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Tillägg till Planbeskrivning
Planhandlingar
Handlingar som berör detaljplaneändringen:
- Ändring i plankartan med tillägg till planbestämmelserna
- Tillägg till planbeskrivning
- Tillägg till genomförandebeskrivning
- Planbestämmelser, gällande detaljplan
- Kartering av risk för bergras/blocknedfall
- Fastighetsförteckning

Planändringens syfte
Planen syftar till att utöka byggrätten för Härmanö 2:139 med mark som i gällande
plan är undantagen från bebyggelse, för att därmed kunna bygga ut bostadshuset
enligt det förslag som tagits fram av fastighetsägaren. Syftet är också att återställa
ursprungliga arkitektoniska värden hos byggnaden.

Planprocess
Planförfarande
Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen. Planarbetet handläggs med normalt planförfarande. Inget program har upprättats eftersom planändringens syfte inte är sådant att ändamålet i gällande plan ändras. När planen vunnit
laga kraft kan erforderliga bygglov erhållas och tillbyggnaden påbörjas.

Tidplan
Plansamråd har pågått under december 2009 – januari 2010 och utställning under
februari – mars 2010. Planen beräknas kunna bli antagen av kommunfullmäktige
under april 2010.
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Plandata
Läge och areal

Planändringens läge på Gullholmen/Härmanö.

Planområdet utgörs av fastigheten Härmanö 2:139 och ligger direkt sydöst om kyrkan, högt beläget i samhället. Arealen för planområdet är 392 kvm.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet är i privat ägo.

Bedömning av miljöpåverkan
Planen omfattar en tillbyggnad av befintlig byggnad som är ansluten till lokalt VAnät. Tillbyggnad sker på kvartersmark. Ökad trafik till och från fastigheten bedöms
som mycket marginell. Planändringen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Enligt Orust kommuns Översiktsplan 2008 anges området som samhällsområde.

Detaljplan
Gällande detaljplan antagen 2001-06-14 och laga kraftvunnen 2001-07-11 anger
byggnaders placering, utformning och utseende. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.
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Gällande detaljplan samt område som omfattas av planändringen.

Planändringens område gränsar i söder åt befintlig detaljplan, Härmanö 2:15, 2:139
m fl, med bostadsändamål. I övrigt gränsar området mot detaljplanen Härmanö del
av. I nordväst anger denna kyrkoändamål med begravningsändamål, i norr handelsändamål, i öster vägmark och öster om denna bostadsändamål.

Riksintressen
Området utgör del av riksintresse både för natur- och kulturminnesvård samt för
friluftslivet vilka alla styrs av Miljöbalken kap 3 § 6. Vidare ingår det i riksintresset
för kustzonen i Bohuslän vilken styrs av Miljöbalken kap 4 § 4.
Riksintressen för naturvård, friluftsliv och för kustzonen skyddar naturvärden och
de värden kustmiljön som helhet utgör. Riksintresse för kulturminnesvård samt
kustzonen skyddar de värden som samhället Gullholmen-Lilla Härmanö utgör.
Riksintressen för naturvård och friluftsliv bedöms inte påverkas av planändringen.
Bestämmelserna i miljöbalken utgör inget hinder för komplettering och utveckling
inom befintliga samhällen. Planändringen bedöms därmed inte påverka riksintressena.
Riksintresse för kulturminnesvård och kustzonen kan hotas genom förändring och
utveckling av samhället. Samhället Gullhomen/Härmanö anses av kommunen
genom gällande detaljplan ha ett täckande skydd. Båda riksintressena ges i planen
ett starkt och utökat skydd.
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Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Området utgörs av Bohusländskt klipplandskap. Marken inom området utgörs till
stor del av berg i dagen. Inom område med byggrätt utgörs marken av en brant
bergsknalle som stupar, främst i norr. I öster finns en mindre plantering och i det
väster utgörs marken av gräs, buskar, något enstaka träd och en del berg i dagen.
Bostadsbyggnaden är placerad högt i samhället och väl synlig från havet.

Geoteknik
Tillbyggnad i norr grundläggs med krypgrund, tillbyggnad i väster grundläggs med
källargrund, båda på berg i dagen. Norconsult AB har utfört kartering av bergparti
inom berörd fastighet. Berget är generellt homogent men uppsprickning förekommer lokalt. Vid en utbyggnad av huset krävs att detta parti säkras mot bergras med
exempelvis bergbult. Dimensionering av förstärkning skall utföras av bergtekniskt
sakkunnig. Se vidare kartering av risk för bergras/blocknedfall.

Radon
En översiktlig strålningsmätning har utförts av Norconsult AB. Med avseende på
uppmätta värden kan området klassas som lågriskområde för radon. Baserat på viss
osäkerhet bör ändå grundkonstruktioner utföras radonskyddat. Tillbyggnad skall
utföras radonskyddat. Se vidare kartering av risk för bergras/blocknedfall.

Fornlämningar
Inom området har funnits ett offerkast, d v s en plats där man i äldre tider kastade
föremål, i det här fallet sten, för att slippa ifrån något hot eller olycka. Fornminnet
är troligen borttaget före sekelskiftet 1900 och utgör inget fast fornminne.

Bebyggelse
Bostäder
Befintligt bostadshus ges möjlighet att utökas genom att förlänga byggrätten med
3,5 meter åt norr. På husets västsida utökas byggrätten något för utbyggnad i en
våning.

Byggnadskultur och gestaltning
Samhället Gullholmen och Härmanö anses vara Bohusläns äldsta fiskeläge. Tillsammans med Åstol utgör det också Bohusläns tätast bebyggda samhälle.
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Bohusländska dubbelhus dominerar samhället. Dubbelhus är för regionen typiska
bostadshus normalt i ett och ett halvt plan bland annat med sadeltak och takutsprång. Byggnaderna har i regel träfasader vilka är målade med täckande ljusa färger, normalt i vitt, gult eller grått. Takkupor är vanliga. Byggnaden inom planområdet är en äldre byggnad med väl framträdande plats i samhället.

Planen medger en förlängning av byggnaden vilket möjliggör en byggnad som i
exteriören motsvarar en traditionell men större byggnad med sexdelad plan från
tiden kring sekelskiftet 1900. Samtidigt medges en utbyggnad i öster. Planen syftar
till att skapa möjlighet att bygga om byggnaden enligt illustrationer nedan.

Söderfasad

Västfasad
Förslag till utformning av Hans Arén och Stefan Ädel.
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Norrfasad

Östfasad
Förslag till utformning av Hans Arén och Stefan Ädel.

Byggnaden avses byggas om och till och får därmed ett förändrat utseende.
Utformningen enligt fasadillustrationerna ovan syftar till att byggnaden skall
anpassas till områdets karaktär och utformas i enlighet med omgivande miljö.
Utformningen tar särskild hänsyn till samhällets egenart. Det innebär sadeltak med
traditionell takvinkel och takutsprång. Fasader med symmetrisk fönstersättning och
träpanel målad i ljus täckande färg som passas in i området. Fönster ges traditionella storlekar och former utan större odelade glasytor. Tak täcks med röda tegelpannor. Snickeridetaljer på fasader utformas enligt traditionen på orten. Byggnadshöjd återspeglar traditionella 1½-planshus med mindre takkupor.
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Vy av området från sydost före ombyggnation.

Vy av området efter ombyggnation.
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Gator och trafik
Motortrafik är inte tillåten på ön. Planområdet gränsar till en mycket liten väg i
nordväst vilken utgör uppfart till fastigheten. Planområdet gränsar till en väg i
öster. Inom 200 meter finns hållplats för färja mot Orust, vilken avgår med en- eller
tvåtimmarstrafik.

Teknisk försörjning
Byggnaden inom planområdet är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Kommunal ledning finns i intilliggande väg i öster.

Konsekvenser
En tillbyggnad inom planområdet innebär en förändring av vyn av samhället från
havssidan i öster. Föreslagen utformning stämmer väl med byggnadstraditionen på
Härmanö och byggnaden bedöms smälta väl in samhället. Ombyggnaden bedöms
inte inverka negativt på omgivande kulturmiljö eller på områdets riksintressen.

Administrativa frågor
Genomförandetiden förnyas för den delen av planen som detaljplaneändringen
omfattar och utgår fem år efter det att planändringen vunnit laga kraft.
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser.

Medverkande
Ändringen av detaljplanen har upprättats av Norconsult AB genom arkitekt Gunnar
Håkansson och arkitekt John Helmfridsson.

Karin Jern
Orust kommun

Gunnar Håkansson
Norconsult

