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Planbeskrivning
Bakgrund

Hösten 2016 övertogs Hällevik 2:233 av Strana Utveckling AB.
Företaget presenterade en vision för projektet innebärande utveckling av besöksanläggningen,
restaurangen och marinan på fastigheten. I avtal med Orust kommun har uppförandet av
anläggningen reglerats och en ändring av gällande detaljplan föreslogs som verktyg för att
förverkliga projektet.

Syfte

Syfte för gällande detaljplan för Hällevik 2:233 kvarstår, och lyder:
"Detaljplanen skall ge möjlighet att bygga en konferens- och rekreationsanläggning med
tillhörande hotellägenheter i friliggande hus samt hamnområde för småbåtar."

Planprocessen

Eftersom planändringen berör en mycket liten och tydlig samrådskrets används först
’begränsat standardförfarande’.

Tidplan

Kommunfullmäktige antog planbesked för ändring av detaljplan för Hällevik 2:233 2018-0614 §71. Detaljplanearbetet har som mål att följa planprocessen för begränsat
standardförfarande. Beslut om samråd togs av utskottet för samhällsutveckling 2019-05-13
§78. Planändringsförslaget har varit ute på samråd under tre veckor, våren 2019. Därefter
sammanfattades yttranden i en samrådsredogörelse. Inga negativa yttranden inkom och
planen bedöms kunna antas.

Plandata

Planområdet ligger på Orust västra kust vid
Sollidsbukten i Kråkesund, innanför Käringöfjorden i
Skagerrak. På fastigheten finns idag en delvis
utbyggd konferensanläggning med restaurang samt
ett tiotal övernattningsrum, ett antal sjönära hus, tre
pumphus, samt delvis grusade och delvis asfalterade
parkeringsytor och vägområden. Inom fastighetens
vattenområde är en småbåtshamn anlagd. Genom
fastighetens norra del passerar Sollidsvägen, som
nås via väg 740 eller 744. Totalt omfattar fastigheten
Hällevik 2:233 ca 19 hektar Planområdet som
omfattas av planändringen omfattar 10 hektar. av
fastigheten Hällevik 2:233, varav vattenområdet i
planändringen utgör 4,4 hektar.

Tidigare Ställningstaganden
Översiktsplan
I Orust Kommuns Översiktsplan 2009 anges att fastigheten ska omfattas av ny detaljplan.
Användningen anges till turismanläggning och småbåtshamn.
Gällande detaljplan
Detaljplan för del av Hällevik 2:208 antogs 2003-03-27. Den reglerar markanvändningen
inom fastigheten genom användningsbestämmelser. Användningsbestämmelserna kvarstår i
den del av fastigheten som ingår inom planändringen. I den del av fastigheten som ingår
inom planändringen återfinns dock ett antal felaktiga bestämmelser och avgränsningar i
gällande detaljplan. Gällande detaljplan bedöms därför inte vara förenlig med gällande
lagstiftning.

Geoteknik

En bedömning av underlagsutredningarna för gällande detaljplan har gjorts. Inga nya natureller marinmiljöer tas i anspråk. Geoteknikunderlaget har uppdaterats med ett
kompletterande PM som klargör att släntstabiliteten garanteras även med ytterligare
markhöjning till +2,53 över nollplanet i de delar av planområdet som inte är beläget på
berggrund. Längre än 10 meter från kajkanten, i område som inte är beläget på berggrund,
är en markhöjning till +2,7 meter över nollplanet möjlig. All ny exploatering som inte anläggs
på berg grundläggs med
stödpålning.
SGU Jordartskarta, rött område markerar berggrund.
Ytterligare komplettering har
tillkommit efter samråd.
Kompletteringen avser
riskanalys av blocknedfall och
bergras i och
omkringliggande
planområdet. Bifogat PM från
2019-06-18 gör gällande att
ingen risk föreligger.

Förslag

Planens utformning och
innehåll bygger på ett
idéförslag som godkänts av
kommunstyrelsen.

Idéförslaget undersöker möjligheten att genom en planändring tillskapa en funktionell och
attraktiv besöksanläggning, enligt det ursprungliga syftet med detaljplanen för Hällevik 2:233,
”sjöleden”.
Förslaget på detaljplaneändring visar hur området kan exploateras så att mervärden
tillskapas de omgivande samhällena Hälleviksstrand och Edshultshall, i form av ökad
besöksnäring, nya verksamhetslokaler och arbetstillfällen. Den centrala
besöksanläggningen, kallad centrumdelen, föreslås innehålla en varierad mängd funktioner
enligt modern standard, för att så långt som möjligt garantera marknadsmässighet och en
långsiktigt fungerande verksamhet. Förslaget har medvetet utformats flexibelt ifråga om
markanvändning, så att en bred variation av butiker, besöksnäringar och andra verksamheter
kan etablera sig i de planerade lokalerna.
Förslaget sett från ovan, planändringen inom röd linje.

För gällande detaljplan togs ett gestaltningsprogram fram år 2002, som bifogas
planbeskrivningen. Förslaget för planändring bygger på gestaltningsprogrammets slutsatser.
Platsens kvalitéer och kulturhistoriska betydelse har vägts in vid utformningen av förslaget,
vilket avspeglas i detaljplanebestämmelser om fasadutformning, byggnadsplaceringar etc.
Marken disponeras så att ett rörligt friluftsliv främjas och besöksnäringen även utanför
planområdet gynnas. Allmänhetens tillgång till promenadstråk längs med vattnet säkerställs i
så gott som hela området för planändring. Hällmarksklippor bevaras i så stor mån som
möjligt, utan att inkräkta på planändringens syfte, så att platsens unika naturmiljö fortsätter
locka till utflykter och besök.

Till den centrala anläggningen kompletteras ändringsförslaget med tre mindre, separata,
byggrätter i områdets västra del, kallat verksamhetsområdet. Området kompletteras med
egenskapsbestämmelser om utformning, med syfte att tillskapa kompletterande,
helårsbetonade, verksamhetsfunktioner. Marin näringsforskning, försäljning och utställning
av marina produkter är några användningsområden som ryms här. Utformning regleras med
en bestämmelse som utgår från befintliga varvsmiljöer.
T.v. förslag på verksamhetsbyggnad. T.h. Hälleviksstrands gamla varvsbyggnad

Området ligger geografiskt nära både den gällande planens parkeringsområde samt
Hälleviksstrands varvsområde strax norr om planområdet. Parkeringsområdet är en vital del
av besöksanläggningens syfte, då en byggrätt för anläggningar av det här slaget kräver stor
tillgång till parkeringsplatser för besökare och anställda. Under högsäsong är det mycket
viktigt att parkeringsfrågan inte begränsar anläggningens syfte, och därför har en högt satt
parkeringsnorm använts vid uträkningar om antal möjliga p-platser inom området. I
planförslaget finns plats för 250 p-platser.
Planändringen ska möjliggöra en attraktiv och välfungerande anläggning, vilket även ställer
krav på förutsättningarna för driften av verksamheterna. Fastigheten föreslås därför kunna
avstyckas. Planändringen föreslår en vägstruktur som säkerställer framkomlighet till de olika
delar som kan komma att avstyckas. Se fastighetsrättsliga frågor för åtgärder som krävs för
genomförande.
Sammanfattningsvis innebär planändringens förslag att...
1) ...inom användningsområde KHC...
...ändras egenskapsbestämmelser både vad gäller avgränsning och formuleringar.
...ändras egenskapsbestämmelser om exploateringsgrad, så att dess omfattning bättre
överensstämmer med dagens krav på besöksanläggningar. Den totala bruttoarean (BTA) m2
inom planlagt område ökar.

Avstyckningskarta
...möjliggörs en ny byggrätt inom centrumdelen, så att dess omfattning bättre
överensstämmer med dagens krav på besöksanläggningar och service för småbåtshamnar.
Byggrätten uppgår till 1200 m2 byggnadsarea (BYA).
…ändras utbredningen av område inom kvartersmark som bedömts lämpligt för vägområde.
Även infartsområde från Sollidsvägen förändras, då ett tidigare tänkt infartsområde inte
bedöms lämpligt.
...ändras utbredning av punktprickad mark och därmed byggrätters placering.
...ändras utbredning av korsprickad mark.
…ändras egenskapsbestämmelser både vad gäller avgränsning och formuleringar för
friliggande hus östra
…avstyckningar av fastigheten kan göras.
2) ...en användningsgräns inom friliggande hus västra flyttas minimalt, med syfte att reparera
felaktighet I gällande plan, se illustration.
Observera att förändringen är väldigt liten, då den omfattar ca 30 m2. Områdets ändrade
användningsbestämmelse syftar enbart till att möjliggöra en bryggkonstruktion för rörligt
friluftsliv ut till Björnstensholmen, något som med gällande plan inte går att lösa annat än

genom sprängning I berg,
men som omnämns som
en viktig del av planen I
gällande planbeskrivning.
Ändringen bedöms enbart
kunna leda till bättre
uppfyllelse av planens
syfte.

Befintlig användningsgräns I grått. Föreslagen ändrad användningsgräns I rött.

I övrigt gäller fortfarande att...
1) ...användningsområde KHC kvarstår från gällande plan.
2) ...infart till området från sollidsvägen kvarstår från gällande plan. Egenskapsområden för
plantering mot väg och parkering för området kvarstår, med något korrigerad utbredning.
3) ...byggrätter för sjönära hus och fristående hus utanför ändringen av detaljplan kvarstår
från gällande detaljplan.

Trafikförhållanden

I samband med planändringen har olika vägdragningar inom planområdet studerats, för att
planändringen ska uppfylla kravet om framkomlighet enligt PBL 8 kap 9 §. Projektering har
pågått parallellt av en väg i fastighetens östra del, i enlighet med gällande detaljplan.
Projekteringen har samordnats för att även säkerställa tillgängligheten till de mest kuperade
delarna av planändringsområdet utformas på ett optimalt sätt. Den föreslagna vägdragningen
som illustrationsplanen visualiserar bedöms vara möjlig att anlägga i enlighet med god
vägstandard. I samband med projektering i planområdet bör detaljerad vägutredning göras
med syfte att uppnå god vägstandard enligt VGU. Granskning att kraven tillgodosetts sker
vid bygglovsprövningen.
Tillfartsförhållanden bedöms som gynnsamma för en lokalisering inom fastigheten.
Verksamheten nås direkt med motorfordon från landsväg (Sollidsvägen) utan att passera
bostadsbebyggelse. Parkering kan anordnas i tomtens västra nära in- och utfart till
Sollidsvägen. Parkering vid friliggande hus kan på så sätt undvikas.
Tillgängligheten för gång- och cykelburna besökare förbättras genom att möjliggöra gångoch cykelvägar genom planområdet. Gång- och cykeltrafik sker längs det föreslagna
huvudsakliga vägområdet genom planområdet. I planområdets östra del föreslås en
anslutning till potentiell ny gång- och cykelväg utanför fastigheten, vidare över Hällevik 2:208
mot Caravan Club, som sedan kan anslutas till väg 744 mot Edshultshall. I planområdets
nordvästra gräns ansluts gång och cykelväg utanför planområdet, mot centrala
Hälleviksstrand, som anläggs enligt tidigare avtal med exploatör.

Teknisk försörjning

Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet. En befintlig kommunal ledningsrätt
passerar planändringsområdet så som ledningsrätten utläggs i plankartan. Ledningsrätten

föreslås korrigeras för att skapa en mer flexibel byggrätt. I planområdet finns tre befintliga
pumphus.

Strandskydd

Planändringsområdet omfattas inte av strandskydd så länge gällande detaljplan kvarstår,
dock återinträder strandskyddet om detaljplanen ersätts med en ny detaljplan. Ändring av
detaljplan inte medför återinträde av strandskydd, och därmed heller ingen ny prövning.

Bedömning av miljöpåverkan

Miljökonsekvensbedömning genomfördes inom ramen för gällande detaljplan för Hällevik
2:233, år 2002. Då beskrevs miljökonsekvenser för den utfyllnad och muddring som senare
genomfördes, samt för markanvändningen som regleras av den gällande detaljplanen.
Projektets största miljöpåverkan var just utfyllnadsarbetet och muddringen, som redan
utförts, i övrigt ansågs enbart måttlig eller ringa miljöpåverkan uppstå, då inga höga
naturvärden fanns på fastigheten.
I en naturvärdesinventering utförd 2018 har en likadan slutsats dragits. Björnstensholmen,
som har de högsta naturvärdena i området ligger dessutom utanför planområdet.
Planändringen bedöms därmed inte behöva kompletteras med ytterligare underlag.
Marin Miljö
Planändringsområdet innefattar ett havsområde vars marina miljö utretts vid tidigare
detaljplaneläggning. Detaljplaneändringen avser inte förändra varken användning eller
omfattning av vattenområdet och verksamheten däri. Därför bedöms den marina miljön inte
påverkas av planändringsförslaget. Vattenverksamhetsdom M417-06, från 2007-03-13, gäller
fortsatt. Domens krav på åtgärdsprogram och utförande av åtgärder för återskapande av
marin miljö på annan plats har genomförts och kontrollerats.

Miljökvalitetsnormer

I miljöbalkens (MB) femte kapitel behandlas miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer är
föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten och luft eller miljön i övrigt inom ett
geografiskt område. Detaljplanen bedöms inte medverka till att gällande miljökvalitetsnormer
riskerar att överskridas. Dagvatten i form av regnvatten avleds från takytor via hängrännor
och stuprör till låglänta ytor där vattnet naturligt rinner ut i havet.
Nollalternativ
Nollalternativet beskriver fastighetens sannolika utveckling om planändringen inte
genomförs.
Planändringen sker med bakgrund i gällande detaljplanens syfte – det innebär att syftet med
gällande detaljplan för Hällevik 2:233 förblir oförändrat oavsett om planändringen genomförs
eller ej. Planändringarna avser att möjliggöra exploatering som med gällande detaljplan har
omöjliggjorts p.g.a. flertalet direkta felaktigheter I detaljplanekartan. Även föråldrade samt,
vad som visat sig vara, problematiska detaljplanebestämmelser uppdateras och ändras. Med
gällande detaljplan kan uppskattningsvis 7500 m2 bruttoarea (BTA) exploateras i
centrumdelen och inom planändringen. Även 3000 m2 bruksarea kan exploateras inom
området friliggande hus östra.

Nollalternativet innebär således en svårtolkad detaljplan som är direkt felaktig på sina ställen.
Vidare innebär det en fortsatt problemfylld byggprocess, där exploateringens omfattning med
högsta sannolikhet inte kommer leda till en konkurrenskraftig anläggning.
En jämförelse med gällande plan visar att planändringen innebär en ökning av byggrätten
inom centrumdelen och, men en minskning i området friliggande hus östra. . I
ändringsförslaget redovisas en sammanlagd bruttoarea på 11900 m2 inom fastighet 1
(centrumdelen), plus en byggnadsarea på 1860 m2 inom fastighet 2 (områdena friliggande
hus västra och östra). I den inledande målbilden som skrevs för planändringen beskrevs en
mycket högre siffra på exploateringsgraden än den som ändringsförslaget redovisar.
Den ökade exploateringsgraden som föreslås I planändringen innebär en större påverkan på
miljön och landskapsbilden. Det är dock fastslaget att de berörda delarna av fastigheten inte
innehåller några skyddsvärda naturvärden, samt att marken till stor del består av
utfyllnadsmassor som idag kan beskrivas som en grusad yta utan naturvärde.
Landskapsbilden påverkas genom en ökning på tillåten byggnadshöjd I jämförelse med
gällande plan. Bestämmelser om ingrepp i landskapet genom sprängning, utformning och
byggnads- respektive nockhöjd har därför reglerats med syfte att anpassa bebyggelsen efter
landskapets viktiga siktlinjer och kulturhistoriska värden hos närliggande bebyggelse.

Genomförandebeskrivning

Genomförandetiden är 5 år från det att ändringen av detaljplan vinner laga kraft.
Då ändringen av detaljplan enbart omfattar en del av fastigheten skall resterande del av
fastigheten fortsatt regleras av gällande detaljplan för Hällevik 2:233, ”sjöleden”.
En etappvis utbyggnad är att föredra, enligt beskrivning i och avtal om ändring av
Exploateringsavtal avseende fastigheten Hällevik 2:208, daterat 2018-03-23, mellan Orust
Kommun och Strana Utveckling AB. Etappvis utbyggnad medför en mer effektiv byggtakt och
marknadsanpassning av verksamheternas framtida drift. Den etapp som avses vara
färdigställd, godkänd och slutbesiktigad inom fem år från det att den här
detaljplaneändringen vunnit laga kraft kallas hotellanläggningen. Hotellanläggningen ska
innehålla restaurang, kök, konferens, minst 100 bäddar och SPA-anläggning.
Inom samma tidsperiod, fem år efter den här detaljplanändringen har vunnit laga kraft, ska
även markanvändningen som anvisas föreligga hela fastigheten Hällevik 2:233. Om så inte
sker har parterna underskrivit avtal daterat 2018-05-18 som fastställer en vitessumma som
ska utbetalas till Orust Kommun.

Fastighetsrättsliga frågor
För detaljerad redovisning av nuvarande fastighetsförhållanden, rättigheter och servitut inom
och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.
Ändring av detaljplan möjliggör en avstyckning om maximalt 35 000 m2 per ny fastighet.
Förslag på avstyckning återfinns i avstyckningskarta. Initiativ till ansökan om
lantmäteriförrättning ska tas av exploatör. Fastighetsbildning sker efter att planen har
vunnit laga kraft. Förrättningen bekostas av exploatören.

För de delar av befintlig fastighet som inte omfattas av ändring av detaljplan fortsätter
bestämmelse i gällande detaljplan ”kvartersmark KHC får inte indelas i flera fastigheter”
att gälla.
Ändring av detaljplan inför bestämmelse ”Vattenområde WV får ej indelas i flera
fastigheter” för vattenområdet WV. Bestämmelsen syftar till att möjliggöra en separat
drift av hamnområdet. Småbåtshamn och gästhamn är verksamhetsfrämmande för de
flesta hotelloperatörer och bidrar därmed till marknadsanpassning av detaljplanen.
Fastighetsreglering, avseende “dödandet” av ledningsrätter och återupprättandet av nya
ledningsrätter, inom planområdet samordnas med ovanstående avstyckningar och
bekostas av exploatören. En fastighetsreglering av befintliga ledningsrätter inom
planområdet ska alltså ske I samband med en avstyckning av tillkommande
bostadsfastigheter.
De potentiellt tre avstyckade fastigheterna kommer behöva säkerställa att
infartsförhållanden kan säkras till de inre av de tre fastigheterna. Ett eller flera
Infartsservitut ska tillskapas så att fastighet 1 (centrumdelen) belastas med
infartsservitut till förmån för fastighet 2 (friliggande hus västra och östra) och 3
(småbåtshamnen). Inskrivning i Lantmäteriets fastighetsregister ska ske och ansökan
görs av exploatör.

Medverkande

Planen har utarbetats av kommunens planavdelning tillsammans med berörda övriga
förvaltningar.

Rickard Karlsson
Plan-, mark- och exploateringschef

Carl-Johan Hjalmers
Planarkitekt
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