 vid Boxviks kile och slutar i Mollösund
söderut. Edshultshall växte fram runt en strategiskt
belägen hamn för fiskare och senare skeppare tydligt
avgränsat av branta bergsklippor öster om samhället.

Hälleviksstrand har växt utifrån en skyddad strandäng, Lerkilen, och expanderade först i de omgivande
bergen och vikarna efter att en fiskehamn etablerades. Under senare tid har samhället växt söderut längs
med Sollidsvägen mot Edshultshall. Varvsområdet har
långa anor och har utgjort en stomme för samhällets
näringsliv under stora delar av 1900-talet.
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HISTORIA, KULTURHISTORISKA VÄRDEN OCH FORNMINNEN

Ångbåtsbryggan i Hälleviksstrand

HISTORISK BAKGRUND
Samhällena har uppkommit på liknande sätt, då de
under 1600-talet utgjorde boplatser för fiskare. Så
tidigt som på 1500-talet, vet vi att bönder från Hällevik, Edshult och Barrevik anordnade upplagsplatser
för sina båtar vid passande slänter ner till havet.
Fattiga strandsittare fick arrendera en bit mark intill
stranden för att bosätta sig på. De äldsta spåren av
husgrunder återfinns i Porsnäs och Stördalen i norra
delen av programområdet. Här bodde och verkade en
handfull strandsittare.
Med tiden blev fiskeriet allt viktigare och snart bosatte
sig allt fler på platserna som tidigare bara fungerat
som båtupplag. Det var utifrån förusättningarna för
sjöfart och fiske som samhällena kom att växa fram.
Bohusläns kustsamhällen har växt fram och utvecklats med havet som huvudsakligt transportsätt. Gott
om inomskärsleder mellan de relativt korta, öppna
havslederna gjorde det möjligt att nå de flesta av regionens kustsamhällen under alla årstider. Isläggning
kunde utgöra ett hinder innan isen blev tjock nog att
bära hästdragna vagnar eller att ortsborna själva kunde
möta upp med slädar för att säkra leveranser av nödvändiga varor.
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Fiskesamhället Hälleviksstrand

Till följd av sjöfartens roll i dåtidens infrastruktur spelade kustområdena med sina tätt liggande samhällen
en viktig roll. Detta resulterade i utveckling av samhällena och dess marina näringar.
Den stora förändringen från mindre, förhållandevis
spridda, bosättningar till lite större samhällsbildningar,
inträffar under senare delen av 1700-talet. Det sker
i samband med den stora sillperioden längs bohuskusten. Sillperioden skapade förutsättningar för
blomstrande näringsliv och expansion av samhällenas
befolkning.
När sillperioden avtog uppstod arbetslöshet samtidigt
som den del av befolkningen som bosatt sig i kustsamhällena sökte vägar att utveckla fisket. Med inriktning
på andra typer av fångst sker fisket på andra vatten
än dem där sillen kunnat fångas.De nya utmaningarna
betydde inköp av större fiskebåtar och redskap med
vilka man kunde utöka sina fiske.
Båtbyggandet och fraktfarten som krävdes för de
växande fångsterna växte och ersatte så småningom
fiskeri som huvudsaklig sysselsättning i samhällena.
Under 1800-talet började badgäster komma till Hälleviksstrand och det byggdes badhus och ångbåtsbrygga.
Befolkningen nådde sin kulmen år 1910 då det bodde

600 personer i Hälleviksstrand. Den traditionella fiskenäringen kompletterades nu med allt fler yrkesgrupper
och det fanns nu en kyrka uppförd 1904, turism som
lockade köpmän till samhället och läkare för den allt
större befolkningen.
Under världskrigen och ända fram till 1970-talet minskade både fisket och fraktverksamheten vilket ledde
till en befolkningsminskning. Trots detta etablerades
näringar som stenhuggeri, konservindustri och mekanisk verkstad på orten.
Under 1800-talet upplevdeEdshultshall en tragisk
koleraepidemi som ledde till att en tredjedel av befolkningen dog. På en av öarna i skärgården utanför
samhället finns en kolerakyrkogård kvar.

Hällevikstrand år 1960

Efter en snabb återhämtning uppgick dock befolkningen till runt 200 invånare år 1897. Det fanns då
tre fiskebåtar och nio rederier i samhället. Uppgången
fortsatte och under 1900-talets första hälft fiskade inte
mindre än 13 båtar från Edshultshall sill. Fraktfarten
i samhället gick i graven 1985 då sista fraktskeppet
såldes.
Till skillnad från många andra kustsamhällen så förblev Edshultshalls sociala struktur likartad in på
1900-talet, då inflyttning av nya yrkesgrupper inte
skedde på samma sätt som i Hälleviksstrand. Det gör
att Edshultshalls byggda miljö utgör en pedagogisk
bild av kustsamhällenas traditionella lagorganisation,
som innebar att fiskefångsten delades lika och gav
relativt likvärdiga materiella förutsättningar för samhällets arbetsföra befolkning.

Edshultshall år 1960

Flygfoto över Lerkilen är 1960
15
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Lokala byggnadsdetaljer
Varje bygd har i regel sina lokala byggnadsdetaljer som är typiska för platsen. Anledningar till det kunde till exempel vara att grannarna tittade på varandra och/eller lokala snickare som marknadsförde sina varianter. I denna översiktliga rapport redovisas endast exempel på byggnadsdetaljer som är typiska för Edshultshall. I den mer
detaljerade inventeringen kommer dessa att uppmärksammas mer. Teckningarna nedan är gjorda av Ann Mari Westerlind vid hennes inventering av kustmiljöer 1982.

Snickerier i Hälleviksstrand respektive Edshultshall återgivna av
A. M. Westerling 1982

Figur 13. Snickarglädje funnen i Edshultshall avtecknade av A. M. Westerlind. Källa: Westerlind 1982:50.

De tidigare mer tillgängliga bryggorna med passager
och utblickar mellan sjöbodarna hamnar i konflikt
Den äldre bebyggelsen är starkt präglad av relationen
med det nutida nyttjandet av sjöbodarna för rekreation
Figur 12. Snickarglädje
funnen
i Hälleviksstrand avtecknade av A. M. Westerlind. Källa:
till landskapet. Samhällena uppkommer
kring
naturligt
snarare än som ekonomibyggnad.
Westerlind 1982:36f.
lämpliga hamnar, och sambandet brygga-bod-bostad
vittnar om havets roll för orternas och människornas
Bebyggelsen är också starkt präglad av topografin, där
livsvillkor. Sjöbodsraderna och den täta bebyggelsen
husen följer berghällarna med gavlarna riktade mot
skyddade mot väder och vind.
vattnet och skapar en karaktäristisk siluett från havet.
Socklarna är i regel höga för att hantera nivåskillnader
Samhällskärnorna domineras av enbostadshus i form
utan sprängning och grovhuggen natursten smälter in
av enkelhus, parstugor, dubbelhus och villor från
- 25 mot berggrunden.
1900-talets första hälft samt sjöbodar. Sjöbodarna
i slamfärger är traditionellt enklare i sin gestaltning
Utrymmena mellan husen domineras av berg i dagen,
medan boningshusen i ljusa kulörer är mer påkostade
men här och var har naturliga klippskrevor och terassoch utsmyckade. Enstaka större volymer har inrymt
murar använts för att anlägga en liten täppa. Husen
Figur 12. Snickarglädje funnen i Hälleviksstrand avtecknade av A. M. Westerlind. Källa:
- 37 magasin,
butiker och mindre industri.
tillgängliggörs via smala gångstigar
och trappgångar.
Westerlind 1982:36f.

KULTURHISTORISK KARAKTÄR

Trots en till stor del enhetlig helhet, gällande volym
och färgskala går det att hitta stor variation i detaljer.
Omsorgsfulla snickerier, men även murning, plåtarbeten och smiden ger varje hus sitt unika uttryck.
25 De små fastigheterna och- allmänningarna
mellan
husen vittnar som fiskesamhällets sociala struktur och
de fria passagerna mellan husen är viktiga för kulturmiljön, som är sårbar för dagens förändringstryck med
privatiserade uteplatser och bygglovsbefriade komplementbyggnader. Tendensen är att trädgårdar inhägnas
i allt större utsträckning och marken tas i anspråk av
trädäck och altaner.
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Samhällena har vuxit över tid vilket gett tydligt läsbara
årsringar utanför samhällskärnorna. I ytterkanterna av
samhällena präglas bebyggelse från 1900-talets senare
hälft av mer modernistiska drag, men även mer historicerande nytillskott förekommer, bland annat ett
område i Hälleviksstrand från 2010-talet med nytolkningar av ”kaptensvillan”.

Enkelstuga

Dubbelhus

Sjöbod

Dubbelhus

Trähus i funkisstil

Hus med eternitfasad
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Glasveranda

2.2.3 ALLMÄNNA VÄRDEUTTRYCK

Miljön mellan husen

•

MILJÖN
•

Välbevarad historisk bebyggelsestruktur

•

De karaktäristiska stråken brygga-bod-bostad som
bidrar till upplevelsevärdet av miljön

•

Bebyggelsens enhetliga volymer och harmoniska
helhet

•

Miljön mellan husen - anpassningen till bergslandskapet, gångstråken mellan husen, öppenheten,
fristående hus, inga eller få och små komplementbyggnader, allmän platsmark

•

Bostadshusens oregelbundna, täta placering

•

Mindre gångar och trappor mellan byggnaderna

•

Bostadshusens typologier - enkelstugor och dubbelhus i 1 ½ - 2 våningar. Med lertegelklädda
sadeltak eller brutna sadeltak och höga naturstensgrunder

BOSTADSHUSEN
•

18

Locklistpaneler, utsmyckande snickerier samt
spröjsade fönster av trä. Takkupor, gavelspetsar,
frontespiser med snickerier eller rak takkupa

Enkelt fönster i sjöbod

Fasadmaterial av trä dominerar, inslag av plåt och
eternit förekommer vilket också har medfört en
karaktärsförändring i många kustsamhällen de
senaste 60 åren. Eterniten berättar dock också sin
historia, om välstånd och råd att modernisera sina
hus

SJÖBODAR OCH MAGASIN
•

Sjöbodar och magasins enkla fasadbeklädnad i trä
med lockpanel. Fasaderna slamfärgade i främst
faluröd kulör, men även gulockra samt ofärgade.
Sjöbodarna och magasinen kontrasterar bostadshusen som oftast är målade i ljusare kulörer

•

Tätt uppförda byggnader, främst utmed vattenlinjen, och brygga, med siktlinjer/luckor på någon
meter mellan varje byggnad. Staket eller plank
mellan bod/magasin utgör ett främmande element i miljön. Sjöbodar bildar en krans till övrig
bostadsbebyggelse på orten

•

Enkel och funktionsanpassad utformning med få
dekorerande element. Enkel utformning av vindskivor, fönsterfoder och dörrar

KULTURMILJÖ - BEVARANDEVÄRDE 1:10 000

Bevarandeklass A
Bevarandeklass B
Bevarandeklass C
Karaktärisering av kulturmiljöer
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KULTURMILJÖ
Bohusläns museum har 2018 identifierat särskilt välbevarade kulturmiljöer inom programområdet. Dessa är
klassificerade från A till C. De hänvisar även till vilka
delar av plan och bygglagen som berörs i lämplighetsprövningen av tillkommande bebyggelse. Paragraferna
som refereras till syftar till att säkerställa att kulturhistoriskt viktiga miljöer vårdas och att utvecklingen sker
på ett varsamt sätt.

KLASS A
Området utgör en omistlig länk i förståelsen av
samhället Hälleviksstrands/Edshultshalls historia,
liksom av förståelsen av den bohuslänska fiskelägesbebyggelsen i generell mening. Här finns en samlad
bebyggelsebild med särskilt värdefull väl bevarad äldre
bebyggelse, med få inslag av yngre och/eller kraftigt
ombyggda hus. Husen är liksom miljön som helhet
mycket känslig för påverkan genom förvanskning och
om varsamhet inte iakttas vid förändringar. Underhåll måste ske på sätt som säkerställer att de särskilda
värdena bevaras. Alla eventuella ändringar och tillägg i
bebyggelsen måste göras varsamt så att bebyggelsebildens befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Bebyggelsens värde inom A-område motsvarar
värdet på bebyggelse inom riksintresse.
Här gäller plan- och bygglagen 8 kap. 13 §, 8 kap. 17
§ och 8 kap. 14 § på all bebyggelse. Varje bygglov
måste också uttryckligen prövas mot effekten på de
befintliga kulturhistoriska värdena inom miljön enligt
plan- och bygglagen 2 kap. 6 §.

KLASS B
Området utgör en viktig länk i förståelsen av samhället Hälleviksstrands/Edshults-halls historia, liksom av
förståelsen av den bohuslänska fiskelägesbebyggelsen i
generell mening.
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Förhållandevis samlad bebyggelsebild, innehållande
särskilt värdefull väl bevarad äldre bebyggelse, tillsammans med vissa inslag av yngre och/eller kraftigt
ombyggda hus. De välbevarade husen är liksom miljön
som helhet känslig för påverkan genom förvanskning och om varsamhet inte iakttas vid förändringar.
Underhåll på de hus som är välbevarade måste ske på
sätt som säkerställer att de särskilda värdena bevaras. Alla eventuella ändringar och tillägg i bebyggelsen
måste göras varsamt så att be-byggelsebildens befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Här gäller plan- och bygglagen 8 kap. 13 §, 8 kap. 17
§ och 8 kap. 14 § på all äldre välbevarad bebyggelse.
Varje bygglov måste också uttryckligen prövas mot
effekten på de befintliga kulturhistoriska värdena inom
miljön enligt plan- och bygglagen 2 kap. 6 §.

KLASS C
Blandad bebyggelsebild, innehållande särskilt värdefull väl bevarad äldre bebyggelse, tillsammans med
inslag av yngre och/eller kraftigt ombyggda hus. De
välbevarade hu-sen är känsliga för påverkan genom
förvanskning och om varsamhet inte iakttas vid större
förändringar, vilket också kan gälla miljön som helhet.
Underhåll på de hus som är välbevarade måste ske på
sätt som säkerställer att de särskilda värdena beva-ras.
Eventuella större ändringar och tillägg i bebyggelsen
bör göras varsamt så att ka-raktärsdragen på bebyggelsebilden som helhet respekteras och tillvaratas.
Här gäller plan- och bygglagen 8 kap. 13 §, 8 kap. 17
§ och 8 kap. 14 § på all äldre välbevarad bebyggelse. I
relevanta fall kan bygglov behöva prövas mot effekten
på de befintliga kulturhistoriska värdena inom miljön
enligt plan- och bygglagen 2 kap. 6 §.
Vidare beskrivs ett urval av särskilt välbevarade miljöer från kulturhistorisk inventering:

3. OFFENTLIGA STRÅKET (KLASS A)
Utgörs av hamnmiljön, kajen, före detta affärslokaler och ängen och sträcker sig från hamnen utmed
Landsvägen. Inrymmer offentliga funktioner och
rörelsestråk som visserligen har äldre anor men har
förändrats i och med förändrad infrastruktur under
1900-talet.

7. ▲

6.

1.

4. KULLEN (KLASS A)
Bebyggelsemiljö med hus från sent 1800-tal till 1930,
oregelbundet placerade på berget. Mestadels större
dubbelhus på höga grunder men även mindre enkelhus med påbyggd andra våning finns representerade.

3.

5.
2.

5. BORTÖVER, PERS UDD (KLASS A)
Bebyggelsemiljö som utmärker sig med större dubbelhus med höga stengrunder, frontespiser och
snickarglädje. Ett hus är från mitten av 1800-talet,
annars är uppkomsten koncentrerad mellan 1896–
1912.

4.

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Hälleviksstrand

9. ▼

HÄLLEVIKSSTRAND
1. NORRA DELEN AV VADHUSBERGET (KLASS A)
Den äldsta bebyggelsen med hus från första hälften av
1800-talet och några enstaka från 1700-talet. Mindre
enkelhus, men även mindre dubbelhus, oregelbundet
placerade. Smala gångvägar mellan husen, trädgårdstäppor, berg i dagen tätt inpå husen.
2. SÖDRA DELEN AV VADHUSBERGET (KLASS A)
Husen byggdes upp efter branden mellan 1905–1912.
Några fastighetsägare valde att bosätta sig i andra
delar av samhället, vilket gjorde att det blev lite mer
mellanrum mellan husen vilket innebar större säkerhet
i händelse av brand igen. Ett stråk av mindre enkelhus med dubbelhus på var sida. Många av husen är
placerade på de nedbrunna husens grunder men då
flera valde att inte bygga upp sina hus på samma plats
är placeringen mer regelbunden än på norra delen av
Vadhusberget.

6. LÄNGS LANDSVÄGEN OCH KÄLLELIA (KLASS A-B)
En större bebyggelsemiljö med hus främst från andra
hälften av 1800-talet och första årtiondena på 1900talet, med enstaka hus från andra hälften av 1900-talet
i utkanterna. Husen är placerade utmed vägarna men
inte i raka rader. Husen omges av trädgårdar.
7. LERKILEN MED GÅRDARNA. KYRKAN, KONSERVFABRIKEN
Bebyggelsemiljön består dels av den ursprungliga
jordbruksmarken runtom Lerkilen och dels av kulturhistoriska solitärer såsom kyrkan och konservfabriken.
9. INDUSTRIER (KLASS A-C)
Hälleviksstrands slip är placerad i en enskild vik söder
om samhället och har en drygt hundraårig historia på
platsen, vilket gör den tillsammans med dess välbevarade ka raktär viktig för samhällets historia. Den
mekaniska verkstaden ligger utmed Sollids-vägen och
har tydlig efterkrigstidskaraktär. Stenbrotten ligger i
omgivande berg.
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3.
1.

2.

Hälleviksstrands hamnplan år 1909

VÄRDEBÄRARE

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Edshultshall

EDSHULTSHALL
1. BEBYGGELSEN NÄRMAST VATTNET (KLASS A)
Äldsta delen av fiskeläget, flertalet hus är från före
1889. Mestadels lägre dubbelhus, oregelbundet placerade, men även enkelhus. Smala gångvägar mellan
husen, endast små trädgårdstäppor, mycket berg i
dagen tätt inpå husen.
2. BEBYGGELSE EFTER 1890 (KLASS A)
Nästa årsring innanför den äldsta bebyggelsen präglas av större dubbelhus med långsidorna mot vattnet,
höga stengrunder och frontespiser. Även dessa är
oregelbundet placerade med omgivande mindre trädgårdar, ibland terrasserade.
3. LÄNGS VÄGEN (KLASS B-C)
Bebyggelsen utmed vägen präglas av byggnader från
olika tidsåldrar. I södra delen av samhället finns mestadels byggnader från 1900-talets första årtionden
medan de norra delarna av samhället har vuxit mellan
1950–1975. Enstaka hus har tillkommit under de
senaste 30 åren.
22

Den kulturhistoriska inventeringen 2018 har identifierat en rad värdebärare som är karaktäriserande för
kulturmiljön. Det innefattar de allmänna värdeuttryck
som är gemensamma för båda orterna som listas på
sidan 18, men även mer specifika för respektive ort.
Utöver bebyggelsestrukturen och de välbevarade
husen och gaturummen ligger en del av det kulturhistoriska värdet av Hälleviksstrand i den pedagogiska
bilden av fiskelägret. Sjöbodarna men även varvet,
ångbåtsbryggan, badhuset, kiosken och vad som tidigare varit magasinsbyggnader på hamnplan nämns
som viktiga värdebärare.
I Edshultshall finns likartade värden i form av bebyggelsestruktur, välbevarade hus och bilden av det gamla
fiskesamhället. Även sjöbodarna, grumsedammen,
stenkajen/vågbrytaren och T/S Westkust pekas ut
som värdebärare.

FORNMINNEN OCH
KULTURHISTORISKA LÄMNINGAR
Fornlämningar definieras som varaktigt övergivna spår
av mänsklig verksamhet daterade före 1850. Dessa
skyddas av kulturmiljölagen. Inom undersökningsområdet för den kulturhistoriska inventeringen finns
fem kulturhistoriska lämningar som är registrerade
hos Riksantikvarieämbetet. Av dessa uppfyller endast
en kraven för en fornlämning, en medeltida fartygslämning, Morlanda 559, längs Nabbingens södra kant.
Den är markerad som nummer 3 på kartan.

1

Övriga lämningar har inte samma starka skydd, men
anses ändå vara bärare av vår kulturhistoria.

2
FORNLÄMNING MORLANDA 559

3
4
5

Fornminnen kulturhistoriska l'ämningar
Figur 10. Placering av de fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som är registrerade inom planområdet.

- 20 -
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2.2.6 HISTORISKA FOTON

24

Längs vattnet finns den äldsta bebyggelsemiljön i Edshultshall

Hamnplan i Hälleviksstrand kring år 1940

T/S Westkust

Vid ångbåtsbryggan i Hälleviksstrand anlände sommargäster

Edshultshall från landsidan

Hälleviksstrands varv

GLARNA VID
LERKILEN
Pers udd i nutid

Pers udd, historiskt foto

Sjöbodar längs Vadhusbergets västsida i nutid

Sjöbodar längs Vadhusbergets västsida kring år 1950

Hälleviksstrands kyrka

Hälleviksstrands kyrka, byggd 1904
25
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2.2.7 NUTIDA FOTON

Vadhusberget

Utblickar mellan sjöbodar

Vadhusberget från Pers udd

Gavel på äldre bostadshus
26

Miljön mellan husen på Vadhusberget

Höga socklar i natursten

Terränganpassning

Täppa

Trappgång
27
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DEMOGRAFI: SOCIALA OCH EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

BEFOLKNING OCH UTBILDNING
Orust har 15 315 invånare (2020) och sedan mitten
av 1990-talet har befolkningsmängden legat relativt
stabilt kring 15 000 invånare, men befolkningen mångdubblas under sommarmånaderna. Denna skillnad i
befolkning under året märks särskilt på Västra Orust,
där andelen fritidshus är större.
Omkring 230 personer är helårsboende inom programområdet i Hälleviksstrand och Edshultshall.
Generellt har Orust en åldrande befolkning där den
snabbast ökande befolkningsgruppen är 50 år eller
äldre. Detta gäller i större utsträckning på Västra
Orust och utanför tätorterna.

Fördelning av invånare på bostadsort inom programområdet

Befolkningen inom Hälleviksstrand och Edshultshall
är relativt jämt fördelad mellan kvinnor och män, med
en lite övervikt av kvinnor. Andelen personer med
eftergymnasial utbilning på Orust är 26% något lägre
än rikssnittet med 36%.

Könsfördelning av invånare inom programområdet

Åldersfördelning av invånare inom programområdet
28

Hälleviksstrands varv

Skonaren Westkust

ARBETSPLATSER OCH PENDLING

KULTUR OCH FÖRENINGSLIV

Näringslivet på Orust karakteriseras av småskalighet,
vilket även gäller i Hälleviksstrand och Edshultshall. Merparten av Orusts omkring 2 000 företag har
mellan en och tio anställda.

Kring Hälleviksstrand och Edshultshall finns ett rikt
föreningsliv. Morlanda hembygdsförening driver bland
annat Hälleviksstrands museum i en av samhällets sjöbodar.

Förvärvsfrekvensen på Orust är högre än rikssnittet,
83,3% jämfört med 79,5%.

Edshultshalls samhällsförening och Hälleviksstrands
främjande arrangerar fritidsaktiviteter och driver
frågor kring orternas utveckling. I Hälleviksstrand
fungerar ”lokalen” som en samlingsplats för föreningslivet.

De företag som finns inom programområdet är
huvudsakligen verksamma inom maritima näringar,
bygg/anläggning, transport, turism och fastighetssektorn.
Båtbyggandet har gamla traditioner och svarar fortfarande för mer än hälften av industriarbetstillfällena
inom kommunen. Förr byggdes båtar för frakt och
fiske. Numera är det praktiskt taget endast fritidsbåtar som produceras. Huvuddelen av Sveriges export av
segelbåtar kommer från Orust.
Hälleviksstrands varv har idag 7 anställda. Verksamheten består främst av reparation, service och
underhåll, samt båtuppställning och uthyrning av båtplatser.

Föreningsdrivna bastur har nyligen uppförts på Andstensholmen i Hälleviksstrand och Jensholmen i
Edshultshall.
Edshultshall är även hemmahamn för skolfartyget Westkust, som ägs av Orust skolfartygsstiftelse
och drivs i samarbete med Orusts skolfartygsförening förlig vind. Föreningen driver seglarskola och
utbildningsseglingar, vilket lockar stora grupper till
Edshultshall under seglingssäsongen.

Västra Orust har längre pendlingsavstånd till de större
arbetsmarknaderna såsom Göteborg, Stenungssund
och Uddevalla vilket försvårar förutsättningarna för
helårsboende.
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BEBYGGELSESTRUKTUR OCH SERVICE

MARKANVÄNDNING OCH
BEBYGGELSE

FASTIGHETSÄGANDE OCH
EFTERFRÅGAN

Orust är en landsbygdskommun där 60 % av befolkningen bor utanför tätorterna. Största delen av marken
utgörs av skogsmark, improduktiv och produktiv.
Bebyggd mark och tillhörande mark utgör 8 % av
kommunens landyta.

Den västra kommundelen, där programområdet ingår,
är den mest attraktiva för fritidsboende. Efterfrågan
på fritidshus driver upp bostadspriserna.

Bebyggelsen på Orust utgörs huvudsakligen av friliggande småhus upplåtna som äganderätt (76 %), samt
en viss del flerbostadshus upplåtna som hyresrätt (10
%). Mindre än 1 %, utgörs av bostad i flerbostadshus
upplåtna som bostadsrätt.

Då äganderätt i form av enbostadshus är den vanligaste boendeformen har detta stor påverkan på
bostadsmarknaden. Detta gör att ekonomiskt tillgänglig bostadsförsörjning blir en utmaning i den Västra
kommundelen.

I nuläget finns ett drygt trettiotal hyresbostäder i Hälleviksstrand, i Stiftelsen Orustbostäders och i privat
ägo. I övrigt domineras bebyggelsen av enbostadshus.

Fördelning av boendeformer på Orust

Andel fastigheter med helårsboende inom programområdet
30

Hälleviksstrands hamnplan idag

Hälleviksstrands hamnplan på 1940-talet

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL
SERVICE
Stensbo skola är belägen cirka 2 km från Hälleviksstrands samhällskärna. Skolan har elever i årskurs F-6
och drivs med en ideell förening som huvudman.Närmaste förskolor finns i Ellös och Tvet.
Livsmedelsbutiken i Hälleviksstrand stängde för cirka
10 år sedan, och sedan dess finns närmsta dagligvaruhandel i Mollösund och Ellös. Större serviceutbud
finns 7 km bort i västra Orusts serviceort Ellös och 25
km bort i kommunens centralort Henån.
Besöksnäringen inom prograområdet består av ett
mindre hotell, yacht club, camping samt ett antal
mindre bed & breakfasts. I Hälleviksstrand finns även
sommaröppen kiosk, café/butik samt ett par restauranger.
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SJÖBODAR, BÅTPLATSER
OCH HAMNAR
Kommunala hamnar med gästhamn och fasta båtplatser finns i både Hälleviksstrand och Edshultshall.
I Hälleviksstrand finns cirka 135 fasta platser och 8
gästplatser med tillgång till servicehus. I Edshultshall
finns cirka 35 fasta platser och 10 gästplatser med
tillgång till toalett.
Vidare finns gästhamn med 30 platser vid Hällevik
yacht club samt ca 270 fasta platser. Det finns även
fasta båtplatser vid Hälleviksstrands badplats och
Hälleviksstrands varv.
Sjöbodar och bådplatser finns längs strandkanten i
båda samhällena koncentrerat till samhällskärnorna
samt i mindre utsträckning längs övrig kust inom
planprogrammet.

32
50

0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 [m]

1:10 000

x
x

2.5

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER

Busshållplatser kring programområdet

RESVANOR
En resvaneundersökning från 2017 visar att 87% av
alla resor på Orust uppges ske med med bil, 7% med
kollektivtrafik, 4% till fots och 3% med cykel. Detta är
en högre andel bilresor än det västsvenska genomsnittet på 53%.
Då Hälleviksstrand och Edshultshall inte är lika integrerat i kollektivtrafiknätet som de större tätorterna,
kan denna siffra antas vara minst lika hög som genomsnittet på Orust.
Trånga gaturum inom äldre bebyggelse

TRAFIKSTRUKTUR
Då Hälleviksstrand och Edshultshall växte innan biltrafikens intåg, är bebyggelsestrukturen inte sällan svår
att anpassa till dagens trafikläge. Bland hällmarken har
smala bilvägar kilats in i terrängen och dragits genom
de tätbebyggda samhällskärnorna. Utvecklingen av
infrastruktur ställer krav på anpassning till såväl landskapsbild som kulturmiljö.
Skillnaderna i trafikflöde under hög- respektive
lågsäsong bidrar ytterligare till den komplexa trafiksituationen.

KOLLEKTIVTRAFIK
Edshultshall och Hälleviksstrand trafikeras av två
busslinjer, Linje 372 mellan Mollösund och Varekil
samt 975 mellan Mollösund och Henån. Till och från
Varekil finns 5-7 avgångar per dag medan endast 1-2
avgångar går till och från Henån.
I en trafikutredning från 2018 görs bedömningen att
det är möjligt att ta sig till och från Hälleviksstrand
och Edshultshall med buss, men att turerna är såpass
begränsade att majoriteten av resorna till och från
orterna sker med bil.
Vid hållplatserna Hälleviksstrands brygga, Hälleviksstrand Södra och Edshultshall Norra finns väderskydd
och sittplatser.
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Cykling längs havet

GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT
Idag saknas separat gång- och cykelvägnät inom programområdet, med undantag för enstaka gångvägar
i Hälleviksstrands samhällskärna. Gång och cykling
sker längs landsvägar och genomfartsvägar med bitvis
höga hastigheter, dålig sikt och smala väggrenar. Detta
resulterar i en otrygg miljö för fotgängare och cyklister, med potentiellt trafikfarliga situationer längs väg
770, Sollidsvägen och väg 744.
I samband med utbyggnaden av Hällevik yacht club
planeras en cykelväg att anläggas cirka 250 meter
söderut mot Edshultshall. Den utgör ett första steg
mot en förbättrad cykelinfrastruktur mellan samhällena.
Den natur- och kulturmiljö som omger vägarna längs
Orust västkust utgör en potential att bidra till ökat
cyklande, såväl pendling som rekreation och turism,
om cykelinfrastrukturen förbättras.

Dålig sikt vid branta kurvor i Edshultshall

INFRASTRUKTUR FÖR BIL- OCH
GODSTRAFIK
Till Hälleviksstrand sker större delen av trafikförsörjningen norrifrån via väg 770. Detta är även snabbaste
vägen från kommunens större tätorter, Henån, Ellös,
Svanesund och Varekil. Söderifrån, från bland annat
Nösund, Mollösund och Edshultshall, går trafiken via
Sollidsvägen.
Edshultshall nås från bland annat Mollösund via väg
744 söderifrån. Kopplingen till större delen av ön
sker via väg 744 norrut. Förutom de norrgående vägarna kopplar även väg 740 som går över Boxviks kile
samman halvön med resten av Orust.
Då väg 744 är den enda väg som leder till Mollösund,
passerar samtliga boende och besökare påväg dit
genom Edshulthall. Det gäller även godstrafik. Detta
genererar mycket trafik genom Edshultshalls samhällskärna, inte minst sommartid.
Då gång- och cykelväg saknas delas bilvägen med
oskyddade trafikanter, vilket riskerar att utgöra en trafikfara till följd av dålig sikt.
Sollidsvägen och väg 744 ligger bitvis inpassad mellan
bergsknallar eller tät kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Detta gör att breddning av vägen i vissa fall är
komplicerat och/eller dyrt.
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		Hastighetsbegränsningar

Parkeringsskylt

PARKERING
För båda samhällena gäller att behovet av parkeringsplatser varierar kraftigt mellan sommar- och vintertid
till följd av delårsboende och turism.

		Väghållare

VÄGHÅLLARE
Väg 744 och 770 förvaltas av Trafikverket. Sollidsvägen mellan centrala Hälleviksstrand och väg 744
förvaltas av kommunen. Övriga vägar har enskilt
huvudmannaskap och förvaltas av vägföreningar, Hälleviksstrands vägförening, Edshultshalls vägförening,
samt ett antal mindre föreningar/samfälligheter.

Sedan färjeanslutningen till Käringön flyttade från
Hälleviksstrand till Tuvesvik 2013 finns ett överskott
av parkeringsplatser i Hälleviksstrand. Då tomterna i
den gamla samhällskärnan ofta är små och kuperade
finns ett behov av att kunna hyra boendeparkering,
då detta ofta inte kan lösas på inom fastigheten. De
flesta befintliga parkeringar ligger på privat mark även
i Hälleviksstrand, varav stor andel är förhyrda platser.
Många av parkeringarna är inte planenliga.
I Edshultshall finns en brist på parkeringsplatser,som
visar sig främst under sommarmånaderna. Då endast
ett tjugotal platser är tillgängliga för allmän parkering,
uppstår det främst problem när många besökare till
segelfartyget Westkust kortvarigt vill parkera i Edshultshall. Detta leder till oorganiserad parkering längs
väg 744, vilket resulterar i begränsad framkomlighet,
särskilt för oskyddade trafikanter.

Kommunens intention är att Sollidsvägen skall övergå
till enskilt huvudmannaskap.

35

Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall

2.6

Kapitel 2: Platsens förutsättningar

GRÖNSTRUKTUR & NATURVÄRDEN

NATURMILJÖ
Planprogramsområdet utgörs till stora delar av en
kal kustmiljö med stora sammanhängande hällmarksområden. En del klippor är delvis bortsprängda, och
bortskeppade till andra platser där de agerar utfyllnadsmaterial och vittnar om människans påverkan på
landskapet.
Landskapet är på sina ställen dramatiskt; vid Edshultshall och vid Hälleviksstrands varv stupar bergväggar
ner mot bebyggelsen och havet. Karga hällmarker
dominerar landskapet, men insprängt mellan dem
finns bördig jord med strandängar och skogsdungar.
Det finns även våtmarker och lövskogsmiljöer. Här
förekommer skyddade arter som snok, groddjur och
fåglar.
Jordbruksmark förekommer i landskapets låglänta
delar. Lerkilen uppskattas av fåglar och har tidigare
fungerat som betesmark. Ett våtmarksområde löper
från Lerkilen i nordostlig riktning.
Sandstranden vid Sollid är en långgrund bukt, en av de
många vikarna och holmarna som med åren naturligt
eroderat, fyllts ut eller byggts över av människan. På
platser såsom Björnstensholmen syns istidens rörelse
över Bohusläns landskap, istäcket lämnade här kvar
bergblock som över tid formats av vinden och havet.
Strax utanför planområdet finns Storehamnsplatån,
ett mer höglänt skogslandskap med mosaikartade våtmarkskomplex. Storehamn är utpekat i översiktsplan
från 2009 som ett av öns stora opåverkade områden.
De många kobbarna, öarna och skären i området
består nästan helt uteslutande av kala hällmarker med
artfattiga ljungmarker, mindre lågvuxen vegetation
samt inslag av enbuskar och småträd som lönn. Öarna
ligger inom riksintresse för naturvård. Öar strax
utanför planområdet har tillträdesrestriktioner för
fågelskydd.
Havsmiljön inom programområdet är i Orust marinkarta identifierat som i huvudsak måttligt känsligt
kustvatten, medan vattenområdet väster om björnstensholmen och mellan Sollid och Edshultshall
identifieras som mycket känsligt.
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LOKALT VÄRDEFULLA
NATUROMRÅDEN OCH LANDSKAP
1. Lerkilen. Ansluter till våtmarksstråk åt norr och
nordost. Rikt fågelliv och uppskattad närrekreation.
2. Pers udd. Ostörd udde med utblickar och badmöjligheter.
3. Ängen. Central grönyta som utgör viktig samlingspunkt och lekplats.
4. Andstensholmen och badplatsviken. Hälleviksstrands
mest besökta badplats i söder med nybyggd bastu
och samlingslokal i väster.
5. Björnstensholmen. Delvis påtagliga naturvärden med
orörd hällmark.
6. Rastplats vid Sollid. Öppenhet mot havet och
Käringöskärgården. Utsikt över Käringön och
Mollösund.
7. Barnvänlig badplats
8. Nabbingen. Orörd udde i anslutning till samhällskärnan. Uppskattad plats för bad och rekreation.
9. Jensholmen. Delvis påtagliga naturvärden med orörd
hällmark. Bastu på västsidan.
10. Käringöarkipelagen. Grunt skärgårdsområde med
rikt djurliv och flora. Stort värde för friluftslivet.
Orördheten viktig att bevara. Fortsatt och utökad
betesdrift är gynnsamt för bevarandet. Fågellivet
gynnas av ostördhet.
11. Slätterna. Bergsplatå genomskuren av dalgångar.
Klippstränder dominerar, men i vikarnas inre
delar finns intressanta strandängar. För friluftslivet
erbjuder området fina badplatser på klippuddarna
och en lättströvad terräng för vandring vid en fri
horisont både för närboende och tillresta.
12. Storehamn. Vidstäckt gnejsplatå med hällmark,
barrskogar och våtmarksmosaiker. Stora geologiska, biologiska och kulturhistoriska värden samt
stort intresse för friluftslivet. Ingår i ett större
relativt opåverkat område.
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NATUR OCH REKREATION

1:15 000

Betydelsefullt område för rekreation

8.

Koppling till vandringsleder
Koppling till större rekreationsområde

9.

Inventeringsområde - sällsynta arter
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genomförts i Sollid4, där ett par mindre naturvärden
dokumenterats. Även en fågelinventering5 har tidigare
genomförts vid Lerkilen i norr på uppdrag av föreningen Hälleviksstrands Främjande.

3.

5.

2.

INVENTERINGSOMRÅDEN
Vid inventeringen identifierades 12 naturvärdesobjekt
varav fem bedömdes ha påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och sju bedömdes ha högt naturvärde
(naturvärdesklass 2). Naturvärdesobjekten utgörs av
havsnära hällmarker, fågelgödslade klippor, småvatten
och översvämningsmark med tångbankar.
4.
1.

Områden som bedömts ha lägre värden utgörs främst
av igenväxningsmark, igenväxande eller relativt trivial
hällmark samt hårdgjorda ytor och bebyggelse. Dessa
områden bedöms inte i sitt nuvarande tillstånd påtagligt bidra till mångfald inom arter, mellan arter eller
ekosystem.

A. Björnstensholmen. En holme av större storlek med
brant topografi och en mosaik av klipphällar, artfatNaturinventeringens utdrednings- och inventeringsområden
tiga ljungmarker, mindre ytor med örtvegetation samt
inslag av småträd av rönn i vissa delar. Fuktsänkor och
fågelgödslade klippor med rik lavflora förekommer.
 ,)A5+)% %*&$)+5++%+,)-)*,%)#9#),(( +)2'-)  %-%+) %)2$$:)
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En naturvärdesinventering har genomförts av naturcentrum 2018. Det består av en kartläggning av
tidigare dokumenterade naturvärden för ett större
område avgränsat av Lerkilen i norr, Rödsvatten och
Boxsviks kile i öster och av Edshultshall i söder samt
mer detaljerade inventeringar av tre områden vid Edshultshall och Hälleviksstrand som innefattar bland
annat en fördjupad inventering av groddjur. Naturvärdena inom det större utredningsområdet är översiktligt
kartlagda och inför detaljplanering föreslås inventeringar med fokus på naturvårdsarter och särskilt
skyddsvärda naturmiljöer (a, b & c). Inte heller marinekologin är utredd.

UTREDNINGSOMRÅDET

8

Från det större utredningsområdet är ett antal naturområden med naturvärden kända. Det rör sig om
ett litet ängs- och hagmarksområde vid Bocksviks
kile1, en våtmark vid Lerkilen2 samt en del av ett värdefullt odlingslandskap, Morlandadalens sydligaste
del3. Utöver detta har en naturvärdesinventering

B. Hällmarksområdet. Område med mosaikartad karaktär med dominerande klipphällar, högvuxen ljung och
inslag av enbuskar samt blocksamlingar, trädbevuxna
klåvor, stenmurar och ett flertal naturliga småvatten.
Topografin är varierad. Hällmarksmosaiken har inslag
av en del värdekärnor och kan fungera som livsmiljöer
för arter som exempelvis nattskärra, hasselsnok, större
vattensalamander, åkergroda m fl. Hällmarker kan
med sin öppenhet även användas av arter som annars
främst förekommer i jordbruksmark, som hämpling.
Nattskärra noterades i området vid inventeringen.
C. Jensholmen. En liten holme utanför Edshultshall med
övervägande lågvuxen vegetation, små fragment av
strandängsvegetation, nakna hällar med sänkor och
sprickor där det även finns viss buskvegetation. Havsnära hällmark tätbevuxen med örter, lavar och mossor
i sprickor. Några friliggande block finns i närheten av
en bastu i väster.

Slutord
Lerkilen är ett stycke värdefull natur mitt i ett befolkat samhälle. Att öka tillgängligheten och
även försöka stärka naturvärdena i området vore tilltalande. Helt klart har Lerkilen potential
att öka i värde för rekreation.
Att på plats visa områdets naturvärden genom att anordna naturguidningar för allmänheten
kan sprida kunskap om ekologi, biologisk mångfald samt hållbar utveckling.

Kartor och satellitbilder
www.hitta.se
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Bilder

FÖRUTSÄTTNINGAR UTIFRÅN MILJÖBALKEN
Thomas Liebig

Utsikt över Käringöarkipelagen

Fisktärna

RIKSINTRESSE FÖR KUSTZONEN

Fisktärna
RIKSINTRESSE FÖR NATURMILJÖ

Hela Orust kustremsa, inklusive programområdet,
ingår i riksintresse för kustzonen med hänsyn till
områdets stora natur- och kulturvärden, enligt mjöbalken 4 kap. 1 §. Exploatering som påtagligt skadar
dessa tillåts inte. Befintliga tätorter och det lokala
näringslivet är undantaget, men fritidshusbebyggelse
och viss tung industri berörs däremot av riksintresset.

Skärgården inom programområdet omfattas8 av Riksintresse för naturvård enligt mjöbalken 3 kap. 6 §.,
området Islandsberg–Käringöfjorden. Området är
intressant både ur geomorfologisk och naturvårdsmässig synvinkel och utgörs av västsvenska ljungheds- och
kustskogsområden samt odlingslandskap med representativa naturbetesmarker och ängar. Viktiga
häcknings-, rast- och vinterlokaler för vadare och sjöfågel förekommer och i ytterskärgården finns på ett
flertal öar populationer av stinkpadda.

RIKSINTRESSE FRILUFTSLIVET
Programområdet omfattas av rikintresse för friluftslivet enligt mjöbalken 3 kap. 6 §. De områden som
pekas ut som riksintresse för friluftsliv bedöms ha stor
betydelse för människors utevistelse. I dessa områden
ska kommunen ta hänsyn till friluftslivet i planeringen.
Bland de friluftsaktiviteter som området har stor betydelse för nämns naturstudier, kulturstudier, strövande,
bad, båtsport, kanoting och fritidsfiske.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR
VATTEN
Recipienten för planområdet är Käringöfjordens inre
skärgård. Vattenförekomsten har god ekologisk status.
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2.7.4 STRANDSKYDD

•

Det utökade strandskyddet gäller sedan 2014 inom
programområdet, vilket som regel sträcker sig 300
meter upp på land och 300 meter ut i vattnet.

behövs för att utvidga en pågående verksamhet
och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området

•

behöver användas för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
strandskyddsområdet

•

behöver användas för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse

Inom planlagt område kan strandskyddet vara upphävt. Detaljplanerad mark utgör merparten av
kustremsan inom programområdet. Vid antagande av
en ny detaljplan upphävs den gamla detaljplanen ch
strandskyddet återinträder. För planer som vunnit laga
kraft före 1975, inträder det generella strandskyddet
vid upphävandet av den gamla planen. Detta gäller
detaljplanerna för Hälleviksstrands och Edshultshalls
samhällskärnor samt detaljplanen som omfattar området kring Hälleviksstrands varv. När strandskyddet
återinträder eller inträder kan det dock upphävas på
nytt i den nya detaljplanen, men för detta krävs särskilda skäl.
Strandskyddsgränsen är dragen på ett sådant sätt att
vissa kustområden utanför plan är undantagna från
strandskyddet. Det generella inträder inte inom dessa
områden.
Inom strandskyddat område får man inte uppföra
byggnader och anläggningar eller utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurlivet eller det rörliga
friluftslivet. För att frångå detta krävs dispens eller att
strandskyddet upphävs i detaljplan. För både dispens
och upphävande krävs särskilda skäl enligt 7 kap. 18
c–d § i miljöbalken:
•

är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften

•

är väl avskilt från stranden av till exempel en
större väg eller järnväg

•
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behövs för en anläggning som måste ligga vid
vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför
området

Privat mark närmast bostaden och verksamhetsfastigheter bedöms vara redan ianspråktagen mark, vilket
är skäl att upphäva strandskyddet vid ny planläggning. Men om ett område ska ianspråktas som idag är
allmänt tillgängligt behöver det prövas mot de övriga
särskilda skälen.

HÄLLEVIKSSTRAND
De delar som hade en gällande detaljplan 1975
omfattas inte av strandskydd, men strandskyddet återinträder vid planläggning. Detta innebär ny föreslagen
bebyggelse i strandnära lägen behöver prövas mot
strandskyddslagstiftningen. Detta gäller såväl de centrala delarna som området kring varvet.
Sydost om varvet gäller en detaljplan från efter 1975,
där strandskyddet inte är upphävt. Strandskyddet
är upphävt inom större del av området för Hällevik
Yacht club, med undantag för Björstensholmen.
Andstensholmen och Pers udd omfattas inte av
strandskydd, men det generella strandskyddet inträder
vid planläggning.

EDSHULTSHALL
Edshultshall omfattas inte av strandskydd eftersom samhället hade en gällande detaljplan 1975, men
strandskyddet återinträder vid planläggning. Detta
innebär att ny föreslagen bebyggelse i strandnära lägen
behöver prövas mot strandskyddslagstiftningen.

NATUR OCH REKREATION

1:15 000

Strandskydd
Gällande detaljplan
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HÄLSA OCH SÄKERHET
RISK OCH FARLIGT GODS
Någon riskutredning har inte genomförts inom ramen
för planprogrammet.
Väg 744 är inte utmärkt som särskilt rekommenderad
väg för farligt gods. På vägen transporteras relativt få
transporter med petroleumprodukter till tankstationer
i Mollösund.

MARKFÖRORENINGAR
		Hastighetsbegränsningar

BULLER
Buller har inte utretts inom ramen planprogrammet.
Därför redovisas endast en schematisk bild av situationen utifrån de i trafikutredningen uppskattade
framtida trafikflödena. Bullerutredning kan komma att
krävas i detaljplaneskedet, för tillkommande bebyggelse som riskerar att vara bullerutsatt.
Inom Hälleviksstrand är trafikflödena relativt låga, och
bedöms vara det även med kommande exploatering då
stor del av trafikökningen sker på väg 744 norrut snarare än genom Hälleviksstrands samhälle.
Med dessa trafikflöden som utgångspunkt bedöms
bullernivåerna även för närliggande hus vara inom
riktvärdena för bostäder vid hastigheter på upp till 50
km/h. I de lägen där högre hastigheter tillåts och bullernivåerna därmed ökar är det i regel större avstånd
till bostäder.
I Edshultshall är trafikflödet högre vilket gör miljön
mer bullrig även vid låga hastigheter. Enligt en grov
uppskattning hamnar bullernivån inom området för 30
km/h kring det tillåtna riktvärdet. Om ny bebyggelse
planeras i nära anslutning till väg 744 behöver bullernivån utredas och eventuella åtgärder genomföras. Vid
eventuella bullerskyddande åtgärder behöver kulturmiljön beaktas.
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Markmiljöinventering har ej genomförts under programarbetet och kan komma att krävas vid kommande
detaljplanering, beroende på planens läge och omfattning.
Då programområdet till största del består av naturmark bedöms områdena med risk för föroreningar
utgöra en liten del av ytan.
Då redan i anspråktagen mark kan vara lämpliga platser för förtätning utifrån andra förutsättningar kan
dessa dock bli aktuella för detaljplanering. Hamnen
och hamnplan samt Vasslekilen är exempel på sådana
miljöer.
I EBH-kartan finns 7 potentiellt förorenade områden
utmärkta:
•

Hälleviksstrands hamn, risk för förorenade sediment.

•

Mekaniska verkstaden, verkstadsindustri med
halogenerade lösningsmedel

•

Badplatsviken, fritidsbåtshamn och båtuppställning

•

Hälleviksstrands varv, halogenerade lösningsmedel/giftiga båtbottenfärger

•

Hälleviksstrands varv, fritidsbåtshamn och
båtuppställning

•

Hällevik yacht club, fritidsbåtshamn och båtuppställning

•

Jensholmens hamn, risk för förorenade sediment.

Då det saknas djupare kunskap om kemikalieanvändning e.d., bör försiktighetsinprincipen tillämpas där
markföroreningar inte kan uteslutas. Exempelvis vid:

•

Markarbeten i vägar med asfalt lagd mellan
1950-1970-talet bör föregås av provtagning då det
kan innehålla tjärasfalt.

•

I de fall några arbeten planeras är det lämpligt att
undersöka sedimenten i hamnen avseende tributyltenn och andra varvstypiska föroreningar.

•

Om det påvisas föroreningar i halter högre än
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM
(känslig markanvändning), blir markarbetet anmälningspliktig verksamhet
SGUs fastmarkskartering över Hälleviksstrand

Potentiellt förorenad områden

SGUs fastmarkskartering över Edshultshall

GEOTEKNIK
Geotekninsk undersökning har ej genomförts under
programarbetet och kommer att krävas i detaljplaneskedet. Programområdet består till största del av
fastmark, varav merparten utgörs av hällmark. Åkeroch ängsmark runt Lerkilen och Sollid är ej fastmark.
I de områden som inte utgörs av fastmark har Statens
geotekniska utredning identifierat aktsamhetsområden med hänsyns till markens lutning och närhet till
stranden, dessa förekommer främst kring Lerkilen och
Sollid .
Hälleviksstrands hamnplan har under 1900-talet fyllts
ut. Även Vasslekilens innersta del är idag igenfylld,
tidigare gick havsviken innanför landsvägen.

SGUs kartläggning av aktsamhetsområden i Hälleviksstrand
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Hälleviksstrands hamnplan

SKYFALL OCH HÖGA VATTEN
Historiskt har havsvattennivån sjunkit i Bohuslän till
följd av landhöjningen. Det här har dock förändrats
och sedan ett par år tillbaka stiger havsvattennivån.
IPCC (FN:s klimatpanel) konstaterar att att både glaciärer och isblock minskar i massa vilket innebär att
havsnivån stiger och att världshaven blir varmare.
Havsnivån stiger snabbare än man tidigare trott och
enligt IPCC:s senaste rapport, även om den globala
uppvärmningen hålls under 2 grader. En högre havsnivå bidrar även till fler extremväder med intensiva
stormar och en ökad risk för översvämning.
Högsta högvatten idag beräknas vara +1,85 för Orust
enligt beräkningar i en nuligen utförd klimatanpassningsutredning för Henån som Sweco tagit fram. Det
är den nivå som beräknas inträffa en gång per 100 år.
I ett förändrat klimat med ökad risk för extremväder
kan dock återkomsttiden vara kortare. Enligt samma
princip bedöms högsta högvatten år 2070 vara +2,15
och år 2120 vara +2,8.
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Detta är högre än tidigare bedömningar från Länsstyrelsen i handboken stigande vatten från 2011, vilket
är +1,76 för Orust år 2011 och +2,4 år 2100. Stigande
vatten är dock fortsatt vägledande planeringsunderlag,
men det kan komma att revideras utifrån uppdaterade
prognoser.
För kustsamhällen finns det tre prioriterade delar av
klimatanpassning: stigande havsnivå, ändrade vattennivåer i naturliga vattendrag samt skyfallshantering.
Hälleviksstrand och Edshultshall ligger i utsatta lägen
för i huvudsak stigande havsnivåer. Men även de övriga
aspekterna påverkar i någon mån samhällskärnorna,
dess infrastruktur och det kringliggande landskapet.
Vid planering av ny bebyggelse används översvämmningszoner. Beroende på markanvändningen krävs
olika säkerhetsmarginal vilket gör att stigande havsnivåer påverkar vilka funktioner som kan placeras var.I
vissa fall krävs sannorlikhetsreducerande eller konsekvenslindrande åtgärder för att en åtgärd ska kunna
genomföras.

Då majoriteten av bebyggelsen inom programområdet är byggd uppe på klipporna, riskerar dessa inte att
drabbas av stigande havsnivåer. Dock riskerar de lägre
belägna bostadshusen att drabbas, så även sjöbodar
och bryggor.
Ett pågående projektet med syfte att utreda förutsättningarna inför att översvämningssäkra kommunens
centralort Henån, presenteras i form av en rapport:
Analys av kostnader för översvämningssäkring i Henån.
Projetekt kommer att fungera som underlagsmaterial
för andra kustsamhällen i kommunen. I arbetet har
flera alternativa lösningar utretts och analyserats efter
platsspecifika villkor. Genom att analysera de platsspe-

cifika villkoren för Hälleviksstrand och Edshultshall
kan åtgärder föreslås.
Åtgärderna som kommer krävas för att på lång sikt
hantera havsnivåhöjningar enligt nuvarande prognoser
är omfattande. Om klimatanpassningar inte genomförs
inom området riskerar fastigheter men också infrastruktur såsom vägar och VA skadas.
Tidsspannet de behöver vidtas inom varierar dock
stort, vissa behöver åtgärdas omgående och andra
inom 30-, 50- eller 100-årsperiod. Ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och privata aktörer
kommer att utredas närmare i detaljplaneskedet.

Planeringszoner längs kusten enligt Länsstyrelsens handbok Stigande vatten.
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Programområdet vid högsta högvatten år 2120, +2,8
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Hälleviksstrand vid högsta högvatten idag, +1,85

Hälleviksstrand vid högsta högvatten år 2120, +2,8

GAMLA HÄLLEVIKSSTRAND
I de gamla delarna i Hälleviksstrand finns redan idag risk
för översvämmning vid beräknat högsta högvatten. Det
gäller främst hamnplan, norra Andstensholmen och sjöbodar.
Vid högsta högvatten idag översvämmas norra tillfartsvägen till samhället, men merparten av husen har en
alternativ tillfartsväg i båda tillfartsvägarna till samhället.
Vid högsta högvatten år 2120 riskerar även ett fåtal
bostadshus att drabbas. Den traditionella utformningen
med höga socklar i sten gör att främst källaren riskerar
att drabbas.
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Landsvägen vid högsta högvatten idag, +1,85

Vasslekilen vid högsta högvatten idag, +1,85

Landsvägen vid högsta högvatten år 2120, +2,8

Vasslekilen vid högsta högvatten år 2120, +2,8

LANDSVÄGEN

ANDSTENSHOLMEN OCH VASSLEKILEN

Landsvägen norr om samhället ligger lågt. Samhället
berörs på så sätt att en av tillfartsvägarna riskerar att
översvämmas, men även enstaka hus är drabbade. Husen
ligger på några ställen nära vägen vilket kan göra en
framtida väghöjning komplicerad.

Andstensholmens norra del där samhällets samlingslokal ligger är lågt belägen och riskerar att drabbas av
översvämning redan i dagsläget. Där landsvägen passerar Vasslekilen behöver vägen höjas på sikt för att kunna
garantera framkomlighet till och från samhället vid höga
vattenstånd.

EDSHULTSHALL
De områden i Edshultshall som är mest utsatta för stigande vatten är sjöbodsraden och bebyggelsen kring
Oskars väg och Skuteviksvägen.
År 2120 är området som riskerar att drabbas något
större, och ytterligare bostadshus riskerar att drabbas.
Övriga delar av samhället ligger högre och bedöms inte
påverkas av stigande havsnivåer.

Edshultshall vid högsta högvatten idag, +1,85

Edshultshall vid högsta högvatten år 2120, +2,8
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2.10 TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH AVLOPP
Utbyggnaden av VA-anläggningen på Orust sker efter
VA-planens riktlinjer. I Hälleviksstrand och Edshultshall är det kommunala VA-nätet utbyggt och ny
exploatering föreslås kopplas på.
Orust kommun har två vattentäkter en grundvattentäkt och en ytvattentäkt. Den samlade vattendomen
uppgår till 1,3 miljoner kubik. Årligt uttag ligger på
ca 800-900 000 kubik per år. Alltså finns idagsläget en
marginal på ca 400 000 kubik per år.
Orust kommun har sedan några år tillbaka ett nödvattenavtal/reservvatten-avtal med Uddevalla kommun.
Det är ett två parts avtal så vi kan leverera vatten till
dem och de kan leverera till oss. Avtalet är på 20 l per
sekund.
Idagsläget har kommunen sju reningsverk. Reningsverkenpå västra sidan ön är högt belastade sommartid.
I övrigt är belastningen jämn. År 2025 ska Ellös
reningsverk vara ombyggt och utbyggt med kvävereduktion. Då kommer reningsverket klara en belastning
på 20 000 personer. Från 2025 kommer reningsverket i Hälleviksstrand läggas ner, och anslutas till Ellös
reningsverk. Någon mindre VA-anläggning, exempelvis pumpstation kan komma att krävas på platsen.
Vatten- och avloppsledningsnätet är utbyggt i planområdet. Nya avloppsledningar håller på att läggas längs
befintliga vattenledningsnät upp till Ellös.

DAGVATTENHANTERING
I Hälleviksstrand hanteras dagvattnet i områden från
1960-talet och framåt via dagvattenbrunnar och ledningar som leder ut i havet vid Vasslekilen. I de äldre
delarna rinner dagvattnet längs hällarna ner i havet. I
Edshultshall finns en dagvattenledning från 1960-talet
som löper paralellt med vägen men i övrigt sker avrinning på samma sätt som i gamla Hälleviksstrand.
Recipienterna för avrinningen inom programområdet
är Käringöfjordens inre skärgård samt lerkilen. Recipienterna uppnår god ekologisk status enligt MKN.
Prognosen visar på ökad belastning på dagvattensystemet till följd av stigande havsvattennivåer och tätare
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Avrinning från hällmarken ner mot havet

frekvens på kraftiga regn. Detta riskerar att påverka
befintliga kulturmiljöer. Därför kan det vid kommande
planläggning vara aktuellt att introducera fördröjande
åtgärder, inte bara för tillkommande bebyggelse utan
även för eventuella problemområden inom befintlig
bebyggelse.

SOPHANTERING
En av Orusts elva återvinningsstationer är belägen längs Sollidsvägen, vid Andstensholmen. Utöver
denna är de närmaste återvinningsstationerna i Ellös
och Mollösund. Återvinningsstationen i Hälleviksstrand är även den närmaste för Edshultshallsborna.
Närmaste återvinningscentral är Månsemyr, cirka 8 km
bort.

3
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2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
OCH PÅGÅENDE PLANERING
3.1

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Utanför samhällskärnan föreslås exploatering främst
söderut och öster om samhället. Vid Björnstenholmen öster om Hälleviksstrands varvsområde finns en
besöksanläggning markerad. Där vann en detaljplan
laga kraft 2005, som ändrades 2019. Norr om anläggningen passerar Sollidsvägen och vid den föreslås
ny exploatering på ett större oexploaterat hällmarksområde. En enklare etappindelning av exploatering
i området redovisas. En gång- och cykelväg föreslås
även dras till Edshultshall.

EDSHULTSHALL
Även i Edshultshall konstateras att gällande detaljplan
är otidsenlig och att en ny behövs tas fram. Trafik- och
parkeringssituationen behöver prioriteras, såväl som
bevarande av kulturhistoriska värden samt utveckling
av hamnen och Jensholmen. Edshultshall pekas ut av
Orust översiktsplan från 2009 för framtida detaljplaneläggning och mindre områden inom samhället pekas
även ut som särskilt lämpliga för utveckling.

ÖVERSIKTSPLAN 2009
Natur och kulturmiljöerna inom och kring planområdet behandlas i översiktsplanens kapitel 6: Allmänna
intressen-bevarande. Dessa intressen behandlas i planprogrammets kapitel 2: platsens förutsättningar (2.2,
2.6, 2.7).

HÄLLEVIKSSTRAND
Flera områden pekas ut som utredningsområden
efter att Käringötrafiken flyttades 2013. Det har
konstaterats att detaljplanen för samhällskärnan är
otidsenlig och att det behövs en ny där krav ställs
på bättre bevarande av kulturhistoriska värden. Den
enda utvecklingen som föreslås i samhällskärnan rör
småbåtshamnen som föreslås få fler platser. En ny
detaljplan föreslås omfatta ett större område än befintlig detaljplan.
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I översiktplanen har Edshulthall presenterats gemensamt med Barrevik. Förslagen för Barrevik kommer
inte tas upp här, då de ligger utanför planområdets
avgränsning.

egenägd mark, vilken främst finns i Henån och i Svanesund. 2 000 personer stod år 2016 i bostadskö hos
stiftelsen Orustbostäder.

Program för
Bostadsförsörjning

Dokumenttyp
Program
Ämnesområde
Bostadsförsörjning
Ägare/ansvarig
Lena Tegenfeldt
Antagen av

Kommunfullmäktige 2016-06-09 § 66

Revisions datum

Förvaltning
Samhällsutveckling

Dnr
2016:557
Giltig fr.o.m.
2016-06-09
Giltig t.o.m.
2026-06-09

PROGRAM FÖR
BOSTADSFÖRSÖRJNING
Orust kommuns program för bostadsförsörjning
antogs den 9 juni 2016 och har utgått från målsättningen om att skapa ändamålsenliga bostäder åt hela
befolkningen samt att arbeta fram en prioriteringsordning av bostadsutveckling i linje med kommunens
planering och genomförande av pågående VA-plan.

Västra Orust är den kommundel med störst andel
fritidshus. Västsidan har idag långt till en större arbetsmarknad, och därmed mindre pendlingsmöjligheter
än resten av ön. Detta gör att man ser en omvandling
av helårsboenden till fritidshus. Hälleviksstrand hade
2016 endast helårsboende 20% av bostadsbeståndet,
en siffra som sjunker successivt.
För att vända utvecklingen krävs ett större utbud av
attraktiva bostäder i varierande prisklasser och upplåtelseformer. BFP pekar ut att detta behöver ske
tillsammans med utveckling av det lokala näringslivet
samt fiberutbyggnad för att möjliggöra distansarbete.
Sedan 2016 har en fiberutbyggnad skett och täcker i
dagsläget i stort sett hela Orut.
För att få till stånd en byggnation av attraktiva och
varierade bostäder identifierar bostadsprogrammet ett
antal strategier. En av dem är att anpassa markpriserna
vid försäljning för önskvärd byggnation, exempelvis
lägenheter och hyresrätter.
En annan strategi är att arbeta med markanvisningar
för att involvera exploatörer tidigt i processen samt
uppnå högre kvalitet i det som byggs. Även samarbete
med den lokala byggmarknaden identifieras som en
viktig möjliggörare av att bygga ekonomiskt tillgängligt med hög kvalitet.

BFP identifierar tillgång till attraktiva bostäder i olika
prisklasser och upplåtelseformer som en viktig förutsättning för Orust att fortsätta växa. Bostäder i
flerbostadshus utgör idag omkring 10 % av det totala
bostadsutbudet av åretruntbostäder, varav mer än 90
% utgörs av hyreslägenheter. Det är ett mål i bostadsförsörjningsprogrammet att 50% av de nya bostäder
som tillskapas ska utgöras av hyres- och bostadsrätter.
Det kommunala bostadsbolaget Stiftelsen Orustbostäder har idag i stort sett inga vakanta bostäder, och
har heller inte längre något produktionsmål. Ytterst
inriktar stiftelsen sig på att utveckla nya bostäder på
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delarna. De kulturhistoriska miljöerna är en viktig
beståndsdel i attraktionskraften och ett förvaltande
av kulturmiljön är avgörande för en fortsätt positiv
utveckling av besöksnäringen. Då kulturmiljöerna är
en integrerad del av Orusts och Bohusläns identitet
och varumärke, finns tydliga beröringspunkter med
frågan om näringslivsutveckling.
Kulturmiljön utgör även en positiv utvecklingsfaktor för föreningslivet inom kommunen, samtidigt som
föreningslivet är en viktig resurs i förvaltandet av kulturmiljön.
Sjöbodar i Hälleviksstrand

KULTURMILJÖUNDERLAG
(PÅGÅENDE ARBETE)
Bohusläns museum har på uppdrag kommunen arbetat fram ett dokument som beskriver kulturhistoriskt
värdefulla områden i kommunen. Det kulturhistoriska
underlaget kan användas som stöd och råd i plan- och
bygglovsärenden.
Materialet kan fungera som en kunskapsbank för fastighetsägare, hantverkare och kommunens tjänstemän,
där alla har tillgång till samma material. Dokumenten
innehåller fakta kring arkitektur, estetik och bohuslänska förhållanden, kombinerat med anvisningar för hur
man bör behandla och förhålla sig till byggnader och
miljöer för att värna om deras kulturvärden.
Dokumentet pekar ut det långsiktiga målet att kulturmiljöerna ska vara en del av Orusts identitet samt att
de ska vara ”tillgängliga för alla, väl omhändertagna
och en resurs för den lokala utvecklingen”. Ansvaret
att ta hand om kulturarvet är gemensam och delas av
allmänhet, föreningsliv, fastighetsägare, kommun och
stat.
Förändringstrycket på Orust är stort. Ändringar
och tillägg i bebyggelsemiljön, nyexploatering,
omvandlingar i jord- och havsbruket och inte minst
klimatförändringarna påverkar kulturmiljöerna.
Den växande besöksnäringen på Orust är en viktig
näringsgren i kommunen, inte minst för de västra
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Dokumentet understryker också kopplingen mellan
kulturmiljövård och naturvård och konstaterar att flera
av kulturmiljöerna på Orust är beroende av naturvårdsåtgärder för sitt långsiktiga omhändertagande.
Gällande kulturhistoriskt värdefulla landskap, hänvisar
strategin till en rekommendation från Översiktsplanen
från 2009. Den innebär att bebyggelseutveckling ska
ske med hänsyn till landskapets helhetsvärden, exempelvis att åkerytor lämnas fria och förtätning sker i
anslutning till befintlig bebyggelse. Hänsyn till miljöernas kulturvärden poängteras vid ny bebyggelse,
exmpelvis koppling till traditionella bebyggelsemönster.

KLIMATPÅVERKAN PÅ KULTURMILJÖER
Kulturmiljöstrategin innehåller även en fördjupning
i klimatpåverkan på kulturmiljöer. Där identifieras
ett antal områden där klimateffekter kan skapa problem eller förändrade förutsättningar för kulturarvet.
Stigande havsnivåer och framför allt åtföljande nya
översvämningsnivåer pekas ut som de största problemet för kulturmiljöer på Orust. Även höga flöden i
sjöar och vattendrag, ökade risker för enskilda sårbara
byggnader, förändringar i biologiskt kulturarv och
påverkan på lämningar i skog och mark nämns.
Vidare beskrivs också att klimatanpassningsåtgärder
kan ha påverkan på kulturarvet och vikten av att visa
hänsyn till kulturmiljön i åtgärderna understryks. Följande problem har identifierats inom området:
•

Höjda havsnivåer orsakar översvämningsrisk
i sjöbods- och bryggmiljöer i Hälleviksstrand.
Hela sjöbodsmiljön samt hamnplan drabbas, även
enstaka lågt liggande byggnader mot Lerkilen. Få
bostadshus påverkas i övrigt.

och riktlinjer, liksom åtgärder för att bromsa förändringarna är dock angelägna att arbeta med redan idag.
En del av detta ligger i att vi redan i nutid, genom riktlinjer, detaljplanebestämmelser eller konkreta åtgärder,
ska försöka hantera problem som ligger många år
fram i tiden.

Sjöbodar i på pålar

Hög sockel

•

Höjda havsnivåer orsakar översvämningsrisk i sjöbodar och bebyggelse i Edshultshall, framförallt
innanför norra hamnen

•

Risk för att kulturlämningar skadas av översvämningar, kraftiga vattenflöden, skred eller påverkas
av skredsäkringsåtgärder. Det saknas data för att
analysera framtida flöden i nuläget men Storehamns västsida bedöms kunna vara ett riskområde.

•

•

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader påverkas av
ökande nederbördsnivåer och generellt fuktigare
klimat. Reparationer och underhåll kan hantera
detta, men varsamhet krävs.
Hälleviksstrands hembygdsförenings sjöbod kan
beröras av framtida översvämningar och viktiga
arkiv riskerar att förstöras.

Strategin konstaterar att även om en majoritetet av
de enskilda byggnaderna inte är sårbara är de sammanhängande miljöerna ömtåliga eller sårbara inför
översvämningsproblem eller okänsligt genomförda klimatanpassningsåtgärder.
Hanteringen av översvämningsproblem samt generellt
tillämpade klimatanpassningsåtgärder har bedömts
som den viktigaste aspekten för kommunen.

Detaljplaner som berör kulturhistoriskt värdefulla områden med framtida översvämningsrisker
ska möjliggöra framtida översvämningshantering
av befintlig värdefull bebyggelse, men inte ställa
krav på genomförande vid en tidpunkt långt innan
översvämningshanteringen blir aktuellt, såvida inte
översvämningshanteringen är en del av planens syfte.
Även energianpassningar som fönsterbyten och solpaneler kan komma i konflikt med bevarandeintressen
och kräva avvägningar.

ÖVERSVÄMNINGSHANTERING I KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA KUSTSAMHÄLLEN
Gemensamt för de äldre kustsamhällen på Orust där
översvämningsproblematik kan uppstå är att det är
svårt att anpassa översvämningsskydd till bebyggelsebild och topografi. Kustsamhällenas bryggor och
sjöbodar är svåra att kombinera med vallar/murar, och
analyser av platsspecifika lösningar krävs i tidigt skede.
Ett alternativ att enskilda byggnader höjs (genom
höjning av grunden), något som kan vara svårt att
genomföra utan att förvanska husens karaktär. Ett
annat alternativ i vissa lägen är att tillåta översvämning
av grunden och se till att skydda husets mer känsliga delar, då påverkan på dessa kan ligga långt fram i
tiden.
Sjöbodar på stolpar eller plintar kan lättare höjas utan
att karaktären påverkas.
Riktlinjer för lägsta golvnivåer på nybyggnation får
också inverkan, då en avsevärt högre nivå på komplementbyggnader kan störa bebyggelsebilden.

Bedömningen är att merparten av påverkan ligger ett
antal år framåt i tiden och det finns i flertalet fall tid
att planera och göra lämpliga överväganden. Planering
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CYKELSTRATEGI
2017 tog kommunen fram en Cykelstrategi för Orust
kommun 2017-2027 samt en tillhörande handlingsplan.
Stärkta kopplingar mellan kustsamhällena, förbättrade
möjligheter till cykelpendling, ökad trafiksäkerhet samt
främjande av cykelturism nämns som skäl att satsa på
utbyggnad av cykelbanor på västra Orust.
Cykelstrategin föreslår en cykelväg från Stensbo i
norra delen av programområdet till Hällevik Yacht
club. Från yacht club-området föreslås två alternativa
dragningar, via Sollidsvägen eller genom campingområdet. Vidare föreslås en cykelväg mellan Edshultshall
och Barrevik.
Då underlaget för cykelpendling i kustsamhällena är
relativt litet och anläggningskostnaderna för cykelvägar är höga, behöver den ekonomiska bärkraften i
utbyggnaden utredas.
Potentialen för ökad cykelturism vid en utbyggnad
av cykelvägnätet längs Orusts västkust bedöms som
hög. Då besöksnäringen på västra Orust är växande
bedöms förbättrade möjligheter till cykling kunna attrahera ytterligare besökare.

Kommunens cykelstrategi för Hälleviksstrand 2017

Kommunens cykelstrategi för Edshultshall & Barrevik 2017
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GÄLLANDE DETALJPLANER
HÄLLEVIKSTRAND, I URVAL
Byggnadsplan för Hälleviksstrand vann laga kraft 1967
och omfattar de äldre delarna av samhällskärnan. Den
genomsyras av den för tiden rådande planeringstanken
om ”sanering” av gamla samhällskärnor. Mycket ljusinsläpp mellan husen och breda bilvägar var normen
som även den här detaljplanen följde.
Planen ger mycket lite skydd av kulturhistorisk bebyggelse, skyddsbestämmelser förekommer inte och på
sina platser saknas byggrätter för kulturhistoriskt
värdefulla byggnader. Detta på grund av att fastigheter med befintliga byggnader har bebyggelseförbud i
form av prickmark. Detta innebär att om husen skulle
skadas, exempelvis brinna ner, så finns inte stöd i gällande detaljplan för att bygga upp dem.
Två år senare, 1969, vann byggnadsplan för Hälleviksstrand (område söder om fiskeläget) laga kraft. Den
möjliggjorde ett industri och varvsområde väster om
sollidsvägen och 25 nya fristående enplansbostäder, i
enlighet med tidens bostadsideal.
1982 vann en detaljplan längs Dykärrsvägen laga kraft.
Den möjliggjorde ett 30 tal nya bostäder, varav ett
antal hyresrätter och radhus som placerats kvartersvis.
Bostäderna täckte det dåvarande bostadsbehovet men
planen utformad för att möjliggöra framtida expansion av området.
2001 vann den senaste detaljplanen i Hälleviksstrand
laga kraft som omfattar 40 enfamiljshus. Längs en
slingrande vägdragning över en höjdrygg kopplas
flerbostadshusen längs Dykärrsvägen och den gamla
vägen Källelia ihop och knyter samman samhällets
gamla kärna med den nyare bebyggelsen.

EDSHULTSHALL
Detaljplanen för Edshultshall vann laga kraft 1963.
Den liknar planen för Hälleviksstrand till sin karaktär,
där framkomlighet för biltrafik och moderna krav på
utrymme mellan husen prioriteras över kulturmiljön.
Skyddsbestämmelser saknas och flera kulturhistoriskt
värdefulla hus saknar byggrätter, då fastigheter med
befintliga byggnader har bebyggelseförbud i form av
prickmark.

PÅGÅENDE PLANERING
2011 togs beslut om planbesked för fastigheten Hällevik 1:174. Planen var på samråd 2013 med ett förslag
med 5 enbostadshus, därefter är arbetet pausat till dess
att ett planprogram tagits fram.
2015 togs beslut om planbesked för fastigheten Edshultshall 1:9, en fastighet som är uppdelad i många
mindre områden. Ansökan var inriktad på förtätning i
form av enbostadshus på olika lucktomter inom området.
2021 togs beslut om planbesked för två delar av fastigheten Hällevik 1:6 inom centrala Hälleviksstrand.
Ansökan var inriktad på bostäder med inslag av
icke-störande verksamheter.
2021 togs beslut i kommunfullmäktige om att avbryta
ett planarbete inom den del av Hällevik 1:6 som är
belägen vid Sollid. Planförslaget omfattade cirka 12
hus. Motivet var att fokusera kommunens planläggning till åretruntbostäder nära service, handel och
kommunikationer. Programmet utformas i enlighet
med detta beslut.

Detaljplan för del av Hällevik 2:208, Konferens och
rekreationsanläggning, vann laga kraft 2005, men har
bara delvis byggts ut. För att möjliggöra en större
hotellanläggning beslutade Kommunstyrelsen 2018 att
ett tillägg till detaljplanen skulle tas fram, och ändringen vann laga kraft 2019.
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Gällande detaljplan Edshultshall
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PÅGÅENDE PLANERING

PÅGÅENDE PLANERING

1:15 000

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan inom genomförandetid
Positivt planbesked
Pausade planarbeten
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Time: 1h15
4. MEDBORGARDIALOG

4.1

DIALOGPROCESSEN
Objectives.
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att delta. Det är viktigt att tänka på att invånare/
berörda är olika aktiva och olika involverade i samhällsutvecklingen kring olika frågor.

62

Dialogmöte
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Feedback
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UPPLÄGG
`Üvii}vÌ«VÃ°7iii`i`ÌiÝ«>>`vviÀiÌ
>LÕÌÃÛ}Ì
i«ÀLiÃ°ƂvÌiÀÌ
>ÌÜi
i>À`>ÌvÛiÀ
Dialogen har skett
huvudsakligen genom
en enkät
på
kommunens
hemsida.
Dettathat
har people
kompletterats
medtired but w
After
three rounds
we felt
seemed
en fokusgrupp
för företagare samt en dialogvandring
iÕ}
vÀ>ÌÃÜiÃÌ««i`Ì
i>VÌÛÌÞÜÌ Ã>ÌÃv>V
med barn från Stensbo skola. Utöver det har kontinuerlig dialog förts med samhällsföreningarna som är
aktiva i respektive ort.

ENKÄTUNDERSÖKNING

FOKUSGRUPP FÖRETAGARE

Under sommaren 2018 har en enkät funnits på kommunens hemsida. Enkäten har tagits fram med syftet
att ge medborgarna möjlighet att lämna synpunkter
som behandlas som underlag till planprogrammet.

Under våren 2018 hölls en fokusgrupp för företagare.
Ett femtontal företagare från Hälleviksstrand och Edshultshall träffades för att diskutera företagsklimatet
och utvecklingen i orterna. Frågor som diskuterades
var hur man kunde bygga orternas attraktionskraft
för inflyttning och turism, vad som saknas i orternas
utbud och vilka visioner de ser för utvecklingen de
kommande åren i Hälleviksstrand och Edshultshall.

Enkäten har ett liknande upplägg som tidigare enkätundersökningar som kommunen utfört inom ramen
för planprogram i Henån och Svanesund. Den är dock
anpassad för Hälleviksstrands och Edshultshalls förutsättningar.
De inledande frågorna används för att få en tydlig bild
över vilka grupper som finns representerade bland de
svarande. Därefter följer fritext-frågor som är utformade för att ge stor möjlighet för dem som svarar att
själv skriva om det som de tycker är viktigt.
Enkäten avslutas med en kartfunktion där de svarande
de ges möjlighet att peka ut två typer av platser inom
planprogramsområdet. Platserna som de ombads peka
ut var platser att utveckla respektive bevara. Detta
syftar till att ge en tydligare bild av vilka områden
som invånarna generellt prioriterar att bevara respektive vilka de vill se en utveckling och förnyelse av. Vid
varje markering gavs de svarande även möjlighet att
lägga till en kommentar med mer specifika tankar.
202 enkätsvar inkom. 489 personer fyllde i synpunkter
på kartan.
Alla tankar och idéer från dialogen utgör underlag till
planprogrammet och ligger därmed till grund för fortsatta planeringsarbeten i samhällena. Det går att ta del
av enkätdelen av medborgardialogen i sin helhet på
kommunens hemsida.

BARNPERSPEKTIV
Under våren 2018 genomfördes även en workshop för
att på ett bättre sätt inkludera barnperspektivet i medborgardialogen. Där framkom att badplatser och lekplatser
var viktiga platser för barnen och att dessa bevaras är
viktigt. Även upprustning/utbyggnad efterfrågades på
några ställen i Hälleviksstrand såsom vid badplatsen och
lekplatsen på ängen.
Utöver mötesplatserna var trafiksituationen viktig
för barnen, möjligheten att gå och cykla och åka buss
inom samhällena och till skolan. Flera av barnen kände
sig otrygga om de gick på vägen mellan Hälleviksstrand och Edshultshall.

SAMARBETE MED CHALMERS: ETT FRAMTIDA
HÅLLBART ORUST
Innan kommunens dialogarbete påbörjades genomförde Chalmers masterstudenter projekt där de
fördjupade sig i olika design- och planeringsfrågor
inom kommunen. Fyra studenter valde då att arbeta
med ett dialogbaserat projekt om Hälleviksstrand.
De genomförde besök, intervjuer och anordnade även
två workshops. Det hela mynnade ut i en projektrapport med utvecklingsförslag som utgjort en del av
underlaget för planprogrammet. Läs mer på:
www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/ettframtidahallbartorust
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DIALOGRESULTAT

KVALITETER OCH KARAKTÄR
Enkätdeltagarna värdesätter kvalitéer som havet,
hamnen och naturen som det bästa med orterna. Det
är jämnt mellan könen på temat hav och natur, 53 %
var kvinnor som sa att det är orternas bästa kvalitet
och 47 % män.
Ordet ”lugn” används i 27 % av svaren och ordet
”hav” används i 49 % av svaren. Atmosfären lyfts
genomgående i många svar.
Den tydliga arkitektoniska karaktären och kulturarvet
lyfts i stor utsträckning under denna fråga. Det finns
små skillnader mellan hur kvinnor och män svarar.
Exempelvis är det 50% fler kvinnor än män som lyfter
kulturmiljö och arkitektur som de bästa kvaliteterna
(22 kvinnor och 11 män). Det är även en majoritet
kvinnor som lyfter atmosfären och lugnet (24 kvinnor
och 14 män).
Många lyfter det sociala sammanhanget och en god
stämning mellan åretruntboende och sommargäster.
Det är också väldigt jämnt mellan kvinnor och män
som anser att den sociala sammanhållningen är det
bästa med samhällena (19 kvinnor och 15 män). Det
går inte att utläsa någon skillnad i svar mellan ålderskategorierna.
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Karta över synpunkter

URVAL AV SYNPUNKTER
Generella synpunkter från enkäten har tematiserats i
fem olika kategoriger. Synpunkter som är bundna till
specifika platser redovisas i kartform på kommunens
hemsida.

UTBUD
•

Levande samhälle året runt är högt prioriterat

De svaranden som uppgett att de endast bor i orterna
under sommarhalvåret har uteslutande lyft positiva
kvaliteter gällande havet, naturen, lugnet, atmosfären
och badplatsen men också den sociala gemenskapen.
Åretruntboende lyfter i stort sett samma kvaliteter,
men tillägger också värdet av kulturmiljön och att
orterna inte är så exploaterade. Både säsongsboende
och åretruntboende verkar trivas med att det inte tillförs så mycket turister till hotell och resorts.

•

Livsmedelsbutik saknas vilket påverkar vardagsliv
och resbehov. Även kiosk med ett utökat utbud av
dagligvaror efterfrågas

•

Gång och cykelinfrastruktur är viktig för såväl vardagslivet som för att främja turismen

•

Utveckling av turism och service har positiv inverkan på den lokala arbetsmarknaden

Alla boendegrupper är eniga i att man vill bevara
orterna som de är, inte exploatera för mycket och
främst bevara kulturmiljön och den sociala sammanhållningen.

•

Närhet och bra kommunikationer till bra skola
lyfts som viktig aspekt för helårsboende

MÖTESPLATSER

INFRASTRUKTUR

•

Grönytor centralt i samhällen är uppskattade som
lekyta och plats för sociala aktiviteter

•

Bredbandsutbyggnad nämns som en nyckelfråga
för lokal arbetsmarknad och ökat helårsboende

•

Badplatser som Andstensholmen, Pers udd, Nabbingen och Jensholmen är populära mötesplatser.
Viktigt med badmöjlighet utan båt. Några lyfts
särskilt fram som barnvänliga. Många av badplatserna föreslås upprustas

•

Gång- och cykelinfrastruktur är viktig för såväl
vardagslivet som för att främja turismen

•

Trafiken längs vägarna upplevs som otrygg och
hastighetsänkande åtgärder i samhällskärnorna
föreslås

•

Hamn- och torgmiljöer föreslås bli bilfria för att
öka trivsel på sociala ytor.

•

•

Co-working space främjar ökat helårsboende och
skapar nya kontaktytor för ökad samverkan

Utvecklad kollektivtrafik identifieras som en viktig
fråga för att underlätta vardagslivet i orterna

•

•

Lekplatser är efterlängtat i båda samhällena

Alternativa mobilitetlösningar lyfts som möjligheter för att förbättra transportsituationen inom och
till/från orterna

BOSTADSFÖRSÖRJNING

NATUR OCH KULTURMILJÖ

•

Tillkommande bebyggelse föreslås inriktas mot
helårsboende. Lägenheter, främst hyresrätter men
även bostadsrätter lyfts fram

•

Bevarande av natur-, ströv- och rekreationsområden

•

Styrmedel för att motverka omvandling till fritidshus föreslås

•

Bibehållen och stärkt tillgänglighet strandlinjen,
särskilt bad och strandnära rekreation

•

Stort behov av seniorbostäder

•

Skydda flora och fauna

•

Ekonomisk tillgänglighet är viktigt för att unga
och seniorer ska kunna på på orten

•

Varsamhet om utsikt och landskapsbild

•

•

Sommarboende lyfter fram villor, små hus, fritidshus och att nybyggnation inte får påverka
kulturmiljön negativt

Bevarande av små allmänna grönytor inom samhällskärnorna

•

Bevarande av särskilda värdebärare såsom Westkust och Hälleviksstrands varv

•

Helårsboende nämner snarare lägenheter, radhus
och att bostadspriserna måste hållas nere

•

Bevara naturområde norr om Sollidskärr för strövande och rekreation

•

Typologier och volym bör anpassas till kulturmiljön
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CITAT FRÅN ENKÄT

NULÄGE						

& FRAMTID

”Närheten till havet samt att samhällena är mycket välskötta
och genuina.”

"Utökad kollektivkommunikation genom direkt linje med
Varekil och Henån Stöd till skoltransporter mellan hem o
skola (...) Radhus eller hyreslägenheter för helårsboende."

– Man 35-54 år
”Stilla och fridfullt under större delen av året, intensivt under
några månader.”

– Kvinna 55-74 år

– Man 55-74 år

"Bättre förbindelser mellan samhällen -buss morgon, kväll,
natt -gång/cykelvägar, Fartbegränsningar igenom samhällen
[...]"

”Genuina fiskelägen där den gamla bebyggelse och karaktär
bevaras”

– Man 35-54 år

– Kvinna 35-54 år

”Försöka bevara så mycket som möjligt av den gamla miljön
och inte tillåta nybyggnation i annan modernare stil. Mycket
viktigt att bevara karaktärerna på samhällena. Utöka servicen i hamnarna så man lockar till sig turister och andra även
sjövägen.”

”Hälleviksstrand representerar allt livets goda - gemenskap,
vänskap, generationsliv, friluftsliv och kulturarv. Jag kan
längta efter ett salt dopp vid badplatsen eller en god glass i
kiosken även i den mörkaste av vintrar.”
– Kvinna 15-24 år
”Edshultshall är en oas och en fantastisk ort där de flesta
känner varandra. En aktiv samhällsförening och eldsjälar som
ordnar midsommarfirande, hamnfester och gemenskap. Lugnt
och tryggt och inte så mycket busliv. Inte så hårt belastat av
turister.”
– Man 55-74 år
”Det finns gott om boende, men få som bor där. Det saknas
personer i nästan alla de bostäder som redan finns. Det behövs
inte fler tomma bostäder av någon typ som blir penningplaceringar för personer som bor någon annanstans.”
– Åretruntboende kvinna 35-54 år

– Sommarboende kvinna, 35-54 år
”Kan inte se lägenhet i denna idyll. Istället villor och små
stugor som passar in i västkustbilden.”
– Sommarboende kvinna, 15-24 år
”Arbetstillfällen inom rimligt avstånd, alternativt att regionen
lyckas med att skapa ett nyföretagande kluster.”
– Man 35-54 år

Levande. En balanserad sammansättning av åretruntboende
och sommarboende. En möjlighet att leva här som åretruntboende utan att vara alltför beroende av sommarboende. Tillgång
till livsmedelsaffär."
– Åretruntboende Man, 75 +

”Samhällen som arbetar för att tillvarata, bevara och utveckla
det genuina.”
– Sommarboende kvinna, 35-54 år.

”Levande centrum året om, inte enbart ett ställe för förmögna
sommargäster. Att det finns bra skolor, möjlighet för barn att
ta sig till kompisar o aktiviteter utan att bli skjutsade med
bil.”
– Man, 35-54 år, bor ej i Edshultshall eller Hälleviksstrand.
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5. VISIONER OCH MÅL
5.1

SWOT-ANALYS

UNIK KULTURMILJÖ
OCH STARK IDENTITET

MINSKANDE
SERVICEUTBUD

ÅLDRANDE
BEFOLKNING

NATUR OCH
REKREATIONSOMRÅDEN
BILBEROENDE OCH
OTRYGGHET FÖR GÅENDE
OCH CYKLANDE

LOKALT ENGAGEMANG
OCH AKTIVITETER

SVAGHETER

STYRKOR

ÖKAT INTRESSE FÖR
LOKALA, GRÖNA OCH
BLÅ NÄRINGAR

ÖKAT INTRESSE FÖR
INRIKESSEMESTRAR OCH
RÖRLIGT FRILUFTSLIV

INNOVATION INOM MOBILITET,
DIGITALISERING OCH ARBETSMARKNAD

MÖJLIGHETER

FÖRVANSKNING AV
KULTURMILJÖER

HÖJDA HAVSNIVÅER

HOT

SWOT-analys för programområdet. Analysen identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och ht.
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MINSKANDE
HELÅRSBOENDE

BRIST PÅ EKONOMISKT
TILLGÄNGLIGA
HELÅRSBOSTÄDER

5.2

MÅLBILD: UNIK KUST

Vadhusberget

Den bohuslänska kusten är inget mindre än unik och
har utsetts till en av de vackraste platserna i världen.
Planprogrammet syftar till genom att bevara de värden
som finns i området. Sjöbodar och båtliv, klipphällar och havsbad, strandängar och promenadstigar ska
även i framtiden karaktärisera Hälleviksstrand och
Edshultshall som en viktig del av Orust västkust.

och utveckling inom historiska kärnor skall ske med
stor varsamhet. Exploatering på ej ianspråktagen mark
ska ske koncentrerat och yteffektivt för att de största
delen av hällmarkerna längs kusten ska bevaras orörda.
Merparten av nyexploatering sker anslutning till befintlig bebyggelse men på avstånd från de mest sårbara
kulturmiljöerna.

För att uppnå det behöver samhällsplaneringen
möta ett antal hot mot kustens värden. De delvis
lågt belägna fiskelägena är sårbara för de stigande
havsvattennivåer som följer av klimatförändringar.
Planeringen i samhällena ska därför ta hänsyn till
högre havsvattennivåer. Vid detaljplanering ska säkerställas att bärande infrastruktur och samhällsservice
inte slås ut vid översvämning eller skyfall. De kulturhistoriska värdena ska skyddas genom åtgärder som
minimerar påverkan på sårbara kulturmiljöer.

Det föränderliga kustlandskapet sträcker sig vidare
utanför planområdet. För att fler ska få möjlighet att
uppleva de storslagna naturområdena ska kopplingen
och mellan kust- och inlandsmiljöer stärkas genom
fortsatta satsningar på vandringsleder mellan naturliga målpunkter. Områden som bedöms olämpliga för
exploatering identifieras och bevaras.

Mark- och resursanvändning ska ske ansvarsfullt för
att säkra framtida generationers tillgång till den unika
miljö som området utgör. Kulturmiljöer ska värnas

Båt och hamnverksamhet ska utvecklas strategiskt för
att främja besöksnäring och orternas livskraftighet, med
med hänsyn till värdefulla havsmiljöer. Även personer utan båt ska ha god tillgänglighet till hav och bad.
Utveckling som förlänger besökssäsongen prioriteras.
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5.3 STRATEGIER
•

LOKALT FÖRANKRAD PLANERINGSPROCESS

•

I samarbete med näringslivsaktörer och föreningsliv för att skapas genomförbara utvecklingsplaner
där flera aktörer äger frågan och utgör en motor i
förändringen

•

GEMENSAMT SAMHÄLLSBYGGE
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För att ta tillvara den rika bebyggelsemiljön
krävs såväl skydd av kulturhistoriska värden som
möjlighet för utveckling och förändring. Bättre
kunskapsunderlag och tydligare ramar ökar kunskapsnivån hos alla som förvaltar kulturarvet och
lämplighetsprövningar effektiviseras. Med markanvisningar och gestaltningsprinciper skapar vi
förutsättningar för väl utformade byggda miljöer.

•

För att möta de utmaningar som 			
Hälleviksstrand och Edshultshall står inför
behövs resurser från olika håll. Att skapa 		
förutsättningar för att människor med olika behov
kan leva långsiktigt i orterna såväl som besöka
dem tillfälligt är nödvändigt för orternas långsiktiga överlevnad. Nytänkande kring besöksnäring
kan förlänga säsongen och skapa bättre förutsättningar för ett levande samhälle året om.

OMSORGSFULL GESTALTNING

PLANERING FÖR FRAMTIDEN
Med hjälp av effektiv mark- och resursanvändning och långsiktiga planer för klimatanpassning
kan befintliga värden och kommande satsningar utgöra en tillgång både för ett livskraftigt
lokalsamhälle och hela Orust. Innovativa
mobilitetslösningar bidrar till mer hållbara rörelsemönster och attraktivare boende på mindre
orter.

 



  

 

 

  
 

6

PROGRAMFÖRSLAG
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.5
6.6
6.7
7.1
7.1
8.

INTRODUKTION
ILLUSTRATIONSKARTA
DELOMRÅDEN
IDENTITET OCH BEVARANDE
SERVICE OCH NÄRINGSLIV
TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
GRÖNSTRUKTUR OCH BLÅSTRUKTUR
KLIMATANPASSNING
ANSVAR OCH KOSTNADER
FORTSATT PLANARBETE
KONSEKVENSER

72
73
74
80
82
83
86
88
90
91
94

Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall

Kapitel 6: Programförslag

6. PROGRAMFÖRSLAG
6.1

INTRODUKTION

Inom ramen för planprogrammet har ett antal områden
identifierats där utbyggnad eller omvandling bedöms
möjlig. Planprogrammet redogör också för var och hur
planer för bevarande behöver tas fram. Det visar översiktligt vilka förutsättningar och krav på hänsyn som
finns på respektive plats. Vidare lämplighetsprövning av
områdena kommer göras under detaljplaneprocessen
eller i förhandsbesked och bygglov, med underlag och
stöd från planprogrammet.
En viktig funktion för planarbetet är att förbättra
förutsättningarna att förvalta kulturmiljöerna i Hälleviksstrand och Edshultshall. Nuvarande gällande
detaljplaner utgör snarare ett hot än ett skydd mot
dessa kulturvärden. Nya detaljplaner och processen
fram till detta bör leda till ökad tydlighet kring hur
kulturvärden bör förvaltas och ökad medvetenhet hos
de aktörer som driver samhällsutvecklingen i orterna,
inklusive den enskilde fastighetsägaren. En utveckling
av samhällena utgörs inte bara av nyexploatering, det
kan också ske genom att ta tillvara och utveckla den
befintliga byggda miljön.
De oexploaterade delarna av Orust kuststräcka är en
stor tillgång som miljöer för såväl djur- och växtliv
som för friluftslivet. Genom att peka ut områden för
bevarande av oexploaterad kust visar programmet var
bebyggelse kan vara lämplig och vilka delar som bör
bevaras. Detta gäller bland annat områdena mellan
orterna inom programområdet.
På hela västra Orust är omvandlingen till fritidsboende
en utmaning för att skapa livskraftiga helårssamhällen
med underlag för service året om. Fokus för nybyggnation bör därför ligga på verksamhetsutveckling och
bostäder för helårsboende. Val av lokalisering, bostadstyp, prisklass, upplåtelseform samt val av bygtakt och
byggprocess är några av de verktyg som kan användas i
kommande detaljplaner och markanvisningar.
De senaste decennierna har det varit en utmaning
att behålla den helårsboende befolkningen på Orust
västkust. Dock finns det en potential att nya förutsättningar på arbetsmarknaden med ökat distansarbete
och digitalisering kan bidra till att bromsa eller vända
denna utveckling. Programmet föreslår en utveckling
över lång tid och kommunen behöver utvärdera de
åtgärder som görs och anpassa sig till nya förutsättningar för att möta viktiga samhällsutmaningar.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN
BEBYGGELSE

KOMMUNAL UTVECKLING
1. Detaljplan med bevarandeinriktning för gamla Hälleviksstrand.
2. Detaljplan med bevarandeinriktning för gamla Edshultshall.
3. Hälleviks hagar. Utredningsområde för bostäder för
framtida kommunal planering och markanvisning.
4. Bovik. Utredningsområde för cirka 10-25 bostäder.
Möjligt område för framtida komplettering av befintliga hyresrätter.
PRIVAT UTVECKLING
5. Parkeringen vid ängen, Hällevik 1:6.
6. Vasslekilen, Hällevik 1:6.
7. Öster om Landsvägen - från Bovik till Börtas väg. Området bedöms kunna vara lämpligt för förtätning med
hänsyn till de förutsättningar som utretts i planprogrammet. Behöver utredas vidare i planbesked och
förhandsbesked/bygglov. Utformning och omfattning bör studeras med hänsyn till landskapsbild och
kulturhistoriska värden för miljön kring Lerkilen. Tillfartsvägen ligger lågt och krav på befintlig tillfartsväg
behöver hanteras om byggnation skall bedömas som
lämplig.
8. Väster om Lerkilen - Längs Västergårdsvägen. Området bedöms kuna vara lämpligt för förtätning med
hänsyn till de förutsättningar som utretts i planprogrammet. Behöver utredas vidare i planbesked och
förhandsbesked/bygglov. Utformning och omfattning bör studeras med hänsyn till landskapsbild och
kulturhistoriska värden för miljön kring Lerkilen.
Området ligger lågt och krav på befintlig tillfartsväg
och tillkommande bebyggelse behöver hanteras om
byggnation skall bedömas som lämplig.
REKREATION
9. Lerkilen. Utveckling av Fågeltorn och promenadstråk. Naturvårdsinsatser såsom upprätthållande av
hävd är önskvärt.
10. Utsiktsplats Sollid. Utveckling av rastplats.

6.2

ILLUSTRATIONSKARTA

9.
4.
8.

7.

1.

5.

6.

3.

10.

SKALA 1:15 000

Detaljplan bevarande (kommunal)
	Utredningsområde bostäder (kommunal)
	

Detaljplan bostäder/verksamhet (privat)

	Utredningsområde detaljplan/bygglov (privat)
	

Utvecklingsområde natur/rekreation

	

Bevarande oexploaterad kust

2.

	Ianspråktagen mark
	Detaljplanerat område
Programområde
73

Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall

6.3

Kapitel 6: Programförslag

DELOMRÅDEN

GAMLA HÄLLEVIKSTRAND
För de gamla delarna av Hälleviksstrand föreslås en
bevarandeplan tas fram. Planens syfte är att ge ökat
skydd för den kulturhistoriska bebyggelsen, men också
förbättra förutsättningarna för fastighetsägarna att
kunna utveckla sina fastigheter i samklang med detta.
Olika delar av samhället har olika förutsättningar
utifrån känsligheten i de olika bebyggelsemiljöerna.
En ny detaljplan bör också ge möjlighet till utveckling
av verksamheter. Dessa bör främst lokaliseras kring
det offentliga stråket, längs landsvägen och på
hamnplan. Även Vadhusbergets upplevelsevärden kan
göra det till en attraktiv plats för verksamheter, trots
att det ligger avsides från det mer befolkade stråket.

HAMNPLAN
Hamnplanen fungerar som ortens centrala offentliga
plats, med verksamheter som resturang och kiosk samt
gästhamn. Sedan Käringötrafiken flyttade har trafikflödet till hamnen minskat väsenligt. Ytor kan omfördelas
och möblering och markbeläggning kan användas för
att skapa mer utrymme för fotgängare och besökare
som vill uppehålla sig på platsen. En utveckling av
hamnplan kan stärka Hälleviksstrand som besöksmål,
främja att verksamheter kan etablera sig i närområdet
och bidra till upplevelsen av hamnplan som en viktig
offentlig och social plats i samhället. Främst är hamnplans västra del akutell för denna typ av omvandling.
Utöver som samlingspunkt har hamnplan i både dåtid
och nutid en viktig logistisk funktion. Detta bedöms
som en viktig funktion att bevara för att bibehålla
platsens karaktär. För att hamnplan och ångbåtsbryggan fortsatt ska fungera för hamnändamål ska man
behålla möjlighet köra ner till vattnet för lastning samt
varuleveranser. Även sjuk- och varutransporter till
Vadhusberget behöver fortsatt vara möjliga. Dessa
två aspekter bör avvägas i kommande detaljplan, när
hamnplans disposition utreds mer i detalj.
Hamnplanens offentliga ytor och öppenhet har en
viktig funktion i samhället. Större byggnadsvolymer,
innan 1960-talet i form av sädesmagasin och därefter
i form av den före detta affären, utgör också en del av
det historiska bebyggelsemönstret. Att möjliggöra att
affärsbyggnaden på sikt kan ersättas med en byggnad
vars uttryck och proportioner påminner om de gamla
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sädesmagasinen bör prövas i kommande detaljplan. På
detta sätt kan nya byggrätter tillskapas i centralt läge
med hänsyn till den ursprungliga bebyggelsestrukturen
kring hamnplan. Hamnplan är lågt belägen och på sikt
kommer åtgärder krävas för att skydda platsen mot
höjda havsnivåer.

HAMNEN
Kommunen bedömer att hamnen i Hälleviksstrand
fortsatt kommer spela en central roll i samhället. Hur
den kan utvecklas utan att påverka marina naturvärden
i för stor utsträckning kommer dock behöva utredas.
Omdisponering av befintligt hamnområde kan vara
ett tillvägagångssätt. Möjligheten att genomföra kompensatoriska åtgärder som att byta ut flytbryggor mot
fasta för att undvika grumling kan också utredas.
Utifrån tillgången till fasta båtplatser i närområdet
och ambitionen att stärka hamntorget som mötesplats
bör inriktiktningen på utveckling av Hälleviksstrands
hamn vara gästhamn. Gästhamnen har idag inte behöv
av fler platser. Båtplatser för korttidsangöring bedöms
kunna främja besöksnäringen. Kommunen har nyligen
övertagit ångbåtsbryggan i Hälleviksstrand från Trafikverket och därmed kan den användas i utvecklingen
av hamnen och hamnplan.

ÄNGEN, HÄLLEVIK 1:221
Ängen i Hälleviksstrand är utpekad i den kulturhistoriska inventeringen som en värdefull öppen yta
i samhället då den påminner om det jordbruk som
pågick i närhet till fiskelägen. Ängen är även utpekad
av många i medborgardialogen som en omtyckt plats
för lek, sociala tillställningar och rekreation. Utifrån
dessa bevarandeintressen föreslås ytan användas som
allmän plats i kommande plan för att säkra möjligheten att även i fortsättningen hålla ytan öppen och
allmänt tillgänglig.

ANDSTENSHOLMEN OCH BADPLATSEN
Andstensholmen bör utvecklas i enlighet med nuvarande användning för bad, båtliv rekreation och
föreningsliv. Verksamheter inom friluftsliv och besöksnäring eller föreningsverksamheter är tänkbara tillägg.
Badplatsen bör ges utrymme att utvecklas. Utbyggnadsförslag som innebär ökad båttrafik i anslutning
till badplatsen är inte lämpligt då det utgör en störning för badande. I samband med att det kommunala

FÖRSLAG INOM NY DETALJPLAN
FÖR HÄLLEVIKSSTRAND			1:15 000

Utveckling bostäder
Utveckling icke störande verksamhet
Utveckling bostäder/icke störande verksamhet
Utveckling natur/rekreation
Offentligt stråk/verksamhetsutveckling
Ny plangräns
Parkering
75

Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall

Kapitel 6: Programförslag

reningsverket vid Andstensholmen flyttas föreslås
även återvinningsstationen flyttas (se sid. XX) och
ytor frigörs.
Vid badplatsviken finns en sjösättningsramp. Den
skulle kunna innebära ett hinder om badplatsens i
framtiden utvidgas, och kan upplevas som störande för
badande. Dock bedöms isättningsramp vara en viktig
funktion att bibehålla, särskilt om båtlivet utvecklas
mot mer landbaserad båtförvaring. Möjliga alternativa
lokaliseringar kan utredas i detaljplaneskedet.

PARKERINGEN VID ÄNGEN, HÄLLEVIK 1:6
Cirka 25 bostäder och verksamhetslokaler föreslås.
För flexibilitet i verksamhetslokalerna föreslås att
möjliggöra många olika användningar, såsom handel,
kontor, centrumfunktioner och icke-störande verksamheter. Stor hänsyn skall tas till kulturmiljön vid
gestaltning av ny bebyggelse. Bebyggelsen anpassas till
sin omgivning, ängen som lekyta och mötesplats och
landsvägen som centralt offentligt stråk.

VASSLEKILEN, HÄLLEVIK 1:6
Cirka 50 bostäder och verksamhetslokaler föreslås. För
flexibilitet i verksamhetslokalerna föreslås att möjliggöra många olika användningar, såsom handel, kontor,
centrumfunktioner och icke-störande verksamheter.
Området är mindre visuellt sammanhängande med
gamla Hälleviksstrand och bedöms därmed mindre
känsligt, men behöver ändå anpassas till samhällets
karaktär. Särskild hänsyn tas till badplatsens funktion
som mötesplats och offentlig miljö, som ny bebyggelse kan stärka med fler offentliga funktioner.

BERGET VID KÄLLELIA, HÄLLEVIK 1:174
Bostäder. Mindre omfattning än tidigare samrådsförslag för detaljplan. Tillgänglighet till naturmark på
delar av berget skall säkerställas. Förslaget ska utformas med hänsyn till kringliggande bebyggelse.

HÄLLEVIKSSTRANDS VARV
Varvsverksamheten har betydelse både som arbetsgivare
och som del av ortens identitet och historia. Fastigheten
ingår inte i de områden där den gamla planen föreslås
ersättas, men om det finns framtida behov av utbyggnad
så bör det prioriteras utifrån programmets mål om att
goda förutsättningar för näringslivet.
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Exemepel på tänkbar bebyggelsestruktur för Hälleviks hagar

Kommunal mark
Privat mark

HÄLLEVIKS HAGAR
Hälleviks hagar är ett område på cirka 30 000 m2. Det
är beläget i förlängningen av Dykärrsvägen, strax öster
om Dammevägen. Området är utpekat i översiktsplanen från 2009 som område för bostadsändamål. I detta
område föreslås cirka 25-50 bostäder kunna utvecklas
på sikt. Delar av området är privat mark, vilket gör att
markköp/byte eller samexploatering kan bli aktuellt.
Inriktningen för bebyggelsen skall vara helårsboende.
Målguppen ska vara vägledande och kommunen ska
verka för att bostadstyp, upplåtelseform, prissättning
och utbyggnadstakt anpassas till detta. Innovativa bostadsprojekt som främjar sociala värden såsom kollektivboende, byggemenskaper eller koperativa hyresrätter kan vara en väg för att uppnå de bostadspolitiska
ambitionerna för platsen.
Området erbjuder en lummig och skyddad miljö med
goda kopplingar till strövstigar i omgivningarna. Trots
detta är avståndet till havet bara cirka 500 meter.
Området är lokaliserat på en plats som inte syns från
samhällskärnans kulturmiljöer, eller har visuell påverkan på landskapsbilden från havet.

GESTALTNING
Bostäderna kan placeras varsamt i naturen, på de
flera platåer som finns naturligt i landskapet. I markanvisningar finns möjlighet att ställa krav på
naturanpassning och omsorgsfull gestaltning.
Inom markanvisningsområden föreslås en varsam
exploatering med mervärdesskapande utomhusmiljöer. Allmänhetens tillgång till de naturområden
som området ansluter till är också viktiga att bevara.
Bebyggelsen kan exempelvis bestå av en blandning av
enfamiljsvillor och mindre flerfamiljshus.
Ekologiska hyresvillor i Viskafors, Brunnberg Forshed

Radhus i Silverdal, Marge Arkiktekter

Från studentprojektet Varm&Kall, Ellen Uggla och Olga Peterson, Chalmers 2017
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EDSHULTSHALL
För de gamla delarna av Edshultshall föreslås en bevarandeplan tas fram. Planens syfte är att ge ökat skydd
för den kulturhistoriska bebyggelsen, men också förbättra förutsättningarna för fastighetsägarna att kunna
utveckla sina fastigheter i samklang med detta.
En ny detaljplan bör också ge möjlighet till utveckling av verksamheter inom befintliga byggnader, i den
mån det är lämpligt. Dessa bör främst lokaliseras kring
Hallavägen och Jensholmen.

JENSHOLMEN
I medborgardialogen framkommer att Jensholmen är
en uppskattad plats för bad och friluftsliv, samt att
dess karaktär är viktig för Edshultshalls identitet.
För att skapa ytor för service och besöksmål föreslås
att ett mindre café eller en kiosk i Jensholmens norra
del. Enklare byggnad och tillhörande trädäck/brygga
föreslås. Genom att överbygga en del av ytan mellan
vågbrytaren och Jensholmen skapas plats för detta
utan sprängning och omfattande markarbeten. Jensholmen bör i övrigt bevaras för allmänhetens tillgång
till bad och natur.

NABBINGEN
Nabbingen utgör en viktig rekreationsyta inom Edshultshall och bör förbli oexploaterad. Kopplingar
till området i form av stråk bör också beaktas vid ny
detaljplan och eventuell förtätning.
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FÖRTÄTNING & GRÖNA YTOR
Med hänsyn till bebyggelsestrukturen i Edshultshall bedöms att förtätning endast är lämplig i mycket
begränsad omfattning. På kartan har tre lucktomter markerats, där bedöms att förtätning med
enbostadshus kan prövas. Områden som utifrån
medborgardialogen uppges ha viktigare allmänna
funktioner såsom odling, träning eller midsommarfirande har markets med grönt då de föreslås bevaras
som mötesplatser och rekreationsyta.

LÅDFABRIKEN
Hotellet Lådfabriken är lokaliserat till samhällets
norra del vid väg 744. Då tillfällig övernattning stärker besöksnäringen inom området är det gynnsamt att
verksamheten ges möjlighet att växa. Området runt
Lådfabriken är till stora delar privatägt. Det kommunala markinnehavet omfattas av strandskydd. I
kommande bevarandeplan bör utredas vilka ytor kring
lådfabriken som kan vara lämpliga vid en eventuell
utökning av verksamheten.

PARKERING
Cirka 10-15 parkeringsplatser bedöms kunna lokaliseras söder om Oskars väg i anslutning till väg 744.
Cirka 20-30 parkeringsplatser bedöms kunna lokaliseras norr om skuteviksvägen i anslutning till väg
744. Då kommunen inte äger någon mark i samhället
är områdena som är utpekade privt ägda fastigheter,
dialog om genomförandet kommer ske detaljplaneskedet.

FÖRSLAG INOM NY DETALJPLAN
FÖR EDSHULTSHALL			1:15 000

Utveckling bostäder
Utveckling icke störande verksamhet
Utveckling bostäder/icke störande verksamhet
Utveckling natur/rekreation
Offentligt stråk/verksamhetsutveckling
Ny plangräns
Parkering
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IDENTITET OCH BEVARANDE

NYA FUNKTIONER
Att skydda och förvalta den kulturhistoriska bebyggelsen är en central del i utvecklingen av samhällena.
I vissa fall innebär förvaltandet att kulturhistoriska
byggnader får nya funktioner, ibland att den ursprungliga funktionen bevaras eller återställs.
Det finns ett stort omvandlingstryck i de gamla samhällskärnorna, när äldre bebyggelse skall anpassas till
modern användning. Kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer behöver därför bättre bevarandebestämmelser i detaljplan för att säkerställa att detta görs
på ett varsamt sätt, och skydda mot förvanskning.
Många byggnader i centrala och attraktiva lägen kan
användas för andra ändamål än idag. Genom att
medge andra användningar i detaljplan kan de här
byggnaderna renoveras och användas i utvecklingen
av nya funktioner inom programområdet. På så vis
kan kulturmiljöerna i Hälleviksstrand och Edshultshall bevaras och samtidigt anpassas till nuvarande och
framtida behov. Viktigt är då att ta hänsyn till såväl
det kulturhistoriska perspektivet som till klimatsäkring. Sjönära byggnader har historiskt konstruerats och
inretts på ett sätt att de klarar att översvämmas, men
med nya funktioner kan konsekvenserna bli allvarligare.

KULTURMILJÖ - BEVARANDEVÄRDE 1:10 000

Bevarandeklass A
Bevarandeklass B
Bevarandeklass C
Karaktärisering av kulturmiljöer
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REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDA
PLANERING

•

Uppförande av mur/plank och däck/altan/veranda

•

Uppförande av komplementbyggnader

När detaljplaner tas fram inom programområdet
kommer dessa reglera nybyggnation och ändring av
befintlig bebyggelse för att ge bättre skydd åt kulturmiljöerna. Bestämmelserna kommer syfta till
att bevara ett antal karäktärsdrag som bedöms som
värdefulla ur kulturmiljösynpunkt. I vilken utsträckning bevarandebestämmelser används avgörs utifrån
bedömning av värden och sårbarhet i respektive miljö.

•

Hantering av terräng och höjning/sänkning av
mark avvägt mot tillgänglighetskrav

•

Berg i dagen avseende sprängning och markläggning

•

Fastighetsindelning, avstyckningars påverkan på
gårdsmiljöer och ursprunglig markanvändning

Målet är att skapa bättre förutsättningar för alla
aktörer som förvaltar vårt gemensamma kulturarv. I
kommande planer bör följande aspekter av kulturmiljön utredas och ligga till grund för bestämmelserna i
detaljplanen:

•

Omvandling av sjöbodar och magasin för handel
och serviceändamål

•

Översvämningsskydd av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader

•

Allmän plats och tillgänglighet mellan husen i gamla
delar. Tydlig avgränsning av privata zoner.

•

Förändringar av fasader och byggnadsdelar

•

Färgsättning och materialval

•

Tillbyggnad avseende byggnadsvolym inklusive
takkupor, frontespiser och balkonger

•

Skydd mot rivning av särskilt värdefulla byggnader

Att Hälleviksstrand och Edshultshall är levande samhällen som bör tillåtas att utvecklas är en utgångspunkt
i planarbetet och ligger till grund för prioriteringar
som görs. Anpassning till nya behov är en viktig förutsättning för detta, där varsamhetsbestämmelser skapar
ett ramverk för hur förändringar ska genomföras snarare än att förändring förhindras. Detta ska dock göras
med vetskapen om att kulturmiljöer är en ändlig resurs
som när de är borta inte kan återskapas. Respekt för
och kunskap om hur vi förvaltar dessa värden är förutsättningar för att kunna minska konflikterna mellan
utvecklings- och bevarandeintressen.
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SERVICE OCH NÄRINGSLIV

VERKSAMHETSLOKALER

GRANNSKAPSKONTOR

Där det är lämpligt kan en ny detaljplan möjliggöra för
olika typer av verksamheter genom att den tillåter flera
olika användningar av en byggnad. Detta bör användas
i nya bevarandeplaner för att möjliggöra att befintlig
och tillkommande bebyggelse nyttjas för verksamhetslokaler i större utsträckning än idag. På så sätt ges
bebyggelsens användning en större flexibilitet och
behovet av lokaler tillåts förändras över tid.

Att kunna arbeta ett par dagar i veckan på distans
är något som ökar förutsättningarna för ett hållbart
vardagsliv på platser som har långt till större arbetsmarknader. Ett grannskapskontor med möjlighet till
gemenskap och delade funktioner bedöms därför
förbättra förutsättningarna för helårsboende i Hälleviksstrand och Edshultshall.

Vid omvandling av befintliga byggnader bör ändringar
göras med hänsyn till kulturhistoriska värden.
För att näringslivet ska kunna utvecklas större del av
säsongen krävs ett större underlag. Utöver helårsboende bedöms jämnare fördelning tillfälliga besökare över
året samt en förlängd säsong för delårsboende kunna
bidra positivt.

DAGLIGVARUHANDEL
Närmaste orter med dagligvaruhandel är idag Mollösund och Ellös. Det bedöms idag inte finnas
kundunderlag i området för en dagligvaruhandel inom programområdena, men med större andel
helårsboende och en förlängd besökssäsong kan förutsättningarna förbättras för andra typer av service. Det
kan handla om visst utbud av dagligvarur och längre
öppettider för kioskverksamhet. Närhet till paketutlämningspunkt är ytterligare något som underlättar
vardagslivet. Även upphämtningspunkter för livsmedelsleveranser är något som blir allt vanligare och
bedöms ha potential i mindre samhällen.
Kommande detaljplaner bör möjliggöra att denna typ
av funktioner lokaliseras centralt i Hälleviksstrand
inom utpekade områden för verksamhetsutveckling.
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Möjlig lokalisering för grannskapskontor inom utpekade områden för verksamhetsutveckling i både
Hälleviksstrand och Edshultshall bör utredas i kommande detaljplanearbete.
Då en relativt liten andel av Hälleviksstrands och Edshultshalls befolkning är i förvärvsarbetande ålder är
underlaget för ett grannskapskontor inte stort. Tester i
liten skala, exempelvis i befintliga lokaler eller i anslutning till tillkommande bostäder.
Om också nyttjas av delårsboende blir underlaget
större. Att samyttjyta ytorna med besöknäringen är
också möjligt att utreda.

6.5

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

KULTURMILJÖ OCH INFRASTRUKTUR
Då gatunätet i de äldre delarna av samhällena utvecklades före privatbilismens intåg på Orust är de på
många sätt dåligt anpassade för dagens resvanor och
tekniska krav. Den täta bebyggelsen med sina gångar,
trappor och genvägar är attraktiv för fotgängare, men
smala vägar, dålig sikt och intensiv sommartrafik gör
landsvägarna otrygga för oskyddade trafikanter.
Varsamma avvägningar och kreativa lösningar krävs
att utveckla infrastrukturen och möta krav på teknisk
försörjning och tillgänglighet utan alltför stor skada på
kulturmiljön.

PRINCIPER FÖR TRAFIKÅTGÄRDER
Inom programområdet finns ett stort behov av infrastrukturåtgärder. Kommunen behöver i kommande
planarbete ha dialog med vägföreningar och staten
som huvudsakliga väghållare om åtgärder och finansiering. För att underlätta detta redovisas kommunens
prioriteringar i planprogrammet.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att behöva
genomföras, där oskyddade trafikanter prioriteras. Att
färdas mellan samhällena är ytterligare en aspekt som
prioriteras. Där utrymme saknas att bredda vägen kan
befintlig yta omfördelas och framkomligheten för olika
trafikslag prioriteras om.

GÅNG, CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK
Det finns ett antal faktorer som gör att gång, cykel
och kollektivtrafikplanering kommer bli allt viktigare
i det framtida Hälleviksstrand och Edshultshall. Dels
om vi ser till trenden med en större andel äldre som
inte alla får behålla förmågan att köra bil, dels om vi
bygger mer ekonomiskt tillgängliga boenden såsom
hyresrätter och inte kan räkna med att alla hushåll ska
ha en eller ofta flera bilar. Utöver detta finns behovet
att ställa om till ett mer energi- och klimatsmart samhälle, där transportsektorn är en stor utmaning inom
kommunen.

Princip för bydgeväg

GÅNG-, CYKELTRAFIK
Programmet föreslår ett antal förbättringar av gång
och cykelinfrastrukturen inom samhället. Kommunen
arbetar strategiskt med utbyggnad av cykelinfrastruktur på ön som helhet utifrån cykelstrategi,
handlingsplan och årliga investeringar. Prioritering
av de åtgärder som föreslås bör ske i samråd med
berörda aktörer. Utbyggnad kan också ske i samband
med privat exploatering i närområdet.
I Hälleviksstrand föreslås sträckan Hällviksstrands
kyrka till hamnplan där trafikverket är väghållare göras
om till bygdeväg. Bygdeväg innebär att vägen omdisponeras genom att körbanan smalnas av för att ge
plats åt en gång och cykelbana. Möten mellan bilar
kan ske men då på de oskyddade trafikanternas villkor. Trafikverket använder ibland denna modell på
vägar med relativt låg trafik och låg hastighet. Sträckan
bedöms enligt Sigma (2019) som lämplig för denna typ
av åtgärd.
Även sträckan söder om hamnplan där hastighetsbegränsningen är 30 km/h bedöms som lämplig för
anläggande av bygdeväg. Vägen är smal och behöver breddas på några ställen för att få plats med en
bredage gång- och cykelbana. På denna sträcka är vägföreningen väghållare.
Från Sollidsvägen söder om Hälleviksstrand där hastigheten övergår till 70 km/h fram till väg 744 föreslås
en avskild gång- och cykelbana inom befintligt vägområde, då vägbredden bedöms vara tillräcklig. På denna
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Ny bydgeväg prio 1
Ny gc-väg, prio 1
Ny gc-väg, prio 2
Ny gc-väg, prio 3
Ny lokalgata

84

1:15 000

Kapitel 6: Programförslag

sträcka är kommunen väghållare.
Längs väg 744 ner till Edshultshall föreslås en friliggande gång och cykelväg ner till Edshultshall.
Bydgeväg på denna väg bedöms olämpligt även vid
låga hastigheter då den är mer trafikerad än Sollidsvägen. Denna sträcka är bitvis svår att anlägga på grund
av topografi och befintlig bebyggelse. På denna sträcka
är trafikverket väghållare.
I programmet har även identifierats en möjlighet att
anlägga gång och cykelväg från Hällevik Yacht club till
Sollids camping. Detta bedöms inte vara en prioriterad
åtgärd men en möjlig framtida utveckling av gång- och
cykelstråket mellan Hälleviksstrand och Edshultshall.
På kartan på sidan 84 redovisas kommunens förslag på
prioritering av etapperna. Genomförande och finansiering diskuteras med respektive väghållare inom ramen
för kommunens cykelplanering.

KOLLEKTIVTRAFIK
Vid en utbyggnad av programförslaget bedöms underlaget för kollektivtrafik vara fortsatt litet. Kommunen
verkar för att stärka kollektivtrafiken i kommunen
genom strategisk planering, dialog med regionen och
Västtrafik samt genom att verka för innovation inom
hållbar mobilitet på landsbygden. På längre sikt kan
sjöburen kollektivtrafik komma att spela en större roll
i regionen, och då är det tänkbart att Hälleviksstrand
kan utgöra knutpunkt.

ringsbehovet, och undersöka behovet av alternativa
lokaliseringar av parkering och bevarande parkeringsytor inom fastigheterna.
I Edshultshall föreslås ett antal gästparkeringar i
programmet, då det i dagsläget bedöms finnas ett
underskott av parkeringar på orten. Då kommunen
inte äger någon mark i samhället är områdena som
är utpekade privt ägda fastigheter. Fortsatt dialog om
genomförandet kommer därför krävas i detaljplaneskedet. Det är viktigt att utreda hur nya föreslagna
funktioner påverkar parkeringsbehovet.

INFRASTRUKTUR
RENHÅLLNING
I samband med att reningsverket avvecklas kommer
nya funktioner att kunna lokaliseras på Andstensholmen i dess ställe. Då föreslås återvinningsstationen att
flyttas för att frigöra mer yta centralt i Hälleviksstrand.
Återvinningsstationen föreslås flyttas till korsningen
Varvsvägen-Snäckevägen.

BILTRAFIK OCH PARKERING
Inga större förändringar av biltrafiknätet föreslås i
programmet. I de fall vägbanan föreslås omfördelas
genom införandet av bygdeväg kommer möte mellan
två bilar ske på oskyddade trafikanter villkor. Detta
kan leda till att hastigheten behöver sänkas något, men
bedöms inte påverka framkomligheten avsevärt.

Föreslagen placering av återvinningsstation i grått

Då byggnation föreslås på två större parkeringsytor
inom Hälleviksstrand behöver en parkeringsutredning
göras i ett tidigt skede av detaljplanen för att säkerställa att inte för många parkeringsplatser tas bort.
Detta gäller både boendeparkering för boende som
inte har parkering inom den egna fastigheten och
besöksparkering. Utredningen ska klarlägga parke85
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GRÖNSTRUKTUR OCH BLÅSTRUKTUR

De grönstrukturer som finns inom programområdet
idag bedöms ha goda förutsättningar att användas som
rekreationsområden och tillhandahålla ekosystemtjänster. I programförslaget föreslås därför inga nya
grönytor, istället en utveckling av befintliga områden.
Kommunen samarbetar idag med det lokala föreningslivet kring iordningställande och skötsel av
vandringsleder, vilket bedöms bidra till att naturområdena inom och kring programområdet tillgängliggörs.

UTVECKLINGSOMRÅDEN
LERKILEN
Kommunen bör eftersträva naturvårdsinsatser som
bevarar hävd och håller landskapet öppet. I samverkan
med det lokala föreningslivet kan strövstigar, sittmöjligheter och ett fågeltorn uppföras. Fågeltornet bör
placeras i samråd med kommunens miljöenhet för att
minimera risken att fågellivet störs.
UTKIKSPLATS VID SOLLID

Rastplatsen har renoverats 2021. Det är möjligt att
utveckla platsen ytterligare som besöksmål.

ÄNGEN I HÄLLEVIKSSTRAND

I ny detaljplan föreslås ängens användning regleras
som allmän plats, park. Därigenom tas nuvarande
byggrätt för allmänt ändamål bort och ängens funktion som öppen och allmänt tillgänglig yta säkerställs.

STRANDSKYDD
Strandskyddet inträder eller återinträder inom 100
meter från stranden i samband med att en ny plan
ersätter en gammal plan. Om det utökade strandskyddet upphävts detaljplan återinträder det upp till 300 m
från stranden. Därför behöver ny bebyggelse prövas
mot strandskyddslagstiftningen inom dessa områden.
Nedan redogörs för några viktiga ställningstaganden
som ligger till grund för utformningen av strandskyddsförslaget. Prövning om upphävande av strandskydd sker i detaljplaneskedet.
ANDSTENSHOLMEN
På norra delen av Andstensholmen som idag omfattas av detaljplan återinträder strandskyddet. Delar
av området är redan ianspråktaget, eventuella til�86

lägg behöver prövas mot de andra särskilda skälen.
Övriga delar av Andstensholmen omfattas inte av
strandskydd, och inget strandskydd inträder heller vid
planläggning.
HAMNPLAN HÄLLEVIKSSTRAND
Kommunen bedömer att det är ett angeläget allmänt
intresse att utveckla Hälleviksstrands hamnplan. Då
detta är ortens mittpunkt är det väsentligt för dess
utveckling och kan inte tillgodoses någon annanstans.
Utvecklingen ska ske med stor varsamhet om allmänhetens tillgänglighet och platsens offentliga karaktär
och privatiserande inslag bör undvikas.
VASSLEKILEN, HÄLLEVIK 1:6
Kommunen menar att det är ett angeläget allmänt
intresse att kunna utveckla Hälleviksstrand med
verksamhetslokaler och bostäder. Utifrån samhällets
struktur och karaktär är tänkbara alternativa lokaliseringar begränsade. Fri passage längs vattnet är säkrad
genom det väletablerade stråk som landsvägen utgör.
Lokaliseringsprövning och vidare ställningstaganden
i frågan sker inom detaljplaneprocessen, i dialog med
Länsstyrelsen.
PARKERINGEN VID ÄNGEN, HÄLLEVIK 1:6
Kommunen menar att området är väl avskilt från
vattnet genom bebyggelsestrukturen. Vidare
ställningstaganden i frågan sker inom detaljplaneprocessen, i dialog med Länsstyrelsen.
EDSHULTSHALL
De förtätningsmöjligheter som pekas ut i samhället
bedöms väl avskilda från vattnet genom bebyggelsestrukturen. I detaljplaneskedet utreds Lådfabrikens
expansionsbehov och om slutsatsen är att det finns ett
behov av att utvidga som inte kan tillgodoses någon
annan stans kommer dessa ställningstaganden redovisas i detaljplanen.
Utveckling av Jensholmen behöver också prövas mot
de särskilda skälen då strandskydd återinträder. Allmänhetens tillgång till platsen är viktig att säkerställa,
såval som att tillkommande bebyggelse anpassas till de
naturvärden som finns på platsen.

NATUR OCH REKREATION

1:15 000

Betydelsefullt område för rekreation
Koppling till vandringsleder
Koppling till större rekreationsområde
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KLIMATANPASSNING

Planprogrammets förslag innebär ett antal åtgärder
för att klimatanpassa Hälleviksstrand och Edshultshall. Nedan följer några av de ställningstaganden som
ligger till grund för programförslaget.
GRÖNYTOR OCH DAGVATTEN
Befintliga och tillkommande grönytor bör användas
för skyfallshantering. Naturbaserade lösningar i form
av öppen dagvattenhantering bidrar till upplevelsevärden och bedöms som ett lämpligt komplement då
orterna idag inte har ett utbyggt dagvattenledningsnät.
Merparten av naturmark inom området är dock hällmark och ej infiltrerbar vilket behöver tas i beaktning.
INFRASTRUKTUR
På kort sikt behöver krav ställas på exploatörer
att översvämningssäkra tillfartsvägar för tillkommande bebyggelse. På lång sikt behöver statliga vägar
översvämningssäkras för att säkerställa en robust samhällsstruktur.
BEBYGGELSE
Tillkommande bebyggelse ska anpassas till framtida
havsnivåhöjningar med erfoderliga säkerhetszoner. För
bebyggelsestrukturen karaktäristisk utformning i form
av variation i marknivå och höga socklar på byggnader
kan användas för att anpassa till befintlig bebyggelse.
Inredning och utförande av sjöbodar och andra
enklare byggnader skall anpassas till risken för inträngande vatten. Möjligheten att höja sjöbodar bör utredas
i kommande detaljplaner.
I känsliga områden bör klimatanpassningens påverkan
på kulturmiljön särskilt beaktas och val av lösningar
bör utgå från detta. Tillfälliga lösningar kan användas
som komplement som skydd mot höga vattenstånd.
Åtgärder som påverkar kulturmiljön negativt bör
avvakta tills de bedöms vara absolut nödvändiga.
Rådande förhållanden med ökad risk för höga vattennivåer får i vissa fall accepteras.
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7. GENOMFÖRANDE
7.1 ANSVAR OCH KOSTNADER
HUVUDMANNASKAP OCH
ANSVARSFÖRDELNING
Av tradition är Orust kommun inte huvudman för
allmänna platser, vilket innebär att det är enskilt
huvudmannaskap i hela kommunen. Det betyder att
det är olika samfällighetsföreningar som förvaltar
allmänna platser i alla kommunens tätorter. Samfälligheten driftar, underhåller och utvecklar allmän plats
inom kommunen enligt anläggningsbeslut.
Kommunen står för kostnader inom kommunalt ägd
kvartersmark. Kommunen kan besluta att ta del av
kostnader för att utveckling allmänna platser, om
kommunen bedömer att det finns ett stort allmänt
intresse av utvecklingen. Kommunen kan då ansvara
för utbyggnad av anläggningar för att sedan överlåta dessa till samfälligheten. Detta behöver då ske
i samförstånd med föreningarna. Detta regleras i
genomförandekapitlet av nya detaljplaner. Åtgärder
inom äldre detaljplaner eller ej planlagda delar av programområdet kan ske enligt överenskommelse med
samfälligheten.
Berörd samfällighet står för kostnader för drift och
underhåll av väg. Kostnader för större infrastrukturåtgärder kan fördelas mellan kommunen, trafikverket
och eventuella exploatörer som har nytta av åtgärderna. Detta regleras i kommande genomförandeavtal
och medfinansieringsavtal.
Åtgärder på privata fastigheter finansieras av exploatörerna/fastighetsägarna. För åtgärder på allmän plats
regleras ansvar och kostnader i exploateringsavtal.
Samtliga byggherrar inom programområdet kommer
att ha kostnader för utbyggnaden av byggnader och
anläggningar inom kvartersmarken samt erforderliga anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme,
m.m. enligt gällande taxor. Ansvar och kostnader för
kommande fastighetsbildningar inom markanvisningsområden kommer att regleras via genomförandeavtal.
Då väg 770 och 744 är statliga vägar kan Trafikverket bidra till finansiering av trafiksäkerhetshöjande
åtgärder längs dessa. Planprogrammet och dess underlagsutredningar kommer att utgöra underlag för dialog
med trafikverket om lämpliga åtgärder, prioriteringar
och finansiering.
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KOSTNADSFÖRDELNING
Programområdet består till största delen av privatägd mark, men kommunen ett antal större fastigheter
inom området, främst kring Hälleviksstrand. Markköp,
markbyten och fastighetsreglering kan bli aktuella för
att genomföra exploatering och utbyggnad av infrastruktur. Det kommer att krävas en omprövning av
befintlig gemensamhetsanläggning inom området.
Gemensamhetsanläggningen kan komma att utökas
med nya allmänna platser och mark som blir kvartersmark lyfts ur. Gemensamhetsanläggningar förvaltas
av samfällighetsföreningar.
KLIMATSÄKRINGSÅTGÄRDER
Klimatanpassningsåtgärder kommer utgöra en större
kostnad men många investeringar kommer inte att
behöva göras förrän längre fram i tiden. Dessa kostnader kan komma att fördelas mellan kommunen, staten,
privata fastighetsägare och huvudman för allmän plats.
Frågan om klimatsäkring och kostnadsfördelning
kommer att utredas vidare i detaljplaneskedet.

7.1 FORTSATT PLANARBETE
DETALJPLANER
Programområdet föreslås detaljplaneras i delar. När
dessa inleds är beroende på intresse hos privata aktörer och politisk vilja.
1. UTVECKLING VID VASSLEKILEN OCH BREVID BERNS
ÄNG, HÄLLEVIK 1:6, POSITIVT PLANBESKED
Utveckling på privat mark som föreslås planeras i en
separat detaljplan finansierad av exploatören.
2. UTVECKLINGSINRIKTAD BEVARANDEPLAN, HÄLLEVIKSSTRAND
Föreslås tas fram i kommunal regi. Planen kommer
delvis att finansieras genom att fastigheter som har
nytta av planen erläggs planavgift vid bygglov. Privata
exploateringsintressen som kommunen bedömer som
lämpliga inom planområdet kommer andra modeller
för privat finansiering övervägas. Det kan gälla del i
plankostnader som regleras genom plankostnadsavtal. Planen kan också delfinansieras av försäljningar
av kommunal mark som möjliggörs av detaljplanen.
Påbörjandet av planarbetet är beroende av politiskt
beslut och prioritering.

3.
2.
6.
1.

3. HÄLLEVIK 1:174, PAUSAT PLANARBETE
Föreslås ingå i bevarandeplan för Hälleviksstrand.
Exploatör belastas med sin del i plankostnaderna.
4. UTVECKLINGSINRIKTAD BEVARANDEPLAN, EDSHULTSHALL
Föreslås tas fram i kommunal regi. Planen kommer
delvis att finansieras genom att fastigheter som har
nytta av planen erläggs planavgift vid bygglov. Privata
exploateringsintressen som kommunen bedömer som
lämpliga inom planområdet kommer andra modeller
för privat finansiering övervägas. Det kan gälla del i
plankostnader som regleras genom plankostnadsavtal.
Påbörjandet av planarbetet är beroende av politiskt
beslut och prioritering.

5.
4.

5. EDSHULTSHALL 1:9, POSITIVT PLANBESKED
Föreslås ingå i bevarandeplan för Edshultshall. Exploatör belastas med sin del i plankostnader.
6. FÖRESLAGNA BOSTÄDER INOM HÄLLEVIKS HAGAR
Påbörjandet av planarbetet är beroende av politiskt
beslut och prioritering. Området bör detaljplaneras
sammanhängande men men kan markanvisas etappvis. Markanvisning kan även ske innan detaljplanering.
Markköp/byte eller samexploatering kan vara lämpligt.
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UTREDNINGAR
Nedan redovisas de utredningar som det kan finnas
behov av att ta fram i samband med kommande
detaljplanering:
• GATA/VA UTREDNING
Bedöms behövas tas fram i de områden där större
sammanhängande bebyggelse planeras. En trafikutredning som ger en helhetsbild har tagits fram inom
ramen för programarbetet och utgör underlag för
kommande detaljplaner. Gata/VA-utredningar bör
även inkludera dagvattenlösningar.
• GEOTEKNIK
I de områden där större förändringar av markanvändningen föreslås kommer geotekniska utredningar
behöva tas fram.
• BULLER
Vid förändrad markanvändning till bullerkänsliga funktioner kan bullermätning krävas inom mer
bullerutsatta miljöer, främst inom Edshultshall.
Bullernivåerna beräknas vara låga i stora delar av
programområdet, därför bedöms bullermätning eller
bullerskyddande åtgärder endast bli aktuell i enstaka
lägen.
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• NATURVÄRDESINVENTERING
Om nyexploatering sker utanför de inventeringsområden som var fokus i naturinventeringen kan den
utförda utredningen behöva kompletteras med vidare
inventeringar med fokus på naturvårdsarter och särskilt skyddsvärda miljöer.
• KULTURVÄRDESINVENTERING
Vid upprättande av bevarandeplaner kan kompletterande inventeringar krävas med fokus på individuella
hus i de särskilt känsliga miljöerna.
• PARKERINGSUTREDNING
Vid detaljplanering av Hällevik 1:6 inom centrala Hälleviksstrand behöver en parkeringsutredning tas fram
för att säkerställa att det framtida behovet av boende
och gästparkering tilllgodoses.
• KLIMATANPASSNINGSUTREDNING
Inom bevarandeplanerna samt för detaljplan för Hälleviksstrand, Hällevik 1:6 kommer åtgärdsförslag för
särskilt sårbara områden att behöva tas fram.

8
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8. KONSEKVENSER
8. KONSEKVENSER
MILJÖKONSEKVENSER
STADSBILD OCH KULTURMILJÖ
Nya bevarandeplaner för Hälleviksstrand och
Edshultshall kommer ge ett ökat skydd för de
kulturmiljöer som utgör ett stort värde, både i lokalsamhällena och för hela Orust kommun. Att det äldre
detaljplanerna som idag utgör ett hot mot de kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ersätts ger genom
varsamhets och skyddsbestämmelser ett juridiskt
skydd för bevarandevärda miljöer. Det nya programmet och nya detaljplaner ger också ett handläggarstöd
vid lämplighetsprövning samt bidrar till att uppmärksamma ägare till fastigheter med högt bevarandevärde
på hur de kan förvalta det allmänna intresse som våra
kulturmiljöer utgör.
Med en modern detaljplan anpassad till dagens behov
tydliggörs även förutsättningarna för utveckling,
omvandling och nybyggnation. Med tydliga ramar kan
förändringarna bli en möjlighet till samhällsutveckling
och i mindre utsträckning ett hot mot kulturmiljöerna.
Klimatsäkring kan i vissa fall orsaka skada på kulturmiljöer, och åtgärder som föreslås i detaljplaneskedet
behöver ta hänsyn till denna aspekt.

NATURMILJÖ OCH REKREATION
Programförslaget tydliggör vilka områden som är
olämpliga för bebyggelse utifrån naturvärden, landskapsbild, rekreationsvärde och allmänna intressen.
Programmet fördjupar översiktsplanens ställningstaganden och ger stöd vid bygglovshandläggning.
Tydliggörande ställningstaganden kring bebyggelse
och krav på hänsyn gällande landskapsbilden förbättrar förutsättningarna för en bebyggelseutveckling som
är anpassad till hur landskapet upplevs från hav och
land.
Genom medborgardialog inom ramen för planprogrammet har kommunen fått en ökad förståelse för
den lokala betydelsen av platser inom samhällskärnorna och i omgivningarna.
Konsekvensen av detta är att utpekat viktiga platser
ges skydd i nya detaljplaner. Utveckling av rekrea94

tionsmöjligheter såsom vandringsleder, fågeltorn, och
bänkar underlättas då kommunens långsiktiga intentioner för markanvändning tydliggörs.
Ianspråktagande av naturmark för bostäder som är en
del av förslaget riskerar att påverka lokala naturmiljöer negativt. Därför bör varsamhetsåtgärder såsom
skyddsavstånd till habitat för skyddsvärda arter, minimering av sprängning/schaktning och upprätthållande
av gröna korridorer eftersträvas i detaljplaneringen.
Kompensatoriska åtgärder bör också övervägas i
de fall exploateringen innebär negativa effekter på
naturmiljön. Att i första hand förtäta på redan ianspråktagen mark och i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse minskar behovet av att ta naturmark i
anspråk.
Strategisk anläggning av grönska såsom översvämningsytor och växtdiken föreslås vara en del av en
framtida klimatsäkring. Detta kan bidra till både biologisk mångfald och upplevelsevärden i den byggda
miljön.

MKN VATTEN
Recipienten har god ekologisk status, och tillkommande bebyggelse och övriga åtgärder får inte
innebära negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna.
Ny bebyggelse föreslås uteslutande anslutas till kommunalt VA och det blir därmed ingen påverkan från
enskilda avlopp. Hantering av dagvatten och skyfall för tillkommande bebyggelse utreds i respektive
detaljplan. Då finns även möjlighet att föreslå åtgärder som även förbättrar hanteringen av dagvatten från
befintlig bebyggelse.
I de fall klimatanpassning minskar risken för översvämmningar minskar också risken att föroreningar
sprids i havet vid extremväder, och därmed kan risken
för negativ påverkan på MKN vatten minskas i jämförelse med befintliga förhållanden.

Eventuell utökning av hamnen behöver utredas vidare
i detaljplaneskede för att säkerställa att det inte påverkar MKN vatten negativt.

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN
Förslaget som helhet bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Om kommunen i detaljplaneskedet skulle föreslå en
utökning av Hälleviksstrands hamn skulle detta antas
medföra betydande miljöpåverkan. Huvudscenariot är
dock att utvecklingen sker inom befintligt område och
anläggningar.
Bedömningen sker enligt 5 § miljöbedömningsförordningen. Huvudsakliga faktorer som påverkar
bedömningen är:
•

Mindre gränsöverskridande effekter som även kan
avhjälpas och hanteras, främst i form av dagvatten
och trafik

•

Största delen av programområdet föreslås bevaras
med nuvarande markanvändning. Mindre tillskott
av bostäder och icke-störande verksamheter.

•

Naturvärdesinventering visar att inga naturvärden klass 1 omfattas av förslagna förändringar i
markanvändning, och markanvändningen föreslås
anpassas för att bevara de naturvärden klass 2 som
finns inom utvecklingsområdena.

RIKSINTRESSEN OCH STRANDSKYDD
RIKSINTRESSE FÖR KUSTZONEN
Programområdet omfattas av riksintresse för kustzonen enligt 4 kap miljöbalken. En förändrad
markanvändning i enlighet med planprogrammet
bedöms inte skada riksintresset då de större förändringarna av markanvändning sker inom de
samhällsområden som definierats i översiktsplanen.
Förslaget påverkar markanvändningen utanför befintlig tätort i mycket liten utsträckning.

STRANDSKYDD
För att programförslaget skall genomföras krävs att
strandskydd upphävs på flera platser inom programområdet. Detta berör uteslutande områden inom
samhällskärnorna.
Orterna inom programområdet har idag stora utmaningar i form av minskande helårsbefolkning och
serviceutbud. Att vända denna utveckling bedöms av
kommunen som ett angeläget allmänt intresse. Då det
handlar om utveckling av historiska samhällskärnor
som är omgivna av oexploaterade naturområden så
bedöms det inte vara möjligt att tillgodose intresset
någon annanstans. Utveckling av bostäder och verksamheter centralt i orterna bedöms därför ha skäl för
upphävande av strandskydd. Frågan beskrivs mer i
detalj i programhandlingen och kommer prövas vidare
i kommande detaljplaner.

Denna bedömning baseras på programförslagets
omfattning. Den kan komma att revideras utifrån hur
förslaget utvecklas i detaljplanerna och utifrån resultat
av kommande utredningar.
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8.2 EKONOMISKA KONSEKVENSER

SOCIALA KONSEKVENSER

Ny bebyggelse med en större variation än dagens
bostadsbestånd skapar mer ekonomiskt tillgängligt
boende för fler grupper. Detta ökar förutsättningarna
för helårsboende, vilket stimulerar den lokala ekonomin genom att skapa underlag för lokala företag.
Människor som är yrkesverksamma inom områdena
kommer ha möjlighet att bo kvar oavsett inkomst.

Genomen stegvis utbyggnad kompletteras bostadsbeståndet i Hälleviksstrand med bostadstyper, upplåtelseformer och prisklasser som kompletterar det
befintliga bostadsbeståndet. Detta innebär ökade
möjligheter att flytta till programområdet, men också
att bo kvar om livssituationen förändras. Det innebär
att unga människor ges en möjlighet att komma in på
bostadsmarknaden och bo kvar på orten när de flyttar
hemifrån och äldre som önskar mindre underhållskrävande bostäder att inte behöva lämna sin hemort.

Främjande av företag inom besöksnäring, skydd av
lokala natur och kulturvärden samt utveckling av
cykelinfrastruktur bidrar till goda förutsättningar för
ökad turism vilket stärker den lokala ekonomin. Dessa
effekter kan inte isoleras till programområdet utan
satsningar på kustsamhällena gynnar hela Orust västkust.
Att utveckla bevarandeplaner är en investering som är
ger långsiktiga samhällsekonomiska vinster för kommunen. En av dessa är att bygglovsprövning kommer
att underlättas med modernare planer och bättre
kunskapsunderlag. En annan ekonomisk vinst för
kommunen är ökad inflyttning av helårsboende och
intäkter från markförsäljningar.
Kulturvärden inom kommunen är en resurs som är
viktig att förvalta. På lång sikt kan de ekonomiska
konsekvenserna av att kulturmiljöerna förvanskas och
förstörs till följd av bristande skydd i detaljplan bli
stora. Kulturmiljöernas attraktionskraft bidrar till såväl
besöksnäring som inflyttning som ger stora positiva
ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Klimatanpassningsåtgärder kommer utgöra en större
ekonomisk konsekvens fördelat över en lång tid framöver. Dessa kostnader kommer att fördelas mellan
kommunen, staten och privata fastighetsägare. Avvägningar mellan skadorna om åtgärder uteblir och
investeringskostnader kommer krävas.
De ekonomiska konsekvenserna kommer utredas mer
i detalj under kommande detaljplanearbete.
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Med fler arbetsplatser i kombination med ökade möjligheter till distansarbete skapas bättre förutsättningar
för ett fungerande vardagsliv. Detta underlättas ytterligare med exempelvis grannskapskontor. När digitaliseringen skapar större flexibilitet och tillgänglighet till
service kan betydelsen av andra boendekvaliteter öka
vid val av bostadsort. Tillsammans med detta krävs en
småskalig och behovsinriktad bostadsutveckling för
att vända den negativa befolkningsutvecklingen och
skapa livskraftiga samhällen.
Orust natur- och kulturmiljöer är en central del av
kommunens identitet. Välbevarade, välskötta och levande kulturmiljöer kan bidra till en stolthet för såväl
lokalsamhället och kommunen. Dess upplevelsevärden
är också viktiga boendekvaliteter för Orustborna.

TRAFIKKONSEKVENSER

HÄLSA OCH SÄKERHET

FRAMKOMLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Vid ny användning av området vid Vasslekilen behöver
eventuella markföroreningar från mekaniska verkstaden utredas och åtgärdas, vilket bedöms ha en positiv
inverkan.

Kapaciteten inom trafiksystemet bedöms som tillfredsställande både i nuläget och med planerad utbyggnad.
Framkomligheten bedöms kunna vara fortsatt god,
även med den planerade ökningen av bostäder.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Inom programområdet planeras för prioriterade
gång- och cykelstråk genom området och att öka
attraktiviteten för fotgängare och cyklister. En
omfördelning av vägytan till förmån för gång och
cykeltrafikanter bidrar inte bara till ökad framkomlighet för oskyddade trafikanter utan kan även fungera
som hastighetssänkande åtgärd då körbanan smalnas
av. Programförslaget bedöms bidra till ökad tillgänglighet för gående och cyklande och stärka områdets
attraktivitet för cykelturism.

BILTRAFIK

Programförslaget bedöms inte ha någon påverkan på
risksituationen i området.
Buller bedöms påverkas marginellt, då mycket få
tillkommande bostäder och verksamheter föreslås i
Edshultshall som är mest bullerutsatt. Inom Hälleviksstrand är trafikflödena väsentligt mindre då det inte är
genomfart till bland annat Mollösund. Hastigheten är
dessutom låg, 30 km/h i båda samhällskärnorna, där
tillkommande bebyggelse föreslås nära Landsvägen/
Sollidsvägen och väg 744.
Klimatsäkringsåtgärder som utreds och genomförs till
följd av programförslaget och efterföljande detaljplaner kan utöver att översvämningsskydda tillkommande
bebyggelse även förbättra förutsättningarna för befintlig bebyggelse.

En omfördelning av vägbanan innebär att bilar kan
tvingas sänka hastigheten i allmänhet och vid möten
i synnerhet. Då dessa lösningar tillämpas främst vid
lågtrafikerade vägar och vid låga hastigheter bedöms
detta inte vara en negativ konsekvens utan att det kan
fungera som hastighetsdämpande åtgärd inom samhällskärnorna.
Den nyexploatering som föreslås bedöms kunna genomföras utan att kapaciteten på befintliga trafiksystem överskrids.

TRAFIKSÄKERHET
De åtgärder som föreslås i programmet innebär en
förbättring av nuvarande trafiksituation med avseende
på trafiksäkerhet. Utveckling av gång- och cykelinfrastruktur förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter och fungerar även i vissa fall som hastighetssänkande åtgärder.
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