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Arbetsmiljö- och personalbokslut 2021 – Sektor samhällsutveckling 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att: 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljön har varit påverkad av Covid 19 även i år och omställning och 
omorganisation av arbetsuppgifter har varit nödvändig. 
 
Målet med att minska sjukfrånvaron har uppnåtts trots pandemin och har minskat från 
tidigare år. Inom tillbuds- och arbetsskadestatistiken är det ett år som inte skiljer sig från 
de tidigare och det kan också vara ett resultat av ökat distansarbete. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet med handlingsplaner inom fokusområden har gett 
effekt och syns på undersökningens resultat vad gäller ledarskapsfrågan som fortsatt får 
mycket höga resultat i år. Tidigare handlingsplaner och fokus på frågan om jämlikhet 
syns då 95,6 % svarade ja på frågan om alla behandlas jämlikt på arbetsplatsen. Det är en 
ökning från förra året som då visade på 90,7 %. 
Styrkorna från undersökningen i HME-resultatet visar på nöjda medarbetare som 
känner en stor gemenskap på sin arbetsplats tillsammans med sina kollegor och har högt 
förtroende för sin chef. 
 
I år svarade alla chefer i sektorn i undersökningen att medarbetarna är engagerade i 
arbetsmiljöarbetet. 
 
På frågan om jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater svarade över 90 
% instämmande och har fått medelvärde 4,53. Det är fortsatt mycket positivt och har 
även ökat från 80 % till hela 90 %. Fortsatt fokus på gott ledarskap visar sig 
fortsättningsvis då medarbetarna svarar att min närmaste chef visar uppskattning för 
mina arbetsinsatser med medelvärde 4,21. 
 
Statistiken visar att en framtida utmaning blir de kommande pensionsavgångarna då 
andelen medarbetare i sektorn över 60 år har ökat. 
 
Räddningstjänstens hälsoundersökningar utgör en stor del av kostnaderna för 
företagshälsovården. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-05-02 KS/2022:386

Sektor samhällsutvecklings HME-undersökning har i år en mycket lägre svarsfrekvens 
än tidigare år men resultatet ligger på samma nivå som med kommunens totala 
svarsfrekvens. Inom samhällsutveckling besvarades enkäten av 117 medarbetare, vilket 
ger en svarsfrekvens på 71 %. Det är en minskning från föregående år (84,61 %). 
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Inledning 

Ännu ett år har passerat och i detta dokument sammanfattas året utifrån fokus på vår arbetsmiljö 
inom Sektor samhällsutveckling. Det är med stolthet jag tar del av fortsatt gott resultat från årets 
medarbetarenkät. Att så många medarbetare är nöjda med sin arbetsgivare och även 
rekommenderar arbetsplatsen till andra är något att vara stolt över. Detta behöver vi arbeta aktivt 
med för att bevara.  
 
Utveckling sker på olika sätt och i olika takt. Under det gångna året har pandemin påtagligt varit 
en del av vardagen vilket bidragit till en anpassning, omställning och även utveckling av 
verksamheten. Mitt i all denna förändring har engagemanget och lojaliteten från medarbetarna 
varit stor. Att ställa in och ställa om, att hålla i och hålla ut har blivit ledord i vardagen.   
 
Under året har vi arbetat med uppdraget att införliva sektor Miljö- och bygg in i sektor 
Samhällsutveckling. En ny organisationsstruktur har arbetats fram för att träda ikraft 1 januari 
2022. Att förändra och bygga ny organisation består av flera byggstenar där 
organisationsstrukturen är en, arbetsprocesser är en annan och kultur är en tredje. Ett 
förändringsarbete innebär ett ständigt pågående arbete i olika faser och med olika hjälpmedel. 
Här har det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkansarbetet en viktig roll.  
 
Vi har fortsatt arbetat med att lyfta fram friskvårdsbidraget som en möjlighet för alla våra 
medarbetare. Det har varit lika många som utnyttjat bidraget under året som året innan.  
När det gäller sjukfrånvaron inom sektorn så har den minskat under året jämfört med föregående 
år vilket är positivt.   
 
Vi är varandras arbetsmiljö och det innebär ett ansvar för varje medarbetare att vara med och 
påverka vardagen både för sig själv och för sina kollegor. Med engagerade medarbetare skapas 
stora möjligheter att tillsammans nå en god arbetsmiljö. Att samarbeta och hjälpas åt både inom 
sektorn och mellan sektorer är en grund för en god arbetsmiljö och en värdering som vi aktivt 
arbetar för att den skall genomsyra hela sektorn. 
 
 
Carina Johansson 
Sektorchef samhällsutveckling 
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Arbetsmiljöarbete 2021 

Hälsofrämjande insatser 

2021 bestod friskvårdsinsatserna av ett friskvårdserbjudande där kommunanställda fick ansöka 
om bidrag för friskvårdsaktiviteter. Friskvårdbidraget var 800 kr per år och anställd och under 
året beviljades 535 ansökningar om friskvårdsbidrag vilket var 7 färre än föregående år. Inom 
Samhällsutveckling beviljades 73 ansökningar vilket är samma antal som 2020.  

Utbildningar och viktiga händelser under året 

Arbetet under året har i stor utsträckning varit präglat av den pågående pandemin. Det mesta av 
arbetsmiljöfrågorna har berört Covid 19. Under hösten genomförde arbetsmiljöverket en 
granskning av Orust kommun i syfte att säkerställa att Orust kommun har en fungerande styrning 
av arbetsmiljöarbetet så att det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas och ohälsa och olyckor 
förebyggs i verksamheten. Resultatet av arbetsmiljöverkets tillsyn var mycket positivt och Orust 
kommun var en av två kommuner i regionen som godkändes utan att det fanns behov av 
ytterligare åtgärder. Ledarutvecklingen har under året främst handlat om bemötande och två 
dagar avsattes för kommunens alla chefer i oktober på konferensgården Vann för att lyssna på 
föreläsare inom ämnet. Bland annat föreläste Lena Skogholm om bemötandekoden och hur vi 
ska förhålla oss till varandra på ett positivt sätt. Detta var mycket uppskattat inte minst för att 
cheferna fick en chans att träffas ”på riktigt” vilket man inte kunnat göra under lång tid på grund 
av pandemin. Orust kommuns chefer har erbjudits ett antal nanoutbildningar under året som 
innebär att de får kortare digitala utbildningar skickade till sin mail som de kan titta på när de har 
tid och möjlighet. 

Covid 19  

Ytterligare ett år med pandemin har påverkat oss på alla tänkbara och otänkbara sätt. Det faktum 
att man har behövt stanna hemma vid minsta symptom har påverkat sjukfrånvaron i kommunen. 
Före pandemin kunde en vikande trend ses i våra sjuktal men så överskuggades detta av kravet att 
stanna hemma vid minsta symptom. Trots detta har sjuktalen ändå gått ner under 2021(9,6 %) i 
jämförelse med 2020 (10,2%). Arbetsmiljöfrågorna i samband med Covid 19 har varit många och 
bland annat handlat om biverkningar av vaccinet, arbetsskador, riskbedömningar mm kopplat till 
risken för smitta. Det har också varit mycket frågor kring provtagning och vaccinationer. En stor 
fråga var också hur man skulle hantera riskerna för de som var gravida i våra verksamheter. För 
att kunna säkerställa bemanningsläget i kommunen då sjukfrånvaron ökade i en oroande takt så 
infördes ett system där sjukfrånvaro samt vård av barn rapporterades och redovisades dagligen 
under en period. 
 
Sektorn 
Inom Sektor Samhällsutveckling pågår en organisationsförändring som från 1 januari 2022 
innebär att sektor miljö och bygg upphör och istället ingår som en del i sektor 
Samhällsutveckling. En förändrad organisationsstruktur innebär början på ett förändrings-, 
förbättrings- samt förenklingsarbete. 
 
Räddningstjänst 
Bemanningen på station Henån har varit mycket ansträngt på grund av flera sjukskrivningar och 
semesterperioden. För att upprätthålla beredskap har personal från andra stationer ställt upp. 
 
Kost och lokalvård 
Under året har Corona-pandemin gjort att vi fått förändra vårt arbetssätt både inom kost och 
lokalvård. Ökade städfrekvenser och portionering är exempel på dessa förändringar. 
Anpassningar har även gjorts på matsedeln för att kunna klara en hög sjukfrånvaro. 
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Mark- och exploatering 
En vakant tjänst för mark och exploateringsingenjör tillsattes och en projektanställning har 
tillsatts vilket inneburit att äldre ärenden kunnat avslutas och arbetet fortsätter under 2022. 
 
Kultur och bibliotek 
Verksamheten har under året varit mycket påverkad av den pågående pandemin med inställda 
eller uppskjutna evenemang, något minskade öppettider på biblioteken på grund av minskat antal 
besökare och frånvaro. 
 
Fritid 
Under 2021 så har verksamheten fått rodda om på grund av pandemin och restriktioner. 
Verksamheten har fått ha gruppverksamheter, utomhusaktiviteter, kompissamtal och mycket 
digitalt. Inemellan så har vi kunnat genomföra lite större arrangemang som till exempel halloween 
fester på fritidsgårdarna resa till Ullared och lan. Vi har sett under året att fritidsgården som 
mötesplats har behövts i större utsträckning än någonsin för vissa ungdomar. 

Medarbetarenkät (HME- enkät) 

Den årliga medarbetarenkäten genomförs i november varje år och skickas ut till samtliga 
medarbetare som har en registrerad mailadress. Det finns även möjlighet för övriga medarbetare 
att besvara den via en länk på intranätet. Årets enkät besvarades av 946 personer total i 
kommunen vilket var en rejäl höjning från föregående år då den besvarades av 829 personer. 
Svarsfrekvensen för 2021 för kommunen som helhet var 72,5% vilket var bland den högsta 
svarsfrekvensen som varit sedan enkäten började genomföras. Medarbetarenkäten innehåller 
främst frågor om den Organisatoriska- och sociala arbetsmiljön men också frågor som hänför sig 
till diskriminering som om man exempelvis varit utsatt för sexuella trakasserier. I enkäten finns 
invägt ett antal frågor som mäter HME som står för hållbart medarbetarengagemang. HME är en 
utvärdering av delar av den arbetsgivarpolitik som kommunen bedriver och hur väl vi har skapat, 
tillvaratagit och upprätthållit ett stort medarbetarengagemang som är en av de viktigaste 
faktorerna för en organisation att nå goda resultat. Modellen är framtagen av SKR. 
 
Inom Samhällsutveckling besvarades enkäten av 117 medarbetare vilket ger en svarsfrekvens på 
71 % vilket är en minskning från föregående år (84,61% 2020).  
Nedan redovisas ett urval frågor från enkäten. Resultaten gällande motivation, ledarskap och 
styrning är en sammanslagning av de frågor som rör dessa områden i HME och anger även 
medelvärdet för dessa delindex.   
 
Sammanfattningsvis visar resultatet och medarbetarna känner en fortsatt stor motivation i deras 
arbeten och har ökat från förra årets mätning. Över 90 % upplever sina arbeten som meningsfulla 
(medelvärde 4,4) och gällande frågan som avser om man ser fram emot att gå till jobbet så är det 
drygt 80 % som anger att det stämmer mycket bra eller stämmer ganska bra (medelvärde 4,15 
som även det ökat från förra året undersökning).  
 
På frågan om jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater svarade över 90 % 
instämmande och har fått medelvärde 4,53 och är fortsatt mycket positivt och har även ökat från 
80 % till hela 90 %.  
 
Fortsatt fokus på gott ledarskap visar sig fortsättningsvis då medarbetarna svarar att min 
närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser med medelvärde på 4,21 samt på frågan 
svarade omkring 90 % att min närmast chef visar förtroende för mig som medarbetare är det 
resultatets medelvärde 4,44 och ligger kvar på en hög nivå från förra året ökning. 
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Tidigare handlingsplaner och fokus på frågan om jämlikhet syns då 95,6 % svarade ja på frågan 
om alla behandlas jämlikt på arbetsplatsen. Det är en ökning från förra året som då visade på 90,7 
%. Satsningen med att förstärka stödet till cheferna när det gäller de politiska målen syns fortsatt i 
undersökningen då medarbetarna svarade på frågan ”jag är insatt i min arbetsplats mål” har 
medelvärde 4,21 men det är dock en marginell minskning från förra årets undersökning som fick 
medelvärde 4,37 2020.  
 
Majoriteten av medarbetarna svarade att de vågar uttala sig och ta upp eventuella problem på sin 
arbetsplats, medelvärdet är här 4,32 vilket är en ökning från förra året samt medarbetarna svarar i 
undersökningen att det sällan förekommer samarbetsproblem. Ett prioriterat område under de 
senaste åren har varit kompetensutveckling och där svarade en majoritet med medelvärde på 4,08 
vilket är en liten minskning från förra årets siffra 4,11 att jag lär mig nytt och utvecklas i mitt 
dagliga arbete. Detta är en marginell minskning från förra året.  
 
Om Orust kommun som arbetsgivare svarade över 90 % att de är stolta och nöjda över att arbeta 
i Orust kommun samt att 89 % gärna rekommenderar Orust kommun som arbetsgivare.  

Enkät arbetsmiljö/samverkan 

Alla kommunens chefer har fått svara på en enkät om hur de under året arbetat med arbetsmiljö 
och samverkan på sina respektive enheter. Av Samhällsutvecklings 15 chefer var det totalt 14 som 
svarade men ses som en svarsfrekvens på 100 % då det är de chefer som haft möjlighet att svara. 
Totalt i kommunen svarade 62 chefer på enkäten vilket ses som en svarsfrekvens på 100 % då det 
är de chefer som haft möjlighet att svara (övriga chefer frånvarande exempelvis sjukskrivna, 
föräldralediga). Detta är en rejäl ökning från föregående år då svarsfrekvensen var 87 % för hela 
kommunen. Nytt för i år var att enkäten inte längre var anonym på inrådan av arbetsmiljöverket i 
samband med tillsyn av kommunen. 
 
Resultatet visar att alla chefer svarat ja att de haft Mål- och lönesamtal med sina medarbetare de 
senaste 12 månaderna. Däremot är det inte alla chefer som har gått igenom samverkansavtalet 
med sina medarbetare. Här svarade 11 chefer ja och det är en tydlig ökning från förra året, men 1 
svarade nej och 2 delvis.  
 
Av cheferna är det 13 som svarat att de har kännedom om kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete och 1 delvis. Cheferna arbetar fortsättningsvis systematiskt med arbetsmiljön 
och 14 chefer svarar att deras medarbetare är delaktiga i arbetsmiljöarbetet och det är en stor 
ökning från förra året. 8 chefer har tillsammans med medarbetarna utarbetat en handlingsplan 
från föregående års medarbetarenkät men 6 inte har det. Det är 6 chefer som anger att de har 
genomfört en eller flera riskbedömningar under året i samband med en omorganisation eller 
förändring medan resterande 5 chefer svarade att det inte förekommit någon förändring eller 
omorganisation det senaste året och 3 nej. 10 av cheferna anger att de utreder och åtgärdar 
inkomna tillbud och olycksfall i KIA och 4 chefer svarade att det inte förekommit några under 
hela året.  
 
Gällande rutiner kring sjukfrånvaro och rehab följs där 7 chefer svarade ja på att de har rehabplan 
för medarbetare som varit borta mer än 60 dagar. Resterande 6 chefer svarade att de inte har 
medarbetare som omfattas av rutinen och 1 chef svarade att de inte har någon rehabplan. På 
frågan om de har bokat tid hos företagshälsovården i enlighet med rutinen om upprepad korttid 
svarade 4 chefer ja, 3 chefer svarade nej och 1 delvis samt 6 chefer svarade att de inte hade 
medarbetare som omfattas av rutinen.  
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13 chefer anger att de har kunskap om rutinen gällande kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier, men 1 chef svarade nej. 10 chefer anger att de gått igenom 
policyn gällande Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier med 
sina medarbetare, och 4 chefer har inte gjort det. Det är 7 chefer som svarar att de gått igenom 
och gett ”Infoblad för medarbetare” gällande kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, 
trakasserier och repressalier för sina medarbetare och 7 som inte har gjort detta. Detta är en 
minskning från förra årets höjning kring denna fokusfråga.      

Arbetsskada/Tillbud 2021 

Under år 2021 har totalt 21 avvikande händelser, det vill säga arbetsskador och tillbud 
tillsammans, inom Sektor Samhällsutveckling anmälts i kommunens webbsystem KIA 
(kommuners informationssystem om arbetsmiljö). Systemet infördes för Orust kommuns 
medarbetare under år 2015. KIA-systemet ersätter tidigare blankettrutin vid anmälning av 
skada/tillbud.  
 
Arbetsskada 
Som arbetsskada räknas olycksfall under arbetstid (skada som plötsligt inträffar) och 
arbetssjukdom (skada som uppstår av långsam nötning). Även skador som inträffar på väg till 
eller från arbete/bostad räknas som arbetsskada och kallas färdolycksfall. Under 2021 
rapporterades nedan arbetsskador in.  
 

Avvikande händelse 
Samhällsutveckling 2021 Samhällsutveckling 2020 

 Händelsetyp 

Olycksfall 11 12 

Arbetssjukdom 3 2 

Färdolycksfall 1 0 

 
Skadeorsak vid olycksfall: I KIA-systemet finns 34 olika skadeorsaker att välja mellan. Under 
2021 är följande 8 olika skadeorsaker anmälda: 
 

Skadeorsak vid Olycksfall 
Samhällsutveckling 

  

Falla i samma nivå (snubbla, halka) 1 

Fall från höjd  

Skadad av djur  

Skada av egenhanterat föremål 1 

Fastnat eller klämts mellan föremål 1 

Slag mot fast föremål  

Skadad av person  

Hot och våld  

Akut överansträngning (av t e x dra, skjuta, lyfta) 1 

Psykisk överbelastning  

Ergonomiska faktorer (ensidigt, statiskt, repetitivt)  

Kontakt med vasst föremål 3 
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Cykelolycka  

Övrigt 2 

Fordonsolycka  

Kontakt med skadligt ämne (även inandning)  

Sårskada 1 

Träffats av flygande eller fallande föremål  

Utsatt för kyla, hetta eller strålning  

Kontakt med rörlig maskindel 1 

Summa sektor 11 

Tillbud 

Ett tillbud är en avvikande händelse som skulle kunnat leda till ett olycksfall eller annan ohälsa. 
Det finns en risk att det blir ett olycksfall nästa gång samma händelse inträffar. 
  
Under år 2021 anmäldes 6 tillbudshändelser inom Sektor Samhällsutveckling.  
 

Tillbud: 
Samhällsutveckling 
2021 

Samhällsutveckling 
2020 

Antal: 6 12 

Skaderisk vid tillbud:  

I KIA-systemet finns 34 olika skaderisker att välja mellan. Under 2021 är följande 5 skaderisker 
anmälda inom Sektor Samhällsutveckling. 
 

Skaderisk vid Tillbud Samhällsutveckling 

Falla i samma nivå (snubbla, halka)   

Falla från höjd   

Brand (även explosion)   

Träffas av flygande eller fallande föremål   

Fastna eller klämmas mellan föremål 1 

Skadad av person  

Hot och våld  

Akut överansträngning (av t e x dra, skjuta, lyfta) 2 

Psykisk överansträngning (chock, hot)  

Skadad av djur  

Komma i kontakt med vasst föremål  

Ergonomiska faktorer (ensidigt, statiskt, repetitivt)  

Övrigt 1 

Fordonsolycka  

Psykosocial påverkan 1 

Skada av egenhanterat föremål  

Komma i kontakt med skadligt ämne (även inandning)  

Slå mot fast föremål 1 



 
Arbetsmiljö- och personalbokslut 2021 
 
 

 9 
 
 

Komma i kontakt med elström  

Cykelolycka  

Summa sektor 6 

Riskobservation 

En riskobservation är en observation av något fel i arbetsmiljön som kan leda till ett tillbud eller 
olycksfall eller annan ohälsa.  
 
Under år 2021 anmäldes 5 riskobservationer inom Samhällsutveckling. Inom hela kommunen var 
det 90 riskobservationer.  
 

Händelsetyp Samhällsutveckling 2021 Samhällsutveckling 2020 

Riskobservation 5 3 

Nyttjad företagshälsovård per tjänst 2021 

Nyttjad företagshälsovård 2021 I januari 2021 inledde Orust kommun ett samarbete med en ny 
företagshälsovård, Capio Företagshälsa i Stenungsund. Capio Företagshälsa vann den 
gemensamma upphandling som Orust kommun genomförde tillsammans med Stenungsund, 
Tjörn, Lilla Edets samt Soltak. Capio har sina lokaler i Stenungsund men har ett tätt samarbete 
med de vårdcentraler som är knutna till dem runt om i regionen. Capio Företagshälsa har varit 
behjälplig med insatser, både förebyggande och hälsofrämjande åtgärder men också avhjälpande 
och rehabiliterande aktiviteter. Den totala kostanden för kommunens företagshälsovård uppgick 
till ca 1,1 miljon för 2021. Den största posten var i år lagstadgade undersökningar, d.v.s. 
medicinska kontroller i arbetslivet, där Räddningstjänstens årliga undersökningar står för den 
största delen. För Capio Företagshälsa var detta första gången man genomförde medicinska 
kontroller för Räddningstjänsten och enligt uppgift från verksamheten föll dessa väl ut i både i 
kvalité och omfattning. Andra stora poster var bl.a. insatser vid upprepad korttidsfrånvaro som 
bygger på en rutin som funnits några år inom kommunen. Under året gjordes justeringar i rutinen 
efter ett politiskt beslut som innebar att man skickades till företagshälsovården efter 5 
sjukfrånvarotillfällen istället för 6 ggr, och att förstadsgintyg behövs efter 5 sjukfrånvarotillfället. 
Detta fick revideras tillbaka till den ursprungliga rutinen när smittspridningen av Covid ökade 
igen under slutet av året. Samtalsstöd för medarbetare med arbetsrelaterade besvär har också 
genomförts i större skala samt bedömningar av fysisk arbetsmiljö, vilket t.ex. kan vara 
undersökningar av eventuell byggrelaterad ohälsa. Arbetsförmågebedömingar, läkarkonsultationer 
och hörselundersökningar har också genomförts under året och under pandemin har 
verksamheten använt sig av företagshälsovården vid behov av förstadagsintyg för att inte belasta 
ordinarie vård i onödan. 

Samhällsutveckling Capio 2021 kronor 

Hälsoundersökning MK Rök- och kemdyk 346 607 

Vaccination och smittskydd 7 166 

Kartläggningssamtal 23 920 

Hörselundersökning MK Rök- och kemdyk 20 427 

Övrigt, t.ex. rehab, samordning, förstadagsintyg, m.m. 16 670 

Företagssköterska och läkarkonsultation 10 426 

Samtalsstöd 12 795 

Arbetsförmågebedömning 53 000 

Samhällsutveckling totalt: 491 011 
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Personalstatistik 
Här följer en redovisning av Samhällsutvecklings medarbetare. Uppgifterna omfattar 
månadsavlönad personal anställda enligt AB (Allmänna bestämmelser) där inget annat anges. Det 
innebär att timavlönade medarbetare och medarbetare som är anställda enligt PAN-avtalet 
(personliga assistenter och anhörigvårdare) BEA-avtalet (medarbetare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser) och RIB-avtalet (deltidsbrandmän) inte är med i statistiken, om det inte särskilt anges. 
Alla belopp är exklusive personalomkostnadspålägg.  

Antal anställda 

Den 31 december 2021 hade Orust kommun 1258 anställda med månadslön. Sektor 
Samhällsutveckling hade den 31 december 2021 165 medarbetare med månadslön, siffran samma 
tidpunkt 2020 var 156 medarbetare vilket är en ökning med 9 mer medarbetare.   

Antal månadsavlönade medarbetare per sektor, könsuppdelad  

Sektor                                      
 

Antal 
medarbetare 

2021 

Förändring 
jämfört med 

2020 

Andel 
kvinnor 

Andel 
Män 

  Sektor Samhällsutveckling 165         +9 60 %    40 % 

Könsfördelning, medarbetare och chefer  

82 % av kommunens medarbetare är kvinnor. Inom Samhällsutveckling är det 60 % kvinnor och 
40 % män. (2020 59 % kvinnor och 41 % män. Av kommunens 71 chefer är 73 % kvinnor vilket 
är en ökning jämfört med föregående år då 71 % av kommunens chefer var kvinnor. 
Samhällsutvecklings 15 chefer är 6 kvinnor och 9 män vilket är en procentuell fördelning på 40 % 
kvinnor och 60 % män.  
 

Antal anställda/chef i genomsnitt 
2021-12-31 Sektor  
 

Antal 
anställda 

Antal 
chefer 

Anställda 
exkl. 

chefer 

Genomsnitt 
Anställda 
per chef 

 Sektor Samhällsutveckling 165 15 150 10 

 
Ovanstående bild visar ett genomsnitt av antal anställda per chef. Den enskilda chefen inom 
Samhällsutveckling har i genomsnitt 10 medarbetare. Det är dock stora skillnader inom 
Samhällsutveckling där cheferna kan ha några medarbetare som minst och upp till 30 till 40 
medarbetare som mest. I kommunen totalt har man i genomsnitt 17 medarbetare per chef. 
Antalet underställda medarbetare påverkar förutsättningarna för ledarskapet och frågan bör 
därför analyseras och värderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet för chefer. Antalet 
medarbetare per chef i kommunen totalt varierar mellan 2-42 medarbetare.  

Timavlönade medarbetare 

2021 arbetade timavlönade medarbetare inom Samhällsutveckling sammanlagt 22 580 timmar 
vilket är en marginell ökning från föregående år. (22 864 timmar 2020 vilket motsvarar 13,28 
årsarbeten. (ett årsarbete utgör 1 700 timmar).  

Åldersstruktur 

Inom Samhällsutveckling var 6 % av medarbetarna med månadslön under 30 år och 25 % var 60 
år eller äldre. 
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Arbetsgivare Åldersgrupp 
Antal 
personer 

 2021   165 totalt 

Samhällsutveckling 20-29 år 10 

Samhällsutveckling 30-39 år 36 

Samhällsutveckling 40-49 år 33 

Samhällsutveckling 50-59 år 44 

Samhällsutveckling 60- år 42 

Pensionsavgångar 

Inom Samhällsutveckling var det 2021-12-31, 42 medarbetare som var 60 år eller äldre, se 
diagram ovan under rubriken Åldersstruktur 2021-12-31. Det innebär att ca 25 % av 
Samhällsutvecklings totala andel medarbetare som är månadsavlönade kommer att gå i pension 
under de kommande 5 till 8 åren.  

Personalomsättning – externa avgångar för tillsvidareanställda 

Nedanstående siffror baseras på tillsvidareanställda medarbetare vars anställning har avslutats 
under året. Anledningar till att en anställning upphör kan bland annat vara att medarbetaren har 
sagt upp sig på egen begäran, pension, eller annan orsak. 
 
Personalomsättningen, inklusive pensionsavgångar för tillsvidareanställda medarbetare 
under 2021 hamnade på 9,6 %. Personalomsättningen 2020 hamnade på 9,1 % vilket innebär att 
det är en ökning jämfört med föregående år. I hela kommunen är den 13.7 % 2021.  

 

Sektor 

Antal 
ingående 
anställda  
2021-01-01 

Antal 
utgående 
anställda  
2021-12-31 

Antal 
avslutade 
anställda 

Antal nya 
anställda 

Oms 
anställda  

       
Samhällsutveckling 145 148 14 11 9,6 % 

 

Sjukfrånvaro 

I den följande redovisningen av sjukfrånvaro ingår inte timavlönade medarbetare. Avtalen som 
ingår: AB, BEA och PAN. Den korta sjukfrånvaron utgör en större del av den totala frånvaron. 
Nedan visar tabellen att sjukfrånvaron över 60 dagar utgör 38,3% av den totala sjukfrånvaron.  
 
Under året har sjukfrånvaron minskat. Under perioder av året var pandemin mindre påtagbar och 
det var lägre andel smittade och detta har förmodligen påverkat frekvensen för den totala 
sjukfrånvaron under året. Ett antal åtgärder har införts och vi har bland annat en ny leverantör av 
företagshälsovård i gång från och med i år. Ett digitalt stöd till rehabiliteringsprocessen är 
implementerat i verksamheterna (ADATO). Samtliga chefer i kommunen kan använda detta stöd 
för att dokumentera i samband med rehabilitering men även för att få ett stöd i sitt arbete i 
samband med upprepad korttidsfrånvaro. Syftet är att förenkla för cheferna men även att 
kvalitetssäkra dessa processer. 
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Sjukfrånvaro  2021 2020             2019 2018 

Över 60 dagar 38,3 % 

 
         35,3 % 

 
45,90 % 

 
37,80 % 

   

- 29 år 4,0 % 
1,8 % 3,2 % 2 % 

   

30 – 49 år 5,8 % 
7,6 % 5,40 % 7,60 % 

   

50 – år 7,7 % 
8,2 % 8,80 % 6,10 % 

   

Kvinnor 8,4 % 
10,6 % 8,90 % 7,60 % 

   

Män 4,6 % 
3,6 % 4,40 % 4,60 % 

   

Totalt  6,7 % 7,5 % 7,00 % 6,40 % 

Felkällor 

All sjukfrånvaro registreras inte som sådan. Som i många andra kommuner används ibland 
semesterdagar, innestående kompensationstid, eller liknande för registrering av enstaka dagars 
frånvaro. Samtidigt finns naturligtvis även de som är sjuka men ändå befinner sig på arbetet. 

Analys 

Sektor samhällsutveckling har utifrån förgående års resultat av medarbetarenkät arbetat fram en 
handlingsplan. Det sektorn har fokuserat på är uppföljning och styrning, fokus och arbete med 
framtagna styrdokument såsom jämställdhet, trakasserier, kränkande särbehandling samt ökad 
stöd för ledare för att upprätthålla betyget ledarskapsområdet fått, vilket vi ser har gett effekt på 
årets resultat på de flesta områdena. 

Resultatet visar också att medarbetarna inom Samhällsutveckling trivs mycket gott och fick 4,53 i 
medelvärde på frågan Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater, det visar att 
Sektorns långsiktiga arbete med arbetsmiljöfrågorna och ledarskapet och arbetsmiljön som helhet 
har gett stor effekt och bibehålls över tid. 

Här syns att det är ett mycket starkt ledarskap inom sektorn, klart över kommunens genomsnitt. 
Sektorn fokuserar fortsatt inför nästa år på arbete med att skapa goda ledarförutsättningar och 
bra chefsstöd för att bibehålla och utveckla detta område. 

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med året innan, trots pandemin. Det kan också vara ett 
resultat av möjligheten till distansarbete, jämfört med innan. Statistiken visar att sjukfrånvaron 
minskar totalt sett vilket är positivt. En effekt av detta kan vara att man tidigare vid förkylningar 
och dylikt inte kunnat arbeta på distans i samma utsträckning som idag och som varit möjligt 
under pandemin då arbetsplatserna fick ställa om och anpassa verksamheten i vissa delar. 

Sektor samhällsutveckling har en mycket lägre svarsfrekvens än tidigare år. Sektorn kommer 
därmed att arbeta mer för att säkerställa att alla medarbetare fyller i enkäten. Handlingsplan var 
framtagen utifrån förgående års medarbetarenkät. Trots ett aktivt arbete med handlingsplanen 
syns ett sämre resultat än målvärdet. En analys av anledningen kan vara att vi arbetat med en 
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omorganisation under året, därav kanske det kan förklara resultatet. Arbetet med handlingsplanen 
kommer att fortsätta under 2022. 
 
Tydligt för Samhällsutveckling är det höga och goda resultatet när det gäller ledarskap och 
flertalet av HME frågorna får höga medelvärden vilket är positivt och resultat av sektorns aktiva 
arbete med frågorna genom handlingsplaner och aktiviteter och genomgångar under året som har 
gett effekt och det visar resultatet tydligt på i HME enkäten.  
 
  



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-02-21 KS/2022:348 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Andreas Sjögren 
telefon 0304-33 40 84 
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Antagande av föreskrifter för avfallshantering 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta föreskrifter om avfallshantering, daterade 2022-02-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöbalkens 15 kapitel 41 § anger att varje kommun skall ha en renhållningsordning 
som antas av kommunfullmäktige. Denna består av två olika delar: 

 Föreskrifter om avfallshantering i kommunen 
 Avfallsplan 

 
Föreskrifterna innehåller bland annat Orust kommuns bestämmelser om hushållsavfall, 
dispenser från föreskrifter, sorteringsföreskrifter och abonnemangsindelning. 
 
Under Allmänna bestämmelser har förtydligande av fastighetsägarnas skyldigheter skett 
samt deras betalningsskyldighet samt diverse förtydligande. 
  
Efter förfrågningar från företagare om fler tömningar under sommarhalvåret, för 
verksamheter, har under Särskilda bestämmelser tillkommit nya abonnemangsformer 
utifrån Renhållningstaxa 2021. 
 
Under stycket Undantag i föreskrifterna har informationen ”Delning av 
avfallsabonnemang” införts. Detta innebär att abonnemang kan få delas av närboende 
fastighetsägare efter skriftlig ansökan och godkännande, av utskottet för 
samhällsutveckling, om risk för människors hälsa eller miljö inte kan uppkomma. 
Detta gäller från och med att Föreskrifter om avfallshantering antagits av 
kommunfullmäktige. 
Äldre godkända delningar av avfallsabonnemang kommer att ses över enligt Avfall 
Sveriges beräkningar. 

Utredning 

Bedömning 
Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret är uppdelat mellan kommunstyrelsen 
och miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen, sektor samhällsutveckling, 
ansvarar för renhållning avseende avtal, information, taxor och liknande. 
Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller de som kommunen bestämmer, i 
texten benämnd renhållaren. 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-02-21 KS/2022:348

Frågor om undantag från dessa föreskrifter och anmälan prövas av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
Förvaltningen bedömer att avfallsföreskrifterna ska uppdateras med anledning av de nya 
abonnemangsformerna och de förtydliganden som gjorts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 
Föreskrifter för avfallshantering, daterade 2022-02-21 

Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Enhetschef renhållning 
Miljö- och byggnadsenheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
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Sektorchef   Chef affärsdrivande verksamhet
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Inledning 

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av två olika delar: föreskrifter om 
avfallshanteringen i kommunen och avfallsplan.  

Dispenser som kommunal nämnd eller förvaltning har meddelat med stöd av äldre föreskrifter 
gäller tillsvidare. 

Reglernas syfte och målgrupp 

Föreskriften innehåller Orust kommuns bestämmelser om kommunalt avfall, dispenser från 
föreskrifter, sorteringsföreskrifter och abonnemangsindelning. 

1 Inledande bestämmelser 

1.1 Lagstiftning 

För kommunens avfallshantering gäller utöver denna föreskrift 

 Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (2020:614) 

 Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, som 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) och  
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart 
avfall och organiskt avfall 

 Förpackningsförordningen – Förordning (2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, batterier 
(2008:834), läkemedel (2009:1031) samt Returpappersförordningen – Förordning 
(2018:1463) om producentansvar för returpapper 

 Andra författningar, som smittskyddslagen (2004:168), arbetsmiljölagen (1997:1160) med 
tillhörande föreskrifter, lagen om offentlig upphandling (2016:1145) samt plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättsinnehavare 
avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja 
fastigheten. 

1.2 Kommunens renhållningsansvar 

Kommunens renhållningsansvar enligt denna renhållningsföreskrift omfattar kommunalt avfall, 
och därmed jämförligt avfall, enligt miljöbalkens bestämmelser, 15 kap 2 §. 

Kommunfullmäktige fastställer enligt särskild ordning en renhållningstaxa. 

1.3 Organisation 

Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret är uppdelat mellan kommunstyrelsen och 
miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen, sektor samhällsutveckling, ansvarar för 
renhållningen avseende avtal, information, taxor och liknande. Avfallshanteringen i kommunen 
utförs av den eller de som kommunen bestämmer, i texten benämnd renhållaren. 

Frågor om undantag från dessa föreskrifter och anmälan prövas av miljö- och byggnadsnämnden. 
Nämnden hanterar dispenser för dessa föreskrifter. Nämnden informerar om kraven för 
hemkompostering. Nämnden utövar även tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap 
miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalkens bestämmelser. 
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1.4 Definitioner 

Helårshus är boende i småhus med en eller två hushåll. Till denna kategori räknas samtliga 
fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan. 

Fritidshus nyttjas delar av året (den som äger fastigheten är då folkbokförd på annan fastighet). 

Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, 
båtklubbar med mera som inte utgörs av boende. 

Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning. 

Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämd intervall. 

Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej ligger vid farbar 
väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se föreskriftens bestämmelser om farbar väg. 

2 Allmänna bestämmelser 

2.1 Fastighetsägarens skyldigheter 

Renhållningsabonnenten kan hos kommunen begära tömning av extrasäck i ordinarie tömning, 
alternativt begära en större behållare. 

Renhållningsabonnentent fogar själv över inplacering enligt lämpligt abonnemang. För att 
abonnemang Bas med hemkompost ska kunna väljas ska godkänt kompostkärl påvisas. 
Abonnemangsform får endast bytas en gång per år om inte särskilda skäl föreligger till exempel 
byte av fastighetsägare, uppgradering av abonnemang på grund av dålig sortering med mera. 

Kommunen får utan abonnentens medgivande utöka behållarvolymen för 
renhållningsabonnenten till närmast större volym efter att tre påstötningar gjorts i följd om 
behållaren varit överfull. 

Antalet abonnemang beräknas i normalfallet till ett per fastighet och för flerfamiljshus beräknas i 
normalfallet ett abonnemang per två lägenheter. 

Fastighetsägaren är skyldig att hålla väg i framkomligt skick. Fastighetsägaren kan inte befrias från 
sin skyldighet att överlämna avfallet genom att inte uppfylla skyldigheten att ordna farbar väg. 
Om fastighetsägaren inte ordnar farbar väg, kan kommunen anses uppfylla sin 
hämtningsskyldighet även om avståndet till den plats där avfallet hämtas är längre. 

2.2 Betalningsskyldighet 

Fastighetsägaren är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. 
Betalningskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att 
avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på 
annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. Avgiftsskyldig ska snarast anmäla ändrade 
förhållanden till Orust kommuns kundtjänst för renhållning, exempelvis vid ägarbyte. 

2.3 Informationsskyldighet och krav på sortering av kommunalt avfall 

Fastighetsinnehavare är skyldig att informera den som bor eller är verksam i fastigheten om 
gällande regler för avfallshantering. 

Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare ska sortera ut de avfallsslag där det 
föreligger krav på separering och utsortering och som särskilt anges under p. 2.11-2.19. Det 
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utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors 
hälsa och miljön inte uppstår. 

2.4 Emballage av avfall med mera 

Avfall som läggs i behållare avsedd för matavfall, ska var inlagt i påse som tillhandahålls av 
renhållaren. Påsarna ska vara så väl förslutna att avfallet inte sprids. 

Avfall som läggs i behållare för respektive restprodukt ska vara väl inneslutet i förpackning som 
inte genomsläpper väta. Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador, till exempel 
krossat glas, nålar etc. ska läggas i skyddande förpackning innan de läggs i avfallspåsen. 

2.5. Soputrymme, behållarplats, behållare hämtningsväg med mera 

Om soputrymmen och hämtningsvägar finns bestämmelser i Boverkets författningssamling 
(BFS) samt allmänna råd i Handboken för avfallsutrymmen 2018 från Avfall Sverige. 

Om avståndet från platsen där renhållningsfordonet kan stanna och soprum eller behållarplats är 
mer än 7,5 meter utgår tillägg på abonnemanget i enlighet med de regler som fastställts av 
kommunfullmäktige. Om motsvarande avstånd till soprum eller behållarplats är mellan 7,5 och 15 
meter och behållaren lämnas i tomtgräns efter tömningen utgår inget tillägg på abonnemanget – 
gäller endast behållare i form av kärl. 

Storlek och typ av avfallsbehållare fastställs av kommunen. Behållarna ska vara så uppställda att 
hämtningen underlättas. Transportväg ska ha en hårdgjord yta. Transportvägen ska året runt ha 
fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Transportväg ska vara minst 5,5 
meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts ska vägen vara 
bredare (bredden beror då på vilken typ av parkering som tillåts, till exempel utmed vägen eller 
snedställd). Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, 
men den ska vara minst 4,5 meter. Träd och växtlighet eller snövallar ska inte inkräkta på 
vägbredden. Transportvägar (inklusive garage eller andra platser där hämtningsfordon ska 
framföras) ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria 
höjden. Behållare ska vara så placerad att den kan hämtas med behållarkärra, i annat fall utgår 
tillägg på grundtaxan i enlighet med de regler som fastställs av kommunen. 

Enskild väg som utnyttjas för hämtning ska alltid hållas i sådant skicka att den är farbar för 
kommunens eller dess renhållares hämtningsfordon. Vägstandarden ska medge möjlighet för 
renhållningsfordonet att vända längst in på vägen. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för 
hämtningsfordon, till exempel i form av vändplats eller trevägskorsning. Vändmöjlighetens mått 
ska anpassas efter vilken typ av hämtningsfordon som ska användas. I figur 1 och 2 ges exempel 
på mått för ett baklastande hämtningsfordon. 
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Fig. 1 Vändplats för baklastande hämtningsfordon. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL 

 

Fig. 2 Alternativ vändplats till figur 1 för baklastade hämtningsfordon. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL 

Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån 
minimeras, och undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor 
och äldreboenden. Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av till exempel 
backkrön eller kurva. 

Kärl, behållare och containrar ska vara märkta på sådant sätt att förväxling med annan 
fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning är förebyggd. Kommunens entreprenör 
kommer att förse kärl, behållare och containrar med särskild märkning, vilket inte får tas bort 
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eller göras oläsligt om inte renhållningsenheten meddelar något annat. Märkningen syftar till att 
förebygga förväxling med annan fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning. 

2.6 Anvisad plats 

Kommunen kan även i enskilt fall där fastighetsägarna och kommunen inte kommer överens 
besluta att avfall hämtas från anvisa plats, till exempel om det inte finns farbar väg fram till 
fastigheten. Anvisning av plats sker genom beslut i kommunstyrelsen. Delegation till 
avfallsansvarig på att meddela beslut från kommunstyrelsen gällande anvisad plats finns. 

2.7 Fyllnadsgrad, vikt med mera 

Behållare får inte fyllas mer än den lätt kan flyttas. Den får heller inte vara så tung att det blir 
uppenbara svårigheter att flytta den. Närmare upplysning om maxvikter och rullmotstånd enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter lämnas av renhållaren. Renhållaren tömmer inte behållaren om 
den till exempel är överfull, innehåller felsorterat avfall eller har dåligt emballerade föremål som 
är skärande eller stickande. Avfallet omfördelas respektive emballeras om genom 
fastighetsägarens försorg till nästa hämtningstillfälle. 

Säckar får inte fyllas över markering och inte väga mer än 15 kilo. 

Varm aska, slagg, frätande ämnen som kan förorsaka antändning får endast läggas i för ändamålet 
speciellt avsedda behållare. 

2.8 Behandlingsförbud 

Enligt miljöbalkens och avfallsförordningens bestämmelser får avfall inte grävas ned, eller 
förbrännas, komposteras eller på annat sätt återvinnas eller bortskaffas av fastighetsinnehavaren 
eller nyttjanderättsinnehavaren. 
Miljö- och byggnadsnämnden kan medge undantag från det generella förbudet att kompostera 
matavfall, se p. 2.17. 

2.9 Egen transportskyldighet 

Avfall som kommunen inte är skyldig att hämta vid fastigheten och som inte heller slutligt får 
behandlas av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren, skall denna låta forsla bort till 
av kommunen angiven plats. 

Borttransport från fastigheten ska ske så ofta och på sådant sätt att olägenhet inte uppstår för 
omgivningen. 

Extrahämtning kan beställas av kommunen vid tillfällen då större mängder hushållsavfall än 
normalt uppstått. Hämtningen görs då av extra säck vid nästa ordinarie hämtning mot ersättning. 
Vid budad hämtning debiteras en avgift utifrån gällande taxa. 

I de fall miljö- och byggnadsnämnden godkänt kompostering av kommunalt avfall, latrin och 
slam får fastighetsägaren själv, efter anvisning, behandla detta avfall. 

2.10 Äganderätt till behållare med mera 

Innehav av behållare är obligatoriskt. Behållare för restprodukt, matavfall och farligt avfall ägs 
och underhålls av kommunen. Containrar vid central uppsamlingsplats ägs av entreprenören. 
Behållare som krävs för övriga avfallsslag ägs och underhålls av fastighetsinnehavaren. 

Säckställ vid hämtning av restprodukt och matavfall i säck ägs och underhålls av 
fastighetsinnehavaren. 
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Kompostbehållare för hemkompostering är fastighetsinnehavarens egendom. 

2.11 Slam och restprodukter 

Tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare är obligatorisk. Tömning av slutna 
tankar och slamavskiljare för bostadshus (gäller avlopp såväl vattentoalett-WC, som bad, disk och 
tvätt-BDT) utförs utan budning en gång per år med avisering. Vid fritidshus med BDT (bad-disk-
tvätt)-avlopp töms slamavskiljaren en gång vartannat år. Extratömning (budning) utförs på 
begäran. 

Minireningsverk ska tömmas minst en gång per år och i övrigt enligt tillverkarens förskrifter. 
Tömningsanvisningar ska finnas tillgängliga för slamtömmaren i direkt anslutning till verket. 

Hämtning av fosforbindande material vid små avloppsanläggningar ska ske i enlighet med 
tillstånd som lämnats från miljö- och byggnadsnämnden. Beroende på reningsverkets kapacitet 
kan hämtningsfrekvensen variera. Fillermaterialet ska hämtas minst en gång vartannat år genom 
renhållarens försorg, om inget annat meddelats i lämnat tillstånd. Fastighetsinnehavaren ansvarar 
för att tillföra nytt filtermaterial samtidigt som uttjänt filtermaterial hämtas. 

För hämtning av fillermaterial i säck ska utrymme för tömning med kranfordon finnas. Avståndet 
mellan uppställningsplats för kranfordon och fosforfälla får högst vara 10 meter om filtersäcken 
väger 500 kg och högst 5 meter om filtersäcken vägen 1 000 kg. Den fria höjden ska vara minst 
sju meter över kranfordonet och mellan kranfordonets uppställningsplats och fosforfällan. 

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka till 
slamavskiljare och sluten tank får inte vara övertäckt. Spärranordningar försedda med lås som 
kräver nyckel eller kod ska göras tillgängliga. Locket ska vara så utformat att det enkelt kan lyftas 
och inte är för tungt. Maximal vikt för locket är 15 kg, tyngre lock extra debiteras enligt gällande 
taxa. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

Anslutningar för sugslang till avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara av den typ 
som renhållningsenheten anvisat. Slamanslutningar som inte motsvarar standardanslutning på 
fordonets slang ska bytas av fastighetsägaren. Anslutningarna ska vara tillgängliga så att 
renhållningsentreprenör tillgodoser sin arbetsmiljö. 

Fettavskiljare - samma regler gällande tillgång och arbetssätt som ovan tillämpas på fettavskiljare. 

Avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara märkta på sådant sätt att förväxling med 
annan fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning är förebyggd. Nödvändiga instruktioner 
för tömning ska finnas tillgängliga. Kommunens entreprenör kommer att förse 
avloppsanläggningar med särskild märkning, vilket inte får tas bort eller göras oläslig om inte 
renhållningsenheten meddelar något annat. Märkningen syftar till att förebygga förväxling med 
annan fastighetsägare eller annan typ av anläggning. 

Fastigheter som ligger i direkt anslutning till varandra där samma fastighetsägare föreligger utgår 
endast ett budningstillägg om tömningsfordonet flyttar sig mindre än 100 meter. 

Budningstillägg utgår endast en gång vid tömning av två anläggningar på samma fastighet under 
samma tömningstillfälle. 

Bomkörningsavgiften utgår per anläggning, om inte båda anläggningarna bomkörs vid samma 
tömningstillfälle, då ut går endast en avgift. 



Föreskrifter om avfallshantering – Regler 

10 

2.12 Grovavfall 

Hushållens grovavfall ska sorteras i lämpliga fraktioner för återvinning. Grovavfall ska lämnas till 
kommunens återvinningscentral. 
Avfallet kan hämtas mot en särskild avgift. Renhållaren kan lämna ytterligare upplysningar. 

Grovavfallet från öarna Härmanö/Gullholmen och Käringön samlas in 1 gång per år med hjälp 
av kommunens entreprenör. Kostnader för detta ska fördelas på samtliga boende på öarna 
Härmanö/Gullholmen och Käringön och tillkommer som en extra avgift på den ordinarie 
avfallstaxan. 

2.13 Farligt avfall 

Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Det farliga avfallet ska vara tydligt 
märkt, väl förpackat och får inte blandas ihop med annat farligt avfall. Det ska läggas i 
miljöboxen. Läkemedelsrester och kasserade kanyler ska inlämnas på apotek, förutsatt att de lagts 
i apotekets behållare. Smittfarligt avfall får inte läggas i miljöboxen. 
Fastighetsägaren är skyldig att deklarera avfallet. 

Hämtning av miljöboxen och övrig farligt avfall utförs på sätt som framgår av särskild 
information på Orust kommuns webbsida. Farligt avfall kan även avlämnas till kommunens 
återvinningscentral Månsemyr. 

Följande avfallsslag utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall 

 Färg-, lackavfall samt harts 

 Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel) 

 Lösningsmedel 

 Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) 

 Bekämpningsmedel 

 Sprayburkar 

 Annat surt och alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, 
ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 

 Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer) 

 Batterier 

 Spillolja eller annat oljeavfall. 

 

2.14 Riskavfall (stickande/skärande) 

Med riskavfall avses i denna föreskrift riskavfall från hushållen (till exempel smittförande, 
skärande eller stickande avfall). Hushåll kan lämna sådant riskavfall till apoteken i särskilda 
emballage. Apoteken lämnar anvisningar om hantering och emballage. 

2.15 Batterier 

Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller producentansvar. 
Batterier och produkter med inbyggda batterier kan lämnas till försäljningsställen, vid 
återvinningscentralen Månsemyr eller i miljöboxen på sätt som framgår av p.2.13. 
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2.16 Avfall med producentansvar 

Insamlingen omfattas av producent ansvaret. Insamling sker på sött som 
förpackningsproducenterna anvisar. Wellpapp och förpackningar av papper, glas, metall och plast 
som däck. 

Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall är farligt avfall. 

Hushållen ska ombesörja att uttjänta elektriska och elektroniska produkter inlämnas genom något 
av följande insamlingsalternativ 

 Vid köp av nya produkter kan motsvarande uttjänta produkter inlämnas till 
försäljningsstället oavsett fabrikat 

 Uttjänta produkter kan lämnas till återvinningscentralen Månsemyr 

 Sortering av produkterna ska genomföras enligt anvisningar på återvinningscentralen 

 Mindre elektriska eller elektroniska produkter kan med fördel inlämnas i miljöboxen. 

2.17 Kompostering av matavfall  

Fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren som själv avser att kompostera matavfall och 
liknande avfall från fastigheten, ska anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan 
medför en avgift. 

Kompostering får ske inom fastigheter med enbostadshus, i sluten kompostbehållare för 
åretruntbruk (isolerad varmkompost). Behållaren ska vara skadedjurssäker. För ytterligare råd om 
behållare se kommunens webbsida. 

Kompostering ska kunna ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. 

Inom fastighet med flerbostadshus eller verksamheter får kompostanläggning inte anordnas utan 
tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. 

För att abonnemang Bas med hemkompost ska kunna väljas ska godkänt kompostkärl påvisas. 

Kompostbehållare eller annan anordning ska vara av typ som miljö- och byggnadsnämnden kan 
godkänna. Nämnden kan meddela föreläggande eller förbud, om kompostering av köksavfall 
medför olägenhet i omgivningen. 

För fastigheter som inplaceras i abonnemang Bas med hemkompost gäller att komposterbart 
avfall inte får läggas i behållare för restprodukt. Om så sker kan miljö- och byggnadsnämnden 
besluta om inplacering i annan abonnemangsform. 

Fastigheter utan egen kompost ska lämna matavfall i särskild behållare för matavfall. 

Läggs annat avfall än matavfall i sådan behållare sker hämtning av denna i särskild ordning. För 
hämtningen uttas en särskild avgift som tillägg till den ordinarie avgiften. 

2.18 Hushållen restprodukt 

Med restprodukt menas allt kommunalt avfall som inte hemkomposteras, eller lämna till 
matavfallsbehållaren, avfall som klassas som farligt eller avfall som omfattas av producentansvaret 
(glas, pappersåtervinning, elektronikskrot med mera). 

Restprodukten uppsamlas i säck eller kärl i avvaktan på bortforsling genom renhållarens försorg. 
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Komposterbart eller farligt avfall får inte läggas i behållare (grön tunna eller säck) för restprodukt. 
Läggs komposterbart eller farligt avfall i sådana behållare sker hämtning av denna i särskild 
ordning. För hämtning uttas en särskild avgift som tillägg till den ordinarie årliga avgiften. 

2.19 Trädgårdsavfall 

Kompostering av trädgårdsavfall som lämpar sig för kompostering är tillåten på den egna 
fastigheten i hela kommunen under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen 
eller med beaktande av invasiva arter. Vegetabiliskt köksavfall (rester av frukt och grönsaker) som 
uppstår på fastigheten får samkomposteras med trädgårdsavfall om det kan ske utan olägenhet. 
Kompostering ska ske i ändamålsenlig behållare. 

Eldning av torrt trädgårdsavfall (torra grenar och kvistar) är tillåtet när det inte föreligger 
eldningsförbud (meddelas av räddningstjänsten), och under förutsättning att olägenhet inte 
uppstår för omgivningen. Eldning är inte tillåten inom detaljplanelagt område mellan 1 april och 
30 september (§ 8 Orust kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön, KF § 34 2015-03-12). 

2.20 Abonnemangsbestämmelser 

En grundavgift kommer att tilldelas alla fastighetsägare inom kommunen. Denna avgift ska bära 
kostnader för besök på återvinningscentral och kundtjänst. Grundavgiften kommer att ingå i 
abonnemangskostnad för respektive abonnemangsform och storlek på kärl. 

Innehavet av ett abonnemang kan delas mellan flera fastighetsägare om kommunen anser att det 
vara tillämpligt utifrån ett miljö- och transportmässigt synsätt. Det får dock inte inkräkta på ett 
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. 

3 Annat avfall än kommunalt avfall 

3.1 Bygg- och rivningsavfall 

Bygg- och rivningsavfall som producerats i en yrkesmässig verksamhet ingår inte i kommunens 
renhållningsansvar. Inför en rivning ska avfallet/materialet inventeras innan rivning får ske. Bygg- 
och rivningsavfall ska sorteras så att olika material kan tas om hand för materialåtervinning eller 
återanvändning. Det åligger den som avser att utföra ombyggnad eller rivning att sortera ut allt 
farligt avfall innan arbetet påbörjas. Vid denna försortering är det särskilt viktigt att avfall 
innehållande kvicksilver, bly, kadmium, köldmedia, asbest och PCB utsorteras och hålls avskilt 
från övrigt avfall. Avfallsslagen emballeras på så sätt som kommunen kan godkänna. 

Utsorterat farligt avfall och miljöskadliga produkter ska utan onödigt dröjsmål borttransporteras 
efter krav som anges i gällande avfallsförordning om farligt avfall. Eventuellt miljöstörande 
material som inte omfattas av nämnda förordning ska också omhändertas på ett miljömässigt 
godtagbart sätt 

Gipsavfall får inte blandas med annat avfall enligt NFS 2004:10. 

3.2 Avfall med producentansvar 

För avfall som omfattas av förordningarna om producentansvar, till exempel däck utan fälg, 
förpackningar, elektroniska och elektriska produkter (inklusive vitvaror) ska den som 
yrkesmässigt bedriver verksamhet där sådant avfall uppstår själv träffa överenskommelse med 
respektive producentansvarsbolag. 
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3.3 Farligt avfall från verksamheter 

Farligt avfall från verksamheter ska den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där sådant avfall 
uppstår själv träffa överenskommelse med ett insamlingsbolag. 

4 Särskilda bestämmelser 

För avfallshantering gäller vad som sägs under ”Allmänna bestämmelser”. För hämtning av 
restavfall och matavfall gäller följande abonnemang. 

4.1 Abonnemang BAS 

Permanent-, delårsboende och verksamheter (hushåll som inte hemkomposterar) 

Matavfall (se p.2.17) 

Hämtning sker varannan vecka (26 gånger/år) enligt särskild tömningslista. 

Restprodukt (se p.2.18) 

Hämtning sker en gång var fjärde vecka (13 gånger/år) enligt särskild tömningslista. 

4.2 Abonnemang BAS med hemkompost 

Permanent-, delårsboende och verksamheter (hushåll som hemkomposterar) 

Restprodukt (se p.2.18) 

Hämtning sker en gång var fjärde vecka (13 gånger/år) enligt särskild tömningslista. 

Matavfall (se p.2.17) 

Se särskilda bestämmelser för kompostering. 

4.3 Abonnemang Varannan vecka 

Permanent-, delårsboende och verksamheter (hushåll med tätare tömningsintervall) 

Matavfall (se p.2.17) 

Hämtning sker en gång varje vecka under veckorna 19-36 samt en gång varannan vecka under 
veckorna 1-18 och 37-52 (22 gånger/år). 

Restprodukt (se p.2.18) 

Hämtning sker en gång varannan vecka (26 gånger/år). 

4.4 Abonnemang Varannan vecka delårsboende 

Permanent-, delårsboende och verksamheter (hushåll som inte utnyttjas fullt ut vinterhalvåret) 

Matavfall (se p.2.17) 

Hämtning sker en gång per vecka under perioden vecka 19-36, samt en gång var åttonde vecka 
under veckorna 1-18 och 37-52 (13 gånger/år). 

Restprodukt (se p.2.28) 

Hämtning sker en gång varannan vecka under perioden vecka 19-36, samt en gång var åttonde 
vecka under veckorna 1-18 och 37-52 (13 gånger/år). 
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4.5 Abonnemang Varje vecka 

Permanent-, delårsboende och verksamheter 

Matavfall (se p.2.17) 

Hämtning sker en gång per vecka (52 gånger/år) enligt särskild tömningslista. 

Restprodukt (se p.2.18) 

Hämtning sker en gång per vecka (52 gånger/år) enligt särskild tömningslista. 

4.6 Abonnemang Varje vecka Sommar 

Endast verksamheter 

Matavfall (se p.2.17) 

Hämtning sker en gång per vecka under perioden vecka 19-36 (18 gånger/år) enligt särskild 
tömningslista. 

Restprodukt (se p.2.18) 

Hämtning sker en gång per vecka under perioden vecka 19-36 (18 gånger/år) enligt särskild 
tömningslista. 

4.7 Abonnemang 2 gånger i veckan Sommar 

Endast verksamheter 

Matavfall (se p.2.17) 

Hämtning sker två gånger per vecka under perioden vecka 19-36 (36 gånger/år) enligt särskild 
tömningslista. 

Restprodukt (se p.2.18) 

Hämtning sker två gånger per vecka under perioden vecka 19-36 (36 gånger/år) enligt särskild 
tömningslista. 

4.8 Abonnemang 3 gånger i veckan Sommar 

Endast verksamheter 

Matavfall (se p.2.17) 

Hämtning tre gånger per vecka under perioden vecka 19-36 (54 gånger/år) enligt särskild 
tömningslista. 

Restprodukt (se p.2.18) 

Hämtning sker tre gånger per vecka under perioden vecka 19-36 (54 gånger/år) enligt särskild 
tömningslista. 
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5 Undantag i föreskrifterna 

I detta kapitel regleras vilka undantag från föreskrifterna för avfallshantering som kan medges 
och vem som beslutar om undantagen. 

5.1 Om undantagen 

Ansökan om undantag från dessa föreskrifter prövas av miljö- och byggnadsnämnden om inget 
annat anges. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses, 
samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses att omhändertas, vilken tidsperiod som avses 
och vilka skälen är för uppehåll eller dispens. I ansökan om eget omhändertagande ska det framgå 
hur omhändertagandet kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Ansökan om undantag görs på kommunens webbsida. Alla beviljade beslut ska meddelas 
renhållningsentreprenören för kännedom. 
Ordinarie hämtningsschema styr när dispenser och uppehåll börjar gälla. 

Undantag för eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna kommunalt 
avfall till kommunen delas in i uppehåll och dispenser. 

Uppehåll: Uppehåll innebär en tillfällig befrielse från hämtning under en tidsbegränsad period. 

Dispens: Dispens innebär hel befrielse från hämtning av viss avfallsfraktion och kan medges för 
eget omhändertagande av kommunalt avfall och avloppsfraktioner. Dispensen kan vara 
tidsbegränsad eller gälla tillsvidare. Dispensen är oftast personlig och upphör då att gälla om 
fastigheten byter ägare eller nyttjanderättsinnehavare. Vid sådan ändring måste en nu ansökan om 
dispens göras. 

5.2 Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall 

För årshus kan uppehåll i hämtning av restavfall, matavfall, slam och restprodukter från små 
avlopp medges efter skriftligt intyg från fastighetsägaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas 
under en sammanhängande tid av minst 6 månader. Intyget ska vara miljö- och 
byggnadsnämnden tillhanda senast 4 veckor före avsedd uppehållsperiod. 

För fritidshus gäller att uppehållet ska vara minst 12 månader. 

Inget boende får förekomma på fastigheten under den tid som uppehållet gäller. 

Beslut om uppehåll upphör att gälla om förutsättningarna förändras, om villkoren i beslutet inte 
uppfylls, eller om olägenhet uppstår för människors hälsa och miljö. Fastigheten tilldelas då 
abonnemang som innebär hämtning genom kommunens försorg. 

5.3 Delning av avfallsabonnemang 

Abonnemang kan få delas av närboende fastighetsägare efter skriftlig ansökan och godkännande, 
av utskottet för samhällsutveckling, om risk för människors hälsa eller miljö inte kan uppkomma. 

5.4 Dispens för eget omhändertagande av kommunalt avfall 

5.4.1 Slam 

Dispens för eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning med vattentoalett kan 
beviljas på lantbruksfastighet eller på fastighet med tillräcklig odlingsyta under förutsättning att 
det kan ske på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. 
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Eget omhändertagande av slam från avloppsanläggning med vattentoalett medges inte inom 
planlagt område eller tätbebyggt område. 

Dispens för eget omhändertagande av restprodukt från BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) som till 
exempel slam, mull eller annat filtermaterial kan beviljas även om på annan fastighet än 
lantbruksfastighet under förutsättning att det kan ske på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart 
sätt. 

5.4.2 Mull från toalett 

Omhändertagande och kompostering av mull eller annan fast restprodukt från torrtoalett kan 
beviljas på egen fastighet under förutsättning att det kan göras utan risk för människors hälsa och 
miljön. Kompostering ska ske i särskild förmultningsanläggning, i behållare avsedd för 
latrinkompostering, eller på annat likvärdigt sätt, i syfte att återföra näringsämnen till marken. 
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen och hanteringen. 

5.4.3 Urin 

Spridning av urin på egen fastighet kan beviljas under förutsättning att det finns tillräckligt med 
lagerhållning och lämplig yta för spridning, samt att det kan ske på ett godtagbart sätt ur miljö- 
och hälsoskyddssynpunkt. 

5.4.4 Fosforfälla 

Eget omhändertagande av förbrukat filtermaterial från fosforfälla och andra likvärdiga filter kan 
efter ansökan beviljas på lantbruksfastigheter med aktivt brukad mark. Marken ska ha ett behov 
av kalkning. 

5.5 Särskild prövning 

Efter särskild prövning kan miljö- och byggnadsnämnden bevilja undantag från den obligatoriska 
kommunala avfallshämtningen även i andra fall. 

För medgivande av sådan befrielse gäller följande: 

A) Mängden avfall som inte kan komposteras eller på annat sätt tas omhand nom fastigheten 
på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt, är extremt liten. 

B) Bostadsbyggnad på fastigheten är inte i beboeligt skick. Förutsättningarna för detta är att 
inget boende får ske på fastigheten och att det inte förekommer regelbunden verksamhet 
som ger upphov till avfall på fastigheten. 

6 Överklagande 

Överklagande av beslut om fattas med stöd av dessa föreskrifter handläggs av överprövande 
myndighet. Överklagandet ska ha inkommit till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att berörda sakägare fick del av beslutet. 
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Bilaga 1 

Kärlplacering och dragväg 

a. Avfallskärl ska på hämtningsdagen vara placerat i omedelbar anslutning till 
hämtningsfordonets uppställningsplats eller på annan plats som överenskommits med 
kommunen. Alternativt kan abonnemang för dragväg tecknas hos kommunen. Kärl ska 
stå med draghandtag och hjul vänt utåt. 

b. Skjut- och dragmotståndet vid hantering av kärl får maximalt uppgå till 300 Newton (N) 
vid igångsättning och 200 N vid rullning. 

c. Dragvägen ska året om vara jämn, hårdgjord, halkfri och fri från trånga passager och 
hinder. Trappsteg, löst grus eller kullersten får inte förekomma. 

d. Trottoarkant eller liknande nivåskillnad i dragvägen ska vara avfasad. 
e. Dragväg ska vara minst 1,2 meter bred. Om dragvägen ändrar riktning mer än 30o ska 

bredden i avsnittet för riktningsändringen vara minst 1,5 meter. 
f. Dragvägen ska ha en fri höjd om minst 2,1 meter. Träd och annan växtlighet får inte 

inkräkta på den fria höjden. 
g. Dragvägen bör inte ha någon lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den inte 

överstiga 12 cm per löpmeter och får inte överstiga 20 cm per löpmeter. Ramper får vara 
max 10 meter. Längre ramper måste ha vilplan. 

h. Hiss i dragväg får inte förekomma. 
i. Dragväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte finnas i 

dragvägen eller inkräkta på dess bredd. Vit otillräcklig snöröjning hämtas inte avfallet 
förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits med 
kommunen. 

j. Avfallsbehållare vid skolor, förskolor etc. ska vid uppställning utomhus vara fastlåst på 
sådant sätt att behållare inte med lätthet kan flyttas till plats där den kan orsaka risk för 
brandspridning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-02-21 KS/2022:347 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Andreas Sjögren 
telefon 0304-33 40 84 
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Antagande av renhållningstaxa kommunalt avfall 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta renhållningstaxa kommunalt avfall 2022, daterad 2022-02-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter förfrågningar från företagare om fler tömningar under sommarhalvåret har tre 
stycken nya abonnemangsformer, för verksamheter, arbetats in utifrån Renhållningstaxa 
2021. 
 
Taxa för extratömning av kärl har tillkommit. Tidigare har taxa för extratömning enbart 
funnits för säck. 
 
Taxa för extratömning av markbehållare och container, från 1 000 liter till 8 000 liter, 
har också tillkommit.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21 
Renhållningstaxa kommunalt avfall 2022, daterad 2022-02-21 
 

Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Enhetschef renhållning 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Andreas Sjögren 
Sektorchef   Chef affärsdrivande verksamhet



  2022-02-21 

Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum) 

Taxa Kommunfullmäktige KS / xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-xx) 

Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m Dokumentansvarig i förvaltningen Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum) 

20xx-xx-xx – Gäller tills vidare Chef affärsdrivande verksamhet KS /20xx:NNNN § NNN (20xx-xx-xx) 
Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet 

 Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00 
 e-post: kommun@orust.se  

 

Renhållning kommunalt 
avfall 2022 

Taxa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2022-02-21 

 

Renhållningsavgifter kommunalt avfall 2022, inkl. moms 
Fastigheter med och utan fast broförbindelse 

Säck/kärl upp till 660 l 

  

Antal tömningar Taxa restprodukt (inklusive grundavgift 517 kr) 

Abonnemang Komp frakt. 
140 l 

Rest 
produkt 

Säck/kärl 
125/140 l Kärl 190 l Kärl 240 l Kärl 370 l Kärl 660 l 

BAS 26 13 
           2 700 
kr  

              3 064 
kr  

        3 367 
kr  

               4 051 
kr  

                   6 181 
kr  

BAS med hemkompost   13 
           1 900 
kr  

              2 361 
kr  

        2 528 
kr  

               3 301 
kr  

                   5 212 
kr  

Varannan vecka 35 26 
           5 240 
kr  

              5 835 
kr  

        6 292 
kr  

               7 525 
kr  

                 12 551 
kr  

Varannan vecka delårsboende 22 13 
           3 300 
kr  

              3 846 
kr  

        4 105 
kr  

               4 816 
kr  

                   8 310 
kr  

Varje vecka 52 52 
           7 800 
kr  

              8 705 
kr  

        9 965 
kr  

             13 582 
kr  

                 22 292 
kr  

Varje vecka sommar (endast verksamheter) 18 18 
           3 000 
kr  

              3 250 
kr  

        3 500 
kr  

               4 700 
kr  

                   7 700 
kr  

2ggr i veckan sommar (endast verksamheter) 36 36 
           5 600 
kr  

              6 100 
kr  

        6 500 
kr  

               6 700 
kr  

                 12 600 
kr  

3ggr i veckan sommar (endast verksamheter) 54 54 
           8 300 
kr  

              9 000 
kr  

        9 600 
kr  

             11 200 
kr  

                 17 500 
kr  
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Tillägg Komp frakt 
Rest 
produkt 

Säck/kärl 
125/140 l Kärl 190 l Kärl 240 l Kärl 370 l Kärl 660 l 

Extrasäck i samband med ord. Tömning 100 kr 100 kr - - - - - 

Extratömning (inom 7 arbetsdagar) 
Fastigheter med broförbindelse 

- - 
135 kr 160 kr 180 kr 235 kr 285 kr 

Extratömning (inom 10 arbetsdagar) 
Fastigheter utan broförbindelse 

- - 
135 kr 160 kr 180 kr 235 kr 285 kr 

Tillägg för hämtning av grovavfall 

Boenden på Härmanö/Gullholmen och 
Käringön 1ggr/år 

175 kr 

        

Behållaravstånd 7,5-15 m 15-25 m 25-37.5 m 37,5-50 m Ytterligare tillägg/12,5 m 

Fastigheter med broförbindelse 100 kr 160 kr 235 kr 315 kr 75 kr 

Fastigheter utan broförbindelse 820 kr 1 000 kr 1 200 kr 1 500 kr 300 kr 

        

Fastigheter med fast broförbindelse 

Markbehållare/Container från 1000 l - 8000 l 
  Antal tömningar Taxa restprodukt för behållare/container 

Abonnemang Komp frakt. 
140 l 

Rest 
produkt 

Behållare    
1000 l 

Behållare        
2000-4000 l 

Behållare  
4500-6000 l 

Container           
3000 l 

Container                
8000 l 

BAS 26 13 
        21 562 
kr  

            30 188 
kr  

      40 904 
kr  

             21 485 
kr  

                 43 647 
kr  

BAS med hemkompost   13 
        19 439 
kr  

            28 075 
kr  

      39 281 
kr  

             19 863 
kr  

                 42 025 
kr  

Varannan vecka 35 26 
        41 709 
kr  

            58 983 
kr  

      80 400 
kr  

             41 564 
kr  

                 85 888 
kr  

Varannan vecka delårsboende 22 13 
        21 345 
kr  

            29 982 
kr  

      40 692 
kr  

             21 274 
kr  

                 43 435 
kr  

Varje vecka 52 52 
        81 785 
kr  

          118 992 
kr  

    159 180 
kr  

             81 509 
kr  

               170 157 
kr  

Varje vecka sommar (endast verksamheter) 18 18 
        25 600 
kr  

            33 400 
kr  

      45 000 
kr  

             26 700 
kr  

                 41 000 
kr  
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Tillägg 
    

Behållare     
1000 l 

Behållare        
2000-4000 l 

Behållare   
4500-6000 l 

Container           
3000 l 

Container                
8000 l 

Extratömning (inom 7 arbetsdagar) 
Fastigheter med broförbindelse     1 500 kr 2 200 kr 2 900 kr 1 500 kr 3 100 kr 

        

Fastigheter utan fast broförbindelse (Käringön, Gullholmen, m.fl.) 

Markbehållare/Container från 1000 l - 8000 l 
  Antal tömningar Taxa restprodukt för behållare/container 

Abonnemang Komp frakt. 
140 l 

Rest 
produkt 

Behållare      
1000 l 

Behållare         
2000-4000 l 

Behållare   
4500-6000 l 

Container           
3000 l 

Container                
8000 l 

BAS 26 13 
        27 636 
kr  

            35 600 
kr  

      47 216 
kr  

             21 485 
kr  

                 43 647 
kr  

BAS med hemkompost   13 
        26 014 
kr  

            34 878 
kr  

      45 594 
kr  

             19 863 
kr  

                 42 025 
kr  

Varannan vecka 35 26 
        53 864 
kr  

            71 594 
kr  

      93 026 
kr  

             41 564 
kr  

                 85 888 
kr  

Varannan vecka delårsboende 22 13 
        27 424 
kr  

            36 289 
kr  

      47 005 
kr  

             21 274 
kr  

                 43 435 
kr  

Varje vecka 52 52 
      106 110 
kr  

          141 569 
kr  

    184 433 
kr  

             81 509 
kr  

               170 157 
kr  

Varje vecka sommar (endast verksamheter) 18 18 
        34 300 
kr  

            42 100 
kr  

      55 000 
kr  

             26 700 
kr  

                 41 000 
kr  

        

Tillägg 
    

Behållare     
1000 l 

Behållare        
2000-4000 l 

Behållare   
4500-6000 l 

Container           
3000 l 

Container                
8000 l 

Extratömning (inom 10 arbetsdagar) 
Fastigheter utan broförbindelse     2 000 kr 2 600 kr 3 400 kr 1 500 kr 3 100 kr 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Alla transporter sker fossilfritt. 
Dessa avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna avser den planering, insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs inom kommunens försorg. Gällande bestämmelser om kommunens avfallshantering återfinns i miljöbalken samt i 
Orust kommuns lokala föreskrift om avfallshantering. 



Kommunstyre   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-04-21 KS/2022:595 
 
 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Elin Bergendahl 
telefon 0304 33 40 87 
e-post: elin.bergendahl@orust.se

Beslut om inbjudan till markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna markanvisning enligt bifogad inbjudan till markanvisning för 
hotellverksamhet, Lavön 2:90 

Sammanfattning av ärendet 
Markanvisningsområdet är beläget i Tuvesvik intill färjeterminalen. Området är cirka 
4500 kvm stort och utgörs av kommunens fastighet Lavön 2:90 som idag är obebyggd 
och består till största delen av berg i dagen. Kommunfullmäktige antog 2006-06-29 
detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik. Inom markanvisningsområdet möjliggör 
detaljplanen byggnation med en största sammanlagd byggnadsarea om 1700 kvm för 
hotell, vandrarhem och utbildning.  
 
Förvaltningen föreslår att markanvisning genomförs med jämförelseförfarande enligt 
kommunens riktlinjer för markanvisning. Inkomna förslag för markanvisningsområdet 
bedöms efter angiven procentviktning av bedömningskriterierna i inbjudan till 
markanvisning. Marken tilldelas den exploatör vars förslag innebär den bästa 
helhetslösningen. 

Utredning 

Nuläge 
Markanvisningsområdet består av fastigheten Lavön 2:90 som i dagsläget är obebyggd 
och består av kustnära klippterräng. Området är beläget intill färjeterminalen i Tuvesvik 
där färjan till Käringön och Gullholmen/Härmanö lägger till. Gällande detaljplan som 
antogs av kommunfullmäktige 2006-06-29 möjliggör att fastigheten Lavön 2:90 bebyggs 
för hotell, vandrarhem och utbildning. Detaljplanen medger en största sammanlagd 
byggnadsarea om 1700 kvm fördelat på två byggrätter.  
 
I anslutning till markanvisningsområdet finns byggrätt för sjöbodar i detaljplanen. Inom 
en utpekad del av denna byggrätt erbjuds exploatören att uppföra sjöbodar kopplade till 
hotellverksamheten på arrenderad mark.  
 
En trafikutredning för Tuvesvik har beställts och denna utredning ska ge svar på hur 
trafiksituationen runt kommande hotell ska anordnas. I trafikutredningen utreds även 
hur parkeringsfrågan kan ordnas för hotellet.  
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-04-21 KS/2022:595

Bedömning 
Förvaltningen föreslår att markanvisning genomförs för fastigheten Lavön 2:90 enligt 
”Inbjudan till markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90”. Markanvisningen 
föreslås genomföras med jämförelseförfarande enligt framtagna riktlinjer för 
markanvisningar.  
 
Markanvisning med jämförelseförfarande innebär att exploatörer lämnar in förslag på 
hur området kan bebyggas utifrån ställda kriterier. Vid utvärderingen av inkomna förslag 
sker bedömning utifrån hur väl förslagen uppfyller angivna bedömningskriterier. 
Exploatören ska i sitt förslag bl.a. ange anbud på markpriset. Kommunen sätter ett 
lägsta acceptpris och för att förslaget ska utvärderas i övriga bedömningskriterier får 
anbudet inte understiga acceptpriset. Marken tilldelas den exploatör vars förslag innebär 
den bästa helhetslösningen. Kommunstyrelsen godkänner utvald exploatör. Exploatören 
förutsätts svara för samtliga kostnader som exploateringen medför. Genomförandeavtal 
som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parterna ska tecknas med exploatören. 
 
Förvaltningen föreslår följande viktning av bedömningskriterierna: 

Gestaltning och utformning        50 % 
Anbud på markpriset         30 % 
Miljö och hållbarhet         20 % 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-21 
Inbjudan till markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef   Mark- och exploateringschef



INBJUDAN TILL MARKANVISNING 
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INBJUDAN
Orust kommun bjuder in till markanvisning för 
hotellbebyggelse i Tuvesvik. Planområdet ligger cirka 
6 km sydväst om Ellös, intill färjeläget i Tuvesvik. 
Här ges ett unikt tillfälle för byggnation av hotell i ett 
attraktivt läge med utsikt och närhet till havet. Marken 
är idag obebyggd och ägs av Orust kommun. Området 
består till största delen av berg i dagen. 

Markanvisningen omfattar ett område på cirka 4500 
kvm med utsikt över havet och Gullholmen. Från 
tomten har man också utsikt över bland annat inloppet 
till Brofjorden och vattentornet på Smögen. Intill 
området ligger en färjeterminal med goda förbindelser 
till Gullholmen/Härmanö och Käringön. 

Figur 1 Översikt Orust kommun
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Figur 2 Översikt Tuvesvik. Markanvisningsområdet markeras med blått.
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1 FÖRUTSÄTTNINGAR

På uppdrag av kommunstyrelsen bjuder Orust 
kommun in till en markanvisning för uppförande av 
ny hotellbebyggelse i Tuvesvik. Markanvisningen sker 
genom ett jämförelseförfarande där exploatörer får 
lämna in anbud på hur de vill bebygga området utifrån 
ett antal villkor som kommunen har satt upp. Marken 
tilldelas den exploatör vars förslag stämmer bäst 
överens med ställda kriterier. 

Kommunen har antagna riktlinjer för markanvisning 
som är vägledande vid samtliga markanvisningar i 
Orust kommun.

Kommunen välkomnar förslag med skisser och anbud, 
som ska vara Orust kommun tillhanda senast  
2022-08-31.

1.1 OMRÅDE

Markanvisningsområdet är cirka 4500 kvm stort och 
består av fastigheten Lavön 2:90. Fastigheten ägs av 
Orust kommun. 

Området utgörs av en kustnära klippterräng och är 
relativt kuperat utan någon högre vegetation. Marken 
är idag obebyggd och består till största delen av berg 
i dagen. Området har utsikt över havet och ut mot 
Gullholmen och Härmanö. 

Tuvesvik ligger cirka 40 minuters bilfärd från Stenung-
sund och cirka 60 minuter från Göteborg och Udde-
valla. Närmsta samhälle är Ellös som ligger knappt 
10 minuter bort. Intill markanvisningsområdet finns 
färjeterminal med förbindelse till öarna Käringön och 
Gullholmen/Härmanö. I anslutning till färjetermina-
len finns även tillgång till kollektivtrafik med buss.
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1.2 DETALJPLAN

För markanvisningsområdet finns en detaljplan 
antagen 2006-06-29. Plankartan är det juridiskt 
bindande dokumentet som reglerar användningen av 
mark- och vattenområden. Detaljplanen möjliggör 
byggnation för hotell, vandrarhem och utbildning. 

Inom markanvisningsområdet finns möjlighet att 
uppföra byggnader med en största sammanlagd 
byggnadsarea om 1700 kvm. Detaljplanen medger 
två byggrätter där den norra har en maximal 
byggnadsarea om 1400 kvm och den södra 300 kvm. 
Markanvisningsområdet får inte delas upp i flera 
fastigheter.

Figur 3 Plankarta, markanvisningsområdet markeras med röd linje

Detaljplanen tillåter byggnation av sjöbodsförråd i 
anslutning till markanvisningsområdet. Exploatören 
kan vid intresse få möjlighet att uppföra sjöbodar 
kopplade till hotellverksamheten tex bastu. Marken 
upplåts med arrende inom rödmarkerat område i figur 
4. Möjlighet till en mindre gästhamn och badplats
finns i anslutning till markerat sjöbodsområde under
förutsättning att erforderliga tillstånd ges.

Figur 4 Område för eventuella sjöbodar markeras med röd linje

Kommunen är öppen för förslag till eventuell 
plan-ändring om exploatören ser att det skulle 
underlätta logistiken.

1.3 GESTALTNING

Detaljplanen är flexibel och möjliggör en variation 
av byggnadstyper. Krav på god gestaltning ställs vid 
markanvisningen utifrån planbestämmelserna.

Byggnader ska utformas och färgsättas med stor 
hänsyn till lokal byggnadstradition i enlighet med 
detaljplanen. Byggnader ska vara hållbart konstruerade 
både vad det gäller materialkvalitet och energiförsörj-
ning och utformas så att de åldras vackert över tid. 
Kommunen vill tillskapa attraktiva och tydliga land-
märken som stärker platsens identitet.

4

Inbjudan till markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90



1.4 VA-, DAGVATTENANLÄGGNINGAR, 
 UPPVÄRMNING 

Kommunala vatten- och avloppsledningar är utbyggda 
i området, men inte fram till fastighetsgräns. Ny 
bebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av va-anläggning 
fram till befintliga ledningar som finns i tillfartsvägen.  

Va-anläggningarna utanför fastighetsgräns överlåts 
sedan kostnadsfritt av exploatören till kommunen 
Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll 
av va-nätet.

Val av uppvärmning för bebyggelsen avgör exploatö-
ren.

1.5 TRAFIK OCH PARKERING

Orust kommun har enskilt huvudmannaskap vilket inne-
bär att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga 
för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän 
plats inom planområdet.

För att komma åt markanvisningsområdet behöver cirka 
12 meter väg byggas ut, vilket bekostas av exploatören. 
Gator inom markanvisningsområdet byggs ut och bekos-
tas av exploatör.

Figur 5 Väg som exploatören ansvarar för att anlägga

Parkeringar som enligt lag krävs i nära anslutning till 
ingången ska anordnas inom markanvisningsområdet. 
Övriga parkeringar kommer att anordnas utefter vad som 
framkommer av pågående utredning, se figur 6, gällande       
trafiksituation inklusive parkeringar för kommande 
hotell. Exploatören står för kostnad för upplåtelse av yta 
för parkering och eventuell asfaltering av ytan.

Figur 6 Möjliga parkeringslösningar

©Lantmäteriet

1.6 TOMTPRIS

Kommunen har satt ett lägsta acceptpris för 
markanvisningsområdet. För att förslaget ska 
utvärderas i övriga bedömningskriterier får anbudet 
inte understiga acceptpriset.

1.7 AVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER

Utöver köpeskillingen för marken förutsätts 
exploatören betala alla anslutningsavgifter enligt 
gällande taxor. Exploatören står för samtliga kostnader 
som exploateringen medför t.ex. bygglovsavgift, 
va-anslutningsavgifter och förrättningskostnader. 

1.8 SÄKERHET

För att säkerställa att exploatören utför sina åtaganden 
ska exploatören ställa en för kommunen godtagbar 
säkerhet. För anläggningar på kvartersmark ska 
säkerheten utgöra 6% av köpeskillingen eller minst 
100 000. Säkerheten är normalt en bankgaranti 
eller motsvarande, och ska vara ställd innan 
kommunstyrelsen fattar beslut.
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2 MARKANVISNING

2.1 MARKANVISNINGSMETOD

För den aktuella markanvisningen tillämpas 
jämförelseförfarande. Jämförelseförfarande innebär 
att exploatör väljs genom en urvalsprocess. Inkomna 
anbud jämförs utifrån ett förfrågningsunderlag med  
kravspecifikation och urvalskriterier. Krav och kriterier 
tas fram utifrån platsens förutsättningar, utifrån vad 
Orust kommun vill uppnå med markanvisningen samt 
vad som är viktigt inom det aktuella området.

2.2 BEDÖMNINGSKRITERIER ENLIGT 
RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING

För att kunna göra en rättvis och grundläggande 
granskning baserat på nedanstående 
bedömningsgrunder har en utvärderingsmatris 
tagits fram. Inom matrisen ingår ett flertal 
faktorer och underkategorier till de överliggande 
bedömningsgrunderna. Dessa bedöms enskilt, för att 
sedan ligga till grund för kommunens beslut.

Vad som ingår inom varje bedömningsgrund kan 
beskrivas enligt följande:

GESTALTNING OCH UTFORMNING

Arkitektonisk kvalité avseende form, färgsättning och 
materialval. Förslagets påverkan på landskapsbilden. 
Bebyggelsens anpassning till naturen och de 
topografiska förutsättningarna. Förslag på hur 
närheten till havet och arrendeområdet för sjöbodar 
ska nyttjas. Genomtänkt planering med god logistik 
kring entréer, varumottagning, gångförbindelser m.m.

ANBUD PÅ MARKPRISET

Markprisanbud ingår som ett viktat delmoment i 
markanvisningen. Försäljning av kommunal mark 
ska ske till marknadsmässigt pris. Kommunen har 
ett lägsta acceptpris som förslaget måste överstiga 
för att utvärderas i övriga bedömningskriterier. Det 
viktiga är att säkerställa att marköverlåtelsen sker till 
marknadsvärde vid tidpunkten för försäljningen. Detta 
mot bakgrund av kommunallagens regler om förbud 
mot att gynna enskilda företag samt EU-rättens 
statsstödsregler.  

Kommunen tillämpar indexering av markpriset 
från anbudstillfället fram till överlåtelsetidpunkten. 
Indexering sker genom fastighetsprisindex. 

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Materialval och funktioner som bidrar till ett 
ekologiskt och socialt hållbart projekt. Låg 
miljöbelastning och energiförbrukning. Bebyggelse 
med god tillgänglighet och användbarhet.

EXPLOATÖREN

Exploatörens ekonomiska stabilitet och möjlighet att 
genomföra förslaget bedöms utifrån: 

• Tidigare jämförbara projekt

• Erfarenhet från hotellverksamhet

• Eventuella tidigare samarbeten med kommunen

• Kreditvärdighet
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2.3 TILLDELNING AV MARKEN

Marken tilldelas den exploatör vars förslag 
innebär den bästa helhetslösningen. Som första 
steg viktas inkommet anbud utifrån kommunens 
bedömningsmatris där kriterierna viktas enligt nedan 
beskrivna grunder:

1. Gestaltning och utformning 50 %

2. Anbud på markpriset 30 %

3. Miljö och hållbarhet 20 %

Som andra steg utvärderas om företaget har 
ekonomisk stabilitet och kan genomföra förslaget. 
Utvärdering sker genom att anbudsgivare ska visa ett 
eller flera likvärdiga projekt som referensprojekt.

Utvärderingen kommer att ske av tjänstepersoner 
i kommunen. Efter bedömningen kommer ärendet 
tillställas kommunstyrelsen för slutligt beslut gällande 
val av exploatör. Ett genomförandeavtal tecknas 
som reglerar genomförandet av detaljplanen och 
parternas ansvar och kostnader. Beslut om tecknande 
av genomförandeavtal fattas av kommunstyrelsen. När 
exploatören fått laga kraftvunnet bygglov tecknas ett 
köpekontrakt. 

Markanvisningen faller inte inom ramen för Lag om 
offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Kommunen 
förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag 
och har även rätt att förkasta samtliga förslag utan 
ersättningsskyldighet till någon av förslagsgivarna.

2.4 TIDPLAN

Följande tider gäller för markanvisningen:

• Sista inlämningsdag 31 augusti 2022

• Utvärdering av inkomna bidrag sker i början av
september 2022

• Beslut om utvald exploatör och tecknande av
genomförandeavtal i kommunstyrelsen november
2022

Tidsangivelserna ovan är preliminära och kan komma 
att vara föremål för justering.
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3 ANBUD

3.1 INLÄMNING AV ANBUD

Anbudet ska ha inkommit till Orust kommun senast 
31 augusti 2022. Handlingarna i anbudet ska märkas 
med ”Markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 
2:90”.

Handlingarna ska lämnas in i två separata anonyma 
kuvert. I kuvert nummer 1 läggs de efterfrågade 
anbudshandlingarna och där får inga uppgifter som 
namn eller logga, på varken exploatör, arkitektkontor 
eller motsvarande förekomma. 

I kuvert nummer 2 läggs de dokument som anger 
exploatör, arkitektkontor eller motsvarande. De 
respektive kuverten ska vara märkta med nr 1 
respektive nr 2. Båda kuverten ska inskickas i ett 
anonymt kuvert/omslag. Det omgivande kuvertet 
ska märkas med ”Anbud markanvisning för 
hotellverksamhet, Lavön 2:90”. Kommunen diarieför 
inkomna anbud. Den grupp som utvärderar anbuden 
får endast tillgång till kuvert nummer 1 under 
bedömningen av anbudsförslagen. Sedan öppnas 
kuvert nummer 2 och bedömning av referensobjekt 
och exploatör görs. Vid anbudslämning genom 
e-post skickas bilagorna uppdelade i två mail enligt 
instruktioner ovan.

Anbudet kan inlämnas i receptionen i kommunhuset i 
Henån, skickas via e-post till markanvisning@orust.se 
eller skickas med post till:

Orust kommun 
Mark och exploateringsenheten 
473 80 Henån

3.2 SEKRETESS

Anbudsgivarna ska ange om inlämnade handlingar 
önskas beläggas med sekretess, specificera då vilka 
handlingar och vilka delar i respektive handling som 
avses, samt motivera och hänvisa till aktuell paragraf  
i offentlighets- och sekretesslagen. På samma sätt 
kan kommunen komma att använda sekretess för att 
skydda det allmännas ekonomiska intresse.

3.3 ANBUDETS INNEHÅLL

Anbudet ska minst omfatta följande:

INNEHÅLL I KUVERT NUMMER 1

• Anbud på markpriset.
• Skisser och illustration över utformning av 

byggnader, utemiljö med gator och parkeringar 
etc.

• Beskrivning av förslaget med redovisade 
materialval, färgsättning och annat som kan 
underlätta förståelsen för förslaget.

• Beskrivning av hur förslaget förhåller sig till miljö 
och hållbarhet.

• Exploatörens beskrivning av genomförandet av 
aktuellt projekt och dess tidplan.

INNEHÅLL I KUVERT NUMMER 2

• Exploatörens namn, adress, telefonnummer och 
organisationsnummer. 

• Exploatörens kontaktperson samt 
kontaktpersonens telefonnummer och 
e-postadress.

• Referensobjekt om exploatören genomfört 
jämförbara projekt.

• En översiktlig projektkalkyl.
• Företagets ekonomiska status och affärsidé.
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3.4 MATERIAL SOM KOMMUNEN TILLHANDA-
HÅLLER

• Detaljplan för del av Lavön/Tuvesvik

3.5 FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN

Frågor som kommer in under anbudstiden publiceras 
tillsammans med svar på kommunens hemsida  
www.orust.se under markanvisning för 
hotellverksamhet Lavön 2:90. 

3.6 KOMMUNENS KONTAKTPERSON

Elin Bergendahl 
Mark och exploatering 
473 80 HENÅN 
Telefon: 0304 33 40 87 
E-post: elin.bergendahl@orust.se

BILDER

Upphovsrättsinnehavare av bilder och grafik är Orust 
kommun om inget annat anges.

VÄLKOMMEN MED ERT ANBUD!
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Kommunförvaltningen 
Klara Sjögren Holtz 
telefon 0304-33 43 62 
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Beslut om samråd för planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att: 
Godkänna planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall för samråd enligt 5 kap 11 
§ plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Planprogramområdet omfattar kustorterna Hälleviksstrand och Edshultshall. Orterna 
har stora värden i form av natur- och kulturmiljöer och är populära besöksmål men de 
ligger långt från större arbetsmarknader, har minskande helårsboende, höga 
bostadspriser och åldrande befolkning. Översiktsplanen från 2009 konstaterar att 
detaljplanerna för samhällskärnan från 60-talet är otidsenliga och att det behövs nya där 
krav ställs på bättre bevarande av kulturhistoriska värden. Orterna har behov av 
näringslivsutveckling och större variation i bostadsbeståndet för att vara livskraftiga. 
 
Syftet med planprogrammet är att skapa en helhetssyn på behovet av utveckling och 
bevarande av samhällena. Programmet pekar ut områden för bevarande av oexploaterad 
kust, natur- och kulturvärden. Föreslagen bebyggelse är väl avgränsad och utgör en 
sammanhållen bebyggelse tillsammans med det befintliga som stärker samhällskärnan 
och följer de traditionella bebyggelsemönstret i orterna. 
 
Förvaltningen har föreslagit en prioritering för efterföljande detaljplanering. 
Programhandlingen bedöms vara klar för att sändas ut på programsamråd enligt 5 kap 
11 § plan- och bygglagen. 

Utredning 

Historik 
Kommunfullmäktige fattade 2016-11-10 § 131 beslut om att avsätta medel för 
upprättande av ett planprogram för Hälleviksstrand. Detta föranleddes av att 
kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23 § 3 att lämna planbesked för bostäder inom 
fastigheten Hällevik 1:174. Utskottet för samhällsutveckling beslutade sedan 2013-05-22 
§ 114 att godkänna förslaget till detaljplan för samråd enlig plan- och bygglagen 5 kap 11 
§. För att bättre anpassa planförslaget till den övergripande utvecklingen och samordna 
med de allmänna intressen som finns kring platsen gavs förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett planprogram för Hälleviksstrand 2015-09-02 § 86. 
 
Kommunfullmäktige fattade 2016-11-10 § 130 beslut om att upprätta ett planprogram 
för Edshultshall. Beslut föranleddes av att kommunfullmäktige 2015-03-12 § 26 
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beslutade att medge planbesked för fastigheten Edshultshall 1:9 i syfte att inom ramen 
för en detaljplaneprocess pröva om det finns möjlighet till ytterligare byggrätter inom 
fastigheten. 
 
I dialog med utskottet för samhällsutveckling har det bedömts som lämpligt och 
effektivare att arbeta fram en programhandling för båda tätorterna. En medborgardialog 
för orterna har genomförts under våren och sommaren 2018. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-26 § 133 att ge positivt planbesked för bostäder 
och verksamheter på delar av Hällevik 1:6 inom centrala Hälleviksstrand. 

Nuläge 
Programområdet är cirka 270 hektar och omfattar kustorterna Hälleviksstrand och 
Edshultshall med närområde. Orterna har stora värden i form av natur- och 
kulturmiljöer och är populära besöksmål. Samtidigt är de långt från större 
arbetsmarknader och har utmaningar i form av minskande helårsboende, höga 
bostadspriser och åldrande befolkning. Nya förutsättningar på arbetsmarknaden och 
ökande intresse för besöksnäring samt växande gröna och blå näringar innebär dock 
möjligheter för orternas framtida utveckling. 
 
Inom planområdet finns både detaljplanerad och icke detaljplanerad mark. Båda 
samhällskärnorna omfattas av planer från 1960-talet. De ger inget skydd för 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, och har gjort många äldre byggnader planstridiga. 
Att dessa planer fortfarande gäller innebär en risk för förvanskning av kulturmiljöer, 
begränsningar för fastighetsägarna och en tidsödande bygglovshantering. 
 
Översiktsplanen från 2009 konstaterar att detaljplanerna för samhällskärnorna från 160-
talet är otidsenliga och att det behövs en ny där krav ställs på bättre bevarande av 
kulturhistoriska värden. Översiktsplanen uppmärksammar även att Käringötrafikens 
flytt från Hälleviksstrand 2013 öppnar för nya möjligheter för samhällets utveckling som 
behöver prövas i ny detaljplan. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet från 2016 pekar ut ett större utbud av attraktiva 
bostäder i varierande prisklasser och upplåtelseformer som ett sätt att motverka det 
minskade helårsboendet i orterna. Bostadsförsörjningsprogrammet pekar ut att detta 
behöver ske tillsammans med utveckling av det lokala näringslivet samt fiberutbyggnad 
för att möjliggöra distansarbete. 
 

Programförslag 
Syftet med planprogrammet är att 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. Planprogrammet skapar en 
bild av kommunens intentioner för samhällsplaneringen. Allmänna intressen synliggörs 
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tidigt i processen. En helhetssyn på utveckling och bevarande minskar konflikter mellan 
intressen och möjliggör samordning. 
 
Målet för planeringen i Hälleviksstrand och Edshultshall är att skapa mer attraktiva 
samhällen för näringslivet, besökare och att bosätta sig permanent i, där naturen och 
kulturmiljöerna förvaltas omsorgsfullt och utgör en tillgång för lokalsamhället och 
kommunen. Kopplingen till havet, naturen och kulturhistoria står i centrum. 
 
Programmet föreslår bevarande av oexploaterade kustområden och en koncentration av 
ny bebyggelse till samhällena. I naturen möjliggörs rekreation i form av promenadstråk, 
fågeltorn och utsiktsplatser. Grönområden som i medborgardialogen identifierats som 
viktiga för medborgarna har lyfts fram som särskilt bevarandsvärda. 
 
I Hälleviksstrand är förtätningsmöjligheterna noga avgränsade till områden där de är i 
anslutning till befintlig bebyggelse och inte stör landskapsbilden. Resultatet blir en 
sammanhållen bebyggelse som stärker samhällskärnan och följer det traditionella 
bebyggelsemönstret. De huvudsakliga utvecklingsområden som föreslås är parkeringen 
vid badplatsviken och parkeringen vid ängen (pågående planarbete), samt ett område i 
Dykärrsvägens förlängning. Utbredningen av området vid Dykärrsvägen, i programmet 
kallat Hälleviks hagar, har begränsats efter dialog med utskottet för samhällsutveckling. 
Hälleviks hagar är ett kommunalt område och detaljplanering sker på politiskt uppdrag. 
Detta ger stor möjlighet att påverka om, hur och när området byggs ut. 
Vidare föreslås utveckling av offentliga miljöer kring hamntorget och Andstensholmen. 
Idag finns ett överskott av parkeringar i Hälleviksstrand, men vid detaljplanering av 
befintliga parkeringsytor är det viktigt att säkerställa att parkeringsbehovet tillgodoses 
även i framtiden. 
 
I Edshultshall föreslås bevarande av äldre bebyggelse med möjlighet till 
verksamhetsutveckling i strategiska lägen, ett fåtal förtätningar av lucktomter samt nya 
parkeringsytor för att lösa en ansträngd parkeringssituation sommartid. 
 
Investeringar i gång- och cykelnätet i och mellan samhällena och förbättringar av 
befintligt vägnät föreslås i programmet. Detta bedöms öka trafiksäkerheten och gynna 
såväl medborgarna som besöksnäringen. 
 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att upprättande av detaljplaner med bevarandeinriktning för 
Edshultshall och gamla Hälleviksstrand är viktigt för att omsätta programmets 
intentioner i juridiskt bindande bestämmelser. Planerna kan delvis finansieras via 
planavgift, lämpliga privata exploateringsintressen och tillköpsmark. 
 
Det pausade detaljplanearbetet inom Hällevik 1:174 bedöms kunna ingå i en 
bevarandeplan revideras utifrån planprogrammets ställningstaganden. 
 



   Datum Diarienummer 4(4) 
  2022-04-21 KS/2019:1590

Positivt planbesked för Edshultshall 1:9 har avvaktat övriga planering i enlighet med 
beslutet om planbesked. Planbeskedets förslag bedöms kunna ingå i en bevarandeplan, 
revideras utifrån planprogrammets ställningstaganden. 
 
Detaljplanering av bostäder inom Hälleviks hagar avvaktar politiskt initiativ att starta 
upp en detaljplan. Förvaltningen bedömer att projektet innebär en möjlighet att tillskapa 
bostäder som kompletterar det befintliga beståndet genom att markanvisningen 
möjliggör en inriktning på byggnationen mot exempelvis hyresrätter. Vidare kan 
intäkterna från en försäljning av området finansiera de bevarandeplaner som det finns 
ett stort behov av. 
 
Förvaltningen bedömer att programförslaget är väl genomarbetat. Programhandlingen 
bedöms därmed vara klar för att sändas ut på programsamråd enligt 5 kap 11 § plan- 
och bygglagen. 
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1. BAKGRUND, MÅL OCH VISION

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

Från ÖP 2009 : 

”För kustsamhällena Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken 
och Kungsviken avser kommunen, efterhand som det bli eko-
nomiskt möjligt, att utarbeta nya detaljplaner för de äldre, 
kulturhistoriskt värdefulla, samhällskärnorna och bl.a. införa 
varsamhetsbestämmelser.” – s. 103

Den 15 oktober 2016 beslutades av kommunfullmäk-
tige att ta fram ett planprogram för Hälleviksstrand. 
Samma möte beslutades även att ta fram ett planpro-
gram för Edshultshall. Planprogrammen är första 
steget i planprocessen och syftar till att utreda förut-
sättningarna 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. 

1.1 UPPDRAGET 1.2 SYFTE OCH MÅL

SYFTE
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 kom-
mande 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 plan-
programmet en god utgångspunkt för ett inkluderande 
planeringsarbete. 

Planprogrammet skapar en bild av kommunens inten-
tioner för samhällsplaneringen. Allmänna intressen 
synliggörs tidigt i processen. En helhetssyn på utveck-
ling och bevarande  minskar konflikter mellan intressen 
och främjar synergieffekter mellan utvecklingsprojekt. 

MÅL 
Målet för planeringen i Hälleviksstrand och Edshults-
hall är att skapa mer attraktiva samhällen att bosätta 
sig permanent i, där naturen och kulturmiljöerna 
förvaltas omsorgsfullt och utgör en tillgång för lokal-
samhället och kommunen. 

Ett gemensamt grepp på utvecklingen i samhällena 
föreslås för att säkerställa skydd för natur- och kultur-
miljöer 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 bostadsbyg-
gande över längre tid med fokus på helårsboende. 
Nyexploatering sker varsamt med långsiktig hållbarhet 
i fokus. 

Genom förslag på åtgärder för bevarande av kul-
turmiljöer och förbättrad infrastruktur skapas 
förutsättningar för utveckling. Kopplingen till havet, 
naturen och kulturhistoria står i centrum.   
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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.  

PROGRAMOMRÅDE  1:15 000

 Programområdesgräns

 Detaljplanerat område

 Tomtmark, ungefärlig utbredning

 Skog

 Jordbruksmark

 Övrig öppen mark

1.3 PROGRAMOMRÅDET

HÄLLEVIKSSTRAND

EDSHULTSHALL

77



1.4 PLANPROCESS

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 anta-
gen 2009 och arbete med nya Översiktsplan Orust 
2040 pågår. Planprogrammets huvuddrag kommer 
redovisas i översiktsplanen. I övrigt kommer över-
siktsplanen hänvisa till planprogrammet vad gäller 
områdets planeringsförutsättningar.

PLANPROGRAM
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 10 § ska ett 
program tas fram ”om kommunen bedömer att det 
behövs för att underlätta detaljplanearbetet”. Syftet 
med att ta fram ett planprogram är att underlätta 
detaljplanearbetet genom att fastställa utgångspunkter 
och mål för utvecklingen av ett visst område.

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

DETALJPLAN
Detaljplanen är juridiskt bindande och säkerställer hur 
mark och vatten inom ett specifikt område ska använ-
das. Under detaljplaneprocessen har myndigheter och 
medborgare möjlighet att lämna synpunkter vid två 
tillfällen, samrådet och granskningen. 

Beslut om 
programsamråd 

KSUS

Planprogram Bearbetning

Godkännande av 
Planprogram i KF Bearbetning

Beslut om samråd 
KSUS

Beslut om 
granskning KSUS

Detaljplanearbete Bearbetning

Antagande av 
detaljplan KS

Bearbetning Laga kra�-vinnande

DETALJPLAN

Bygglov

PLANPROGRAM

Beslut om 
programsamråd 

KSUS

Planprogram Bearbetning

Godkännande av 
Planprogram i KF Bearbetning

Beslut om samråd 
KSUS

Beslut om 
granskning KSUS

Detaljplanearbete Bearbetning

Antagande av 
detaljplan KS

Bearbetning Laga kra�-vinnande

DETALJPLAN

Bygglov

PLANPROGRAM
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1.5 KOMMUNALA MÅL

VISION
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:

• Attraktiv kommun

• Hållbarhet och hushållning

• Attraktiv arbetsgivare

MÅL
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 Häl-
leviksstrand och Edshultshall är:

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

• Synliggöra och stärka Orust identitet och goda 
värden

• Minskad klimatpåverkan
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POLITIK FÖR GESTALTAD LIVSMILJÖ
Riksdagen antog 2018 följande mål för arkitektur-, 
form- och design:

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jäm-
likt 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:

• 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

1.5 NATIONELLA MÅL
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2.  PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 GEOGRAFISKT LÄGE OCH SAMMANHANG
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Hällevikstrand Edshultshall

HÄLLEVIKSSTRAND
Hälleviksstrand är beläget vid en skyddad vik vid ler-
kilens mynning mitt på Orust västra kust, i Morlanda 
socken. I Hälleviksstrand bor det idag knappt 200 
invånare året om. Bostadsbeståndet är i hög utsträck-
ning 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. 

De största närliggande samhällena är Ellös, 7 km 
norrut, och Mollösund 9 km söderut. Orust centra-
lort 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.

Hälleviksstrand har växt utifrån en skyddad strand-
äng, Lerkilen, och expanderade först i de omgivande 
bergen och vikarna efter att en fiskehamn etablera-
des. 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. 

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

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. 
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Ångbåtsbryggan i Hälleviksstrand Fiskesamhället Hälleviksstrand

2.2 HISTORIA, KULTURHISTORISKA VÄRDEN OCH FORNMINNEN

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 Hälle-
vik, 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 utveck-
lats med havet som huvudsakligt transportsätt. Gott 
om inomskärsleder mellan de relativt korta, öppna 
havslederna gjorde det möjligt att nå de flesta av regi-
onens 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 nöd-
vändiga varor. 

Till följd av sjöfartens roll i dåtidens infrastruktur spe-
lade kustområdena med sina tätt liggande samhällen 
en viktig roll. Detta resulterade i utveckling av sam-
hällena 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 bohus-
kusten.  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 kustsam-
hällena 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 Hälle-
viksstrand och det byggdes badhus och ångbåtsbrygga. 
Befolkningen nådde sin kulmen år 1910 då det bodde 

14

Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall Kapitel 2: Platsens förutsättningar



 Flygfoto över Lerkilen är 1960

Edshultshall år 1960

Hällevikstrand år 1960

600 personer i Hälleviksstrand. Den traditionella fiske-
näringen 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 mins-
kade både fisket och fraktverksamheten vilket ledde 
till en befolkningsminskning. Trots detta etablerades 
näringar som stenhuggeri, konservindustri och meka-
nisk verkstad på orten.  

Under 1800-talet upplevdeEdshultshall en tragisk 
koleraepidemi som ledde till att en tredjedel av befolk-
ningen dog. På en av öarna i skärgården utanför 
samhället finns en kolerakyrkogård kvar. 

Efter en snabb återhämtning uppgick dock befolk-
ningen 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 för-
blev 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 sam-
hällets arbetsföra befolkning.
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Figur 12. Snickarglädje funnen i Hälleviksstrand avtecknade av A. M. Westerlind. Källa: 
Westerlind 1982:36f. 
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Lokala byggnadsdetaljer 
Varje bygd har i regel sina lokala byggnadsdetaljer som är typiska för platsen. Anled-
ningar till det kunde till exempel vara att grannarna tittade på varandra och/eller lo-
kala snickare som marknadsförde sina varianter. I denna översiktliga rapport redovi-
sas endast exempel på byggnadsdetaljer som är typiska för Edshultshall. I den mer 
detaljerade inventeringen kommer dessa att uppmärksammas mer. Teckningarna ne-
dan är gjorda av Ann Mari Westerlind vid hennes inventering av kustmiljöer 1982. 
 
 

 
Figur 13. Snickarglädje funnen i Edshultshall avtecknade av A. M. Westerlind. Källa: Wes-
terlind 1982:50. 
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Figur 12. Snickarglädje funnen i Hälleviksstrand avtecknade av A. M. Westerlind. Källa: 
Westerlind 1982:36f. 

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

KULTURHISTORISK KARAKTÄR
Den äldre bebyggelsen är starkt präglad av relationen 
till landskapet. Samhällena uppkommer kring naturligt 
lämpliga hamnar, och sambandet brygga-bod-bostad 
vittnar om havets roll för orternas och människornas 
livsvillkor. Sjöbodsraderna och den täta bebyggelsen 
skyddade mot väder och vind. 

Samhällskärnorna domineras av enbostadshus i form 
av enkelhus, parstugor, dubbelhus och villor från 
1900-talets första hälft samt sjöbodar. Sjöbodarna 
i slamfärger är traditionellt enklare i sin gestaltning 
medan boningshusen i ljusa kulörer är mer påkostade 
och utsmyckade. Enstaka större volymer har inrymt 
magasin, butiker och mindre industri. 

Trots en till stor del enhetlig helhet, gällande volym 
och färgskala går det att hitta stor variation i detaljer. 
Omsorgsfulla snickerier, men även murning, plåtarbe-
ten och smiden ger varje hus sitt unika uttryck. 

De små fastigheterna och allmänningarna mellan 
husen vittnar som fiskesamhällets sociala struktur och 
de fria passagerna mellan husen är viktiga för kultur-
miljön, som är sårbar för dagens förändringstryck med 
privatiserade uteplatser och bygglovsbefriade komple-
mentbyggnader. Tendensen är att trädgårdar inhägnas 
i allt större utsträckning och marken tas i anspråk av 
trädäck och altaner. 

De tidigare mer tillgängliga bryggorna med passager 
och utblickar mellan sjöbodarna  hamnar i konflikt 
med det nutida nyttjandet av sjöbodarna för rekreation 
snarare än som ekonomibyggnad. 

Bebyggelsen är också starkt präglad av topografin, där 
husen följer berghällarna med gavlarna riktade mot 
vattnet och skapar en karaktäristisk siluett från havet. 
Socklarna är i regel höga för att hantera nivåskillnader 
utan sprängning och grovhuggen natursten smälter in 
mot berggrunden. 

Utrymmena mellan husen domineras av berg i dagen, 
men här och var har naturliga klippskrevor och terass-
murar använts för att anlägga en liten täppa. Husen 
tillgängliggörs via smala gångstigar och trappgångar. 

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 his-
toricerande nytillskott förekommer, bland annat ett 
område i Hälleviksstrand från 2010-talet med nytolk-
ningar av ”kaptensvillan”. 
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Enkelstuga Dubbelhus

DubbelhusSjöbod

Trähus i funkisstil Hus med eternitfasad
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Hamnmagasin Glasveranda Miljön mellan husen Enkelt fönster i sjöbod

2.2.3 ALLMÄNNA VÄRDEUTTRYCK
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 bergsland-
skapet, gångstråken mellan husen, öppenheten, 
fristående hus, inga eller få och små komplement-
byggnader, allmän platsmark

• Bostadshusens oregelbundna, täta placering

• Mindre gångar och trappor mellan byggnaderna

• Bostadshusens typologier - enkelstugor och dub-
belhus i 1 ½ - 2 våningar. Med lertegelklädda 
sadeltak eller brutna sadeltak och höga naturstens-
grunder

BOSTADSHUSEN
• Locklistpaneler, utsmyckande snickerier samt 

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

• 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 bostads-
husen som oftast är målade i ljusare kulörer

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

• Enkel och funktionsanpassad utformning med få 
dekorerande element. Enkel utformning av vind-
skivor, fönsterfoder och dörrar

18
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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 välbe-
varade kulturmiljöer inom programområdet. Dessa är 
klassificerade från A till C. De hänvisar även till vilka 
delar av plan och bygglagen som berörs i lämplighets-
prövningen av tillkommande bebyggelse. Paragraferna 
som refereras till syftar till att säkerställa att kulturhis-
toriskt 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 fiskeläges-
bebyggelsen 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. Under-
håll måste ske på sätt som säkerställer att de särskilda 
värdena bevaras. Alla eventuella ändringar och tillägg i 
bebyggelsen måste göras varsamt så att bebyggelsebil-
dens befintliga karaktärsdrag respekteras och tillva-
ratas. 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 samhäl-
let Hälleviksstrands/Edshults-halls historia, liksom av 
förståelsen av den bohuslänska fiskelägesbebyggelsen i 
generell mening.

Förhållandevis samlad bebyggelsebild, innehållande 

särskilt värdefull väl bevarad äldre bebyggelse, till-
sammans med vissa inslag av yngre och/eller kraftigt 
ombyggda hus. De välbevarade husen är liksom miljön 
som helhet känslig för påverkan genom förvansk-
ning och om varsamhet inte iakttas vid förändringar. 
Underhåll på de hus som är välbevarade måste ske på 
sätt som säkerställer att de särskilda värdena beva-
ras. Alla eventuella ändringar och tillägg i bebyggelsen 
måste göras varsamt så att be-byggelsebildens befint-
liga 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 värde-
full 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 bebyggel-
sebilden 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 mil-
jöer från kulturhistorisk inventering: 

HÄLLEVIKSSTRAND
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1.

2.

3.

4.

5.

7. ▲

6.

9. ▼Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i 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, trädgård-
stäppor, 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 enkel-
hus 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.

3. OFFENTLIGA STRÅKET (KLASS A)

Utgörs av hamnmiljön, kajen, före detta affärsloka-
ler 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. 

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 enkel-
hus med påbyggd andra våning finns representerade. 

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

6. LÄNGS LANDSVÄGEN OCH KÄLLELIA (KLASS A-B)
En större bebyggelsemiljö med hus främst från andra 
hälften av 1800-talet och första årtiondena på 1900-
talet, 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, KONSERVFA-
BRIKEN
Bebyggelsemiljön består dels av den ursprungliga 
jordbruksmarken runtom Lerkilen och dels av kultur-
historiska 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 välbe-
varade 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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1. 2.

3.

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Edshultshall

VÄRDEBÄRARE
Den kulturhistoriska inventeringen 2018 har identi-
fierat 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 kulturhis-
toriska värdet av Hälleviksstrand i den pedagogiska 
bilden av fiskelägret. Sjöbodarna men även varvet, 
ångbåtsbryggan, badhuset, kiosken och vad som tidi-
gare varit magasinsbyggnader på hamnplan nämns 
som viktiga värdebärare. 

I Edshultshall finns likartade värden i form av bebyg-
gelsestruktur, välbevarade hus och bilden av det gamla 
fiskesamhället. Även sjöbodarna, grumsedammen, 
stenkajen/vågbrytaren och T/S Westkust pekas ut 
som värdebärare.

EDSHULTSHALL
1. BEBYGGELSEN NÄRMAST VAT TNET (KLASS A)
Äldsta delen av fiskeläget, flertalet hus är från före 
1889. Mestadels lägre dubbelhus, oregelbundet pla-
cerade, 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 präg-
las av större dubbelhus med långsidorna mot vattnet, 
höga stengrunder och frontespiser. Även dessa är 
oregelbundet placerade med omgivande mindre träd-
gårdar, ibland terrasserade.

3. LÄNGS VÄGEN (KLASS B-C)
Bebyggelsen utmed vägen präglas av byggnader från 
olika tidsåldrar. I södra delen av samhället finns mes-
tadels 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. 

Hälleviksstrands hamnplan år 1909 
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Figur 10. Placering av de fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som är registre-
rade inom planområdet. 
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4 3 
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FORNLÄMNING MORLANDA 559

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

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

Fornminnen kulturhistoriska l'ämningar
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Längs vattnet finns den äldsta bebyggelsemiljön i Edshultshall Hamnplan i Hälleviksstrand kring år 1940

Vid ångbåtsbryggan i Hälleviksstrand anlände sommargäster

Hälleviksstrands varvEdshultshall från landsidan

T/S Westkust

2.2.6 HISTORISKA FOTON
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FÅGLARNA VID 
LERKILEN 

 
 

 
 
 
 
  
 

Thomas Liebig juni 2012 

Pers udd i nutid

Hälleviksstrands kyrka

Sjöbodar längs Vadhusbergets västsida i nutid

Pers udd, historiskt foto

Sjöbodar längs Vadhusbergets västsida kring år 1950

Hälleviksstrands kyrka, byggd 1904
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Vadhusberget

Vadhusberget från Pers udd

Gavel på äldre bostadshus Miljön mellan husen på Vadhusberget

Utblickar mellan sjöbodar

2.2.7 NUTIDA FOTON
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Täppa

Höga socklar i natursten

Terränganpassning

Trappgång
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Fördelning av invånare på bostadsort inom programområdet

Könsfördelning av invånare inom programområdet

Åldersfördelning av invånare inom programområdet

2.3 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 mång-
dubblas under sommarmånaderna. Denna skillnad i 
befolkning under året märks särskilt på Västra Orust, 
där andelen fritidshus är större.  

Omkring 230 personer är helårsboende inom progra-
mområdet 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.

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%. 
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KULTUR OCH FÖRENINGSLIV
Kring Hälleviksstrand och Edshultshall finns ett rikt 
föreningsliv. Morlanda hembygdsförening driver bland 
annat Hälleviksstrands museum i en av samhällets sjö-
bodar. 

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

Föreningsdrivna bastur har nyligen uppförts på And-
stensholmen i Hälleviksstrand och Jensholmen i 
Edshultshall. 

Edshultshall är även hemmahamn för skolfarty-
get Westkust, som ägs av Orust skolfartygsstiftelse 
och drivs i samarbete med Orusts skolfartygsfören-
ing förlig vind. Föreningen driver seglarskola och 
utbildningsseglingar, vilket lockar stora grupper till 
Edshultshall under seglingssäsongen. 

ARBETSPLATSER OCH PENDLING
Näringslivet på Orust karakteriseras av småskalighet, 
vilket även gäller i Hälleviksstrand och Edshults-
hall. Merparten av Orusts omkring 2 000 företag har 
mellan en och tio anställda.

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

De företag som finns inom programområdet är 
huvudsakligen verksamma inom maritima näringar, 
bygg/anläggning, transport, turism och fastighetssek-
torn. 

Båtbyggandet har gamla traditioner och svarar fort-
farande för mer än hälften av industriarbetstillfällena 
inom kommunen. Förr byggdes båtar för frakt och 
fiske. Numera är det praktiskt taget endast fritidsbå-
tar som produceras. Huvuddelen av Sveriges export av 
segelbåtar kommer från Orust. 

Hälleviksstrands varv har idag 7 anställda. Verk-
samheten består främst av reparation, service och 
underhåll, samt båtuppställning och uthyrning av båt-
platser. 

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

Skonaren WestkustHälleviksstrands varv
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Andel fastigheter med helårsboende inom programområdet

Fördelning av boendeformer på Orust

2.4 BEBYGGELSESTRUKTUR OCH SERVICE

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

Bebyggelsen på Orust utgörs huvudsakligen av frilig-
gande 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.

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

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

Då äganderätt i form av enbostadshus är den van-
ligaste boendeformen har detta stor påverkan på 
bostadsmarknaden. Detta gör att ekonomiskt tillgäng-
lig bostadsförsörjning blir en utmaning i den Västra 
kommundelen.  
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OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL  
SERVICE
Stensbo skola är belägen cirka 2 km från Hälleviks-
strands samhällskärna. Skolan har elever i årskurs F-6 
och drivs med en ideell förening som huvudman.När-
maste förskolor finns i Ellös och Tvet. 

Livsmedelsbutiken i Hälleviksstrand stängde för cirka 
10 år sedan, och sedan dess finns närmsta dagligva-
ruhandel 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 restau-
ranger. 

Hälleviksstrands hamnplan på 1940-taletHälleviksstrands hamnplan idag
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SJÖBODAR, BÅTPLATSER  
OCH HAMNAR
Kommunala hamnar med gästhamn och fasta båt-
platser 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.
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2.5 INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER 

TRAFIKSTRUKTUR 
Då Hälleviksstrand och Edshultshall växte innan bil-
trafikens 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 land-
skapsbild som kulturmiljö. 

Skillnaderna i trafikflöde under hög- respektive 
lågsäsong bidrar ytterligare till den komplexa trafiksi-
tuationen. 

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 genomsnit-
tet på 53%. 

Då Hälleviksstrand och Edshultshall inte är  lika inte-
grerat i kollektivtrafiknätet som de större tätorterna, 
kan denna siffra antas vara minst lika hög som genom-
snittet på Orust. 

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, Hälleviks-
strand Södra och Edshultshall Norra finns väderskydd 
och sittplatser. 

Trånga gaturum inom äldre bebyggelse

Busshållplatser kring programområdet
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GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT
Idag saknas separat gång- och cykelvägnät inom pro-
gramområdet, 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 cyklis-
ter, 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 samhäll-
ena. 

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.

Cykling längs havet Dålig sikt vid branta kurvor i Edshultshall

INFRASTRUKTUR FÖR BIL- OCH 
GODSTRAFIK 
Till Hälleviksstrand sker större delen av trafikförsörj-
ningen 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 väg-
arna 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 samhäll-
skärna, inte minst sommartid. 

Då gång- och cykelväg saknas delas bilvägen med 
oskyddade trafikanter, vilket riskerar att utgöra en tra-
fikfara till följd av dålig sikt. 

Sollidsvägen och väg 744 ligger bitvis inpassad mellan 
bergsknallar eller tät kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse. Detta gör att breddning av vägen i vissa fall är 
komplicerat och/eller dyrt. 
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PARKERING
För båda samhällena gäller att behovet av parkerings-
platser varierar kraftigt mellan sommar- och vintertid 
till följd av delårsboende och turism. 

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 Eds-
hultshall. Detta leder till oorganiserad parkering längs 
väg 744, vilket resulterar i begränsad framkomlighet, 
särskilt för oskyddade trafikanter. 

Parkeringsskylt  Hastighetsbegränsningar

  Väghållare

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

Kommunens intention är att Sollidsvägen skall övergå 
till enskilt huvudmannaskap. 
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2.6 GRÖNSTRUKTUR & NATURVÄRDEN

NATURMILJÖ
Planprogramsområdet utgörs till stora delar av en 
kal kustmiljö med stora sammanhängande hällmarks-
områden. En del klippor är delvis bortsprängda, och 
bortskeppade till andra platser där de agerar utfyll-
nadsmaterial och vittnar om människans påverkan på 
landskapet. 

Landskapet är på sina ställen dramatiskt; vid Edshults-
hall 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 våt-
markskomplex. 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 marin-
karta identifierat som i huvudsak måttligt känsligt 
kustvatten, medan vattenområdet väster om björn-
stensholmen och mellan Sollid och Edshultshall 
identifieras som mycket känsligt. 

LOKALT VÄRDEFULLA      
NATUROMRÅDEN OCH LANDSKAP
1. Lerkilen. Ansluter till våtmarksstråk åt norr och 

nordost. Rikt fågelliv och uppskattad närrekrea-
tion. 

2. Pers udd. Ostörd udde med utblickar och badmöj-
ligheter. 

3. Ängen. Central grönyta som utgör viktig samlings-
punkt 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 samhäll-
skärnan. 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 geolo-
giska, 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

 Koppling till vandringsleder

 Koppling till större rekreationsområde

 Inventeringsområde - sällsynta arter
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NATURVÄRDERSINVENTERING
En naturvärdesinventering har genomförts av natur-
centrum 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 Eds-
hultshall och Hälleviksstrand som innefattar bland 
annat en fördjupad inventering av groddjur. Naturvär-
dena inom det större utredningsområdet är översiktligt 
kartlagda och inför detaljplanering föreslås inven-
teringar med fokus på naturvårdsarter och särskilt 
skyddsvärda naturmiljöer (a, b & c). Inte heller mari-
nekologin är utredd. 

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

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

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

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 påtag-
ligt bidra till mångfald inom arter, mellan arter eller 
ekosystem.

A. Björnstensholmen. En holme av större storlek med 
brant topografi och en mosaik av klipphällar, artfat-
tiga ljungmarker, mindre ytor med örtvegetation samt 
inslag av småträd av rönn i vissa delar. Fuktsänkor och 
fågelgödslade klippor  med rik lavflora förekommer.

B. Hällmarksområdet. Område med mosaikartad karak-
tär 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. Hav-
snära hällmark tätbevuxen med örter, lavar och mossor 
i sprickor. Några friliggande block finns i närheten av 
en bastu i väster.

1.

2.

3.

4.

5.

Naturinventeringens utdrednings- och inventeringsområden 
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Utsikt över Käringöarkipelagen Fisktärna

2.7 FÖRUTSÄTTNINGAR UTIFRÅN MILJÖBALKEN

RIKSINTRESSE FÖR KUSTZONEN
Hela Orust kustremsa, inklusive programområdet, 
ingår i riksintresse för kustzonen med hänsyn till 
områdets stora natur- och kulturvärden, enligt mjö-
balken 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.

RIKSINTRESSE FRILUFTSLIVET
Programområdet omfattas av rikintresse för frilufts-
livet 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 bety-
delse för nämns naturstudier, kulturstudier, strövande, 
bad, båtsport, kanoting och fritidsfiske.

RIKSINTRESSE FÖR NATURMILJÖ
Skärgården inom programområdet  omfattas av Rik-
sintresse för naturvård enligt mjöbalken 3 kap. 6 §., 
området Islandsberg–Käringöfjorden. Området är 
intressant både ur geomorfologisk och naturvårdsmäs-
sig synvinkel och utgörs av västsvenska ljungheds- och 
kustskogsområden samt odlingslandskap med repre-
sentativa naturbetesmarker och ängar. Viktiga 
häcknings-, rast- och vinterlokaler för vadare och sjö-
fågel förekommer och i ytterskärgården finns på ett 
flertal öar populationer av stinkpadda.

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. 

Inom planlagt område kan strandskyddet vara upp-
hävt. 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 områ-
det kring Hälleviksstrands varv. När strandskyddet 
återinträder eller inträder kan det dock upphävas på 
nytt i den nya detaljplanen, men för detta krävs sär-
skilda 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 åtgär-
der 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

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

• 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

Privat mark närmast bostaden och verksamhetsfast-
igheter bedöms vara redan ianspråktagen mark, vilket 
är skäl att upphäva strandskyddet vid ny planlägg-
ning. 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 åter-
inträder vid planläggning. Detta innebär ny föreslagen 
bebyggelse i strandnära lägen behöver prövas mot 
strandskyddslagstiftningen. Detta gäller såväl de cen-
trala 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 efter-
som samhället hade en gällande detaljplan 1975, men 
strandskyddet återinträder vid planläggning. Detta 
innebär att ny föreslagen bebyggelse i strandnära lägen 
behöver prövas mot strandskyddslagstiftningen.
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NATUR OCH REKREATION 1:15 000

 Strandskydd

 Gällande detaljplan
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  Hastighetsbegränsningar

2.8 HÄLSA OCH SÄKERHET

BULLER
Buller har inte utretts inom ramen planprogrammet. 
Därför redovisas endast en schematisk bild av situ-
ationen utifrån de i trafikutredningen uppskattade 
framtida trafikflödena. Bullerutredning kan komma att 
krävas i detaljplaneskedet, för tillkommande bebyg-
gelse 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 sna-
rare 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 bul-
lernivåerna 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 buller-
nivån utredas och eventuella åtgärder genomföras. Vid 
eventuella bullerskyddande åtgärder behöver kultur-
miljön beaktas. 

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 
Markmiljöinventering har ej genomförts under pro-
gramarbetet och kan komma att krävas vid kommande 
detaljplanering, beroende på planens läge och omfatt-
ning. 

Då programområdet till största del består av natur-
mark bedöms områdena med risk för föroreningar 
utgöra en liten del av ytan. 

Då redan i anspråktagen mark kan vara lämpliga plat-
ser 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 lösningsme-
del/giftiga båtbottenfärger

• Hälleviksstrands varv, fritidsbåtshamn och 
båtuppställning

• Hällevik yacht club,  fritidsbåtshamn och båtupp-
ställning

• Jensholmens hamn, risk för förorenade sediment.

Då det saknas djupare kunskap om kemikalieanvänd-
ning e.d., bör försiktighetsinprincipen tillämpas där 
markföroreningar inte kan uteslutas. Exempelvis vid: 
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SGUs fastmarkskartering över Hälleviksstrand

SGUs fastmarkskartering över Edshultshall

SGUs kartläggning av aktsamhetsområden i Hälleviksstrand

Potentiellt förorenad områden

• 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 tributyl-
tenn och andra varvstypiska föroreningar.

• Om det påvisas föroreningar i halter högre än 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM 
(känslig markanvändning), blir markarbetet anmäl-
ningspliktig verksamhet 

GEOTEKNIK
Geotekninsk undersökning har ej genomförts under 
programarbetet och kommer att krävas i detaljpla-
neskedet. Programområdet består till största del av 
fastmark, varav  merparten utgörs av hällmark. Åker- 
och ängsmark runt Lerkilen och Sollid är ej fastmark. 
I de områden som inte utgörs av fastmark har Statens 
geotekniska utredning identifierat aktsamhetsområ-
den 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. 
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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 gla-
ciärer 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 hav-
snivå 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 klimatanpass-
ningsutredning 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. 

Detta är högre än tidigare bedömningar från Läns-
styrelsen 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 vatten-
nivåer 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 översväm-
mningszoner. Beroende på markanvändningen krävs 
olika säkerhetsmarginal vilket gör att stigande havsni-
våer påverkar vilka funktioner som kan placeras var.I 
vissa fall krävs sannorlikhetsreducerande eller konse-
kvenslindrande åtgärder för att en åtgärd ska kunna 
genomföras. 

44

Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall Kapitel 2: Platsens förutsättningar



Översvämningszoner längs kusten enligt Länsstyrelsens handbok Stigande vatten. 

Då majoriteten av bebyggelsen inom programområ-
det 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 förutsätt-
ningarna 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 infra-
struktur 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. Ansvarsfördel-
ningen mellan stat, kommun och privata aktörer 
kommer att utredas närmare i detaljplaneskedet. 
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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 sjö-
bodar.

Vid högsta högvatten idag översvämmas norra tillfart-
svägen 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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Vasslekilen vid högsta högvatten idag, +1,85

Vasslekilen vid högsta högvatten år 2120, +2,8

Landsvägen vid högsta högvatten idag, +1,85

Landsvägen vid högsta högvatten år 2120, +2,8

LANDSVÄGEN
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. 

ANDSTENSHOLMEN OCH VASSLEKILEN
Andstensholmens norra del där samhällets samlings-
lokal ligger är lågt belägen och riskerar att drabbas av 
översvämning redan i dagsläget. Där landsvägen passe-
rar Vasslekilen behöver vägen höjas på sikt för att kunna 
garantera framkomlighet till och från samhället vid höga 
vattenstånd. 
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Edshultshall vid högsta högvatten idag, +1,85

Edshultshall vid högsta högvatten år 2120, +2,8

EDSHULTSHALL
De områden i Edshultshall som är mest utsatta för sti-
gande 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. 
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Avrinning från hällmarken ner mot havet

2.10 TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN OCH AVLOPP
Utbyggnaden av VA-anläggningen på Orust sker efter 
VA-planens riktlinjer. I Hälleviksstrand och Eds-
hultshall är det kommunala VA-nätet utbyggt och ny 
exploatering föreslås kopplas på. 

Orust kommun har två vattentäkter en grundvatten-
täkt 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 nödvat-
tenavtal/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. Renings-
verkenpå västra sidan ön är högt belastade sommartid. 
I övrigt är belastningen jämn. År 2025 ska Ellös 
reningsverk vara ombyggt och utbyggt med kvävere-
duktion. Då kommer reningsverket klara en belastning 
på 20 000 personer. Från 2025 kommer reningsver-
ket i Hälleviksstrand läggas ner, och anslutas till Ellös 
reningsverk. Någon mindre VA-anläggning, exempel-
vis pumpstation kan komma att krävas på platsen. 

Vatten- och avloppsledningsnätet är utbyggt i planom-
rådet. 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 led-
ningar 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 avrin-
ning på samma sätt som i gamla Hälleviksstrand.

Recipienterna för avrinningen inom programområdet 
är Käringöfjordens inre skärgård samt lerkilen. Reci-
pienterna uppnår god ekologisk status enligt MKN. 

Prognosen visar på ökad belastning på dagvattensys-
temet till följd av stigande havsvattennivåer och tätare 

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 belä-
gen längs Sollidsvägen, vid Andstensholmen. Utöver 
denna är de närmaste återvinningsstationerna i Ellös 
och Mollösund. Återvinningsstationen i Hälleviks-
strand är även den närmaste för Edshultshallsborna.
Närmaste återvinningscentral är Månsemyr, cirka 8 km 
bort. 
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3.1 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

ÖVERSIKTSPLAN 2009
Natur och kulturmiljöerna inom och kring planområ-
det behandlas i översiktsplanens kapitel 6: Allmänna 
intressen-bevarande. Dessa intressen behandlas i plan-
programmets 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 befint-
lig detaljplan.  

Utanför samhällskärnan föreslås exploatering främst 
söderut och öster om samhället. Vid Björnstenhol-
men öster om Hälleviksstrands varvsområde finns en 
besöksanläggning markerad.  Där vann en detaljplan 
laga kraft 2005, som ändrades 2019. Norr om anlägg-
ningen passerar Sollidsvägen och vid den föreslås 
ny exploatering på ett större oexploaterat hällmarks-
område. 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 detaljpla-
neläggning och mindre områden inom samhället pekas 
även ut som särskilt lämpliga för utveckling. 

I översiktplanen har Edshulthall presenterats gemen-
samt med Barrevik. Förslagen för Barrevik kommer 
inte tas upp här, då de ligger utanför planområdets 
avgränsning. 

2.  TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 OCH PÅGÅENDE PLANERING
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PROGRAM FÖR 
BOSTADSFÖRSÖRJNING
Orust kommuns program för bostadsförsörjning 
antogs den 9 juni 2016 och har utgått från målsätt-
ningen om att skapa ändamålsenliga bostäder åt hela 
befolkningen samt att arbeta fram en prioriterings-
ordning av bostadsutveckling i linje med kommunens 
planering och genomförande av pågående VA-plan. 

BFP identifierar tillgång till attraktiva bostäder i olika 
prisklasser och upplåtelseformer som en viktig för-
utsättning 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 bostads-
försörjningsprogrammet att 50% av de nya bostäder 
som tillskapas ska utgöras av hyres- och bostadsrätter. 

Det kommunala bostadsbolaget Stiftelsen Orustbo-
städer 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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egenägd mark, vilken främst finns i Henån och i Sva-
nesund. 2 000 personer stod år 2016 i bostadskö hos 
stiftelsen Orustbostäder. 

Västra Orust är den kommundel med störst andel 
fritidshus. Västsidan har idag långt till en större arbets-
marknad, 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 upp-
låtelseformer. 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 tillgäng-
ligt med hög kvalitet. 
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Sjöbodar i Hälleviksstrand

KULTURMILJÖUNDERLAG 
(PÅGÅENDE ARBETE)
Bohusläns museum har på uppdrag kommunen arbe-
tat 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 fast-
ighetsägare, hantverkare och kommunens tjänstemän, 
där alla har tillgång till samma material. Dokumenten 
innehåller fakta kring arkitektur, estetik och bohuslän-
ska 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 kultur-
miljöerna 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 

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 utvecklingsfak-
tor för föreningslivet inom kommunen, samtidigt som 
föreningslivet är en viktig resurs i förvaltandet av kul-
turmiljön. 

Dokumentet understryker också kopplingen mellan 
kulturmiljövård och naturvård och konstaterar att flera 
av kulturmiljöerna på Orust är beroende av natur-
vårdsåtgärder 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, exem-
pelvis att åkerytor lämnas fria och förtätning sker i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Hänsyn till mil-
jöernas kulturvärden poängteras vid ny bebyggelse, 
exmpelvis koppling till traditionella bebyggelsemöns-
ter.  

KLIMATPÅVERKAN PÅ KULTURMILJÖER
Kulturmiljöstrategin innehåller även en fördjupning 
i klimatpåverkan på kulturmiljöer. Där identifieras 
ett antal områden där klimateffekter kan skapa pro-
blem eller förändrade förutsättningar för kulturarvet. 
Stigande havsnivåer och framför allt åtföljande nya 
översvämningsnivåer pekas ut som de största proble-
met 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. Föl-
jande 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. 
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Sjöbodar i på pålar Hög sockel

• Höjda havsnivåer orsakar översvämningsrisk i sjö-
bodar och bebyggelse i Edshultshall, framförallt 
innanför norra hamnen

• Risk för att kulturlämningar skadas av översväm-
ningar, kraftiga vattenflöden, skred eller påverkas 
av skredsäkringsåtgärder. Det saknas data för att 
analysera framtida flöden i nuläget men Store-
hamns 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 sam-
manhängande miljöerna ömtåliga eller sårbara inför 
översvämningsproblem eller okänsligt genomförda kli-
matanpassningsåtgärder.  

Hanteringen av översvämningsproblem samt generellt 
tillämpade klimatanpassningsåtgärder har bedömts 
som den viktigaste aspekten för kommunen. 

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 

och riktlinjer, liksom åtgärder för att bromsa föränd-
ringarna är dock angelägna att arbeta med redan idag. 

En del av detta ligger i att vi redan i nutid, genom rikt-
linjer, detaljplanebestämmelser eller konkreta åtgärder, 
ska försöka hantera problem som ligger många år 
fram i tiden.

Detaljplaner som berör kulturhistoriskt värde-
fulla 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 solpa-
neler kan komma i konflikt med bevarandeintressen 
och kräva avvägningar. 

ÖVERSVÄMNINGSHANTERING I KULTURHISTO-
RISKT VÄRDEFULLA KUSTSAMHÄLLEN
Gemensamt för de äldre kustsamhällen på Orust där 
översvämningsproblematik kan uppstå är att det är 
svårt att anpassa översvämningsskydd till bebyggel-
sebild 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 käns-
liga 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 komple-
mentbyggnader kan störa bebyggelsebilden. 

55



Kommunens cykelstrategi för Edshultshall & Barrevik 2017

Kommunens cykelstrategi  för Hälleviksstrand 2017

CYKELSTRATEGI 
2017 tog kommunen fram en Cykelstrategi för Orust 
kommun 2017-2027 samt en tillhörande handlings-
plan.

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 campingom-
rådet. Vidare föreslås en cykelväg mellan Edshultshall 
och Barrevik. 

Då underlaget för cykelpendling i kustsamhällena är 
relativt litet och anläggningskostnaderna för cykel-
vägar 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 att-
rahera ytterligare besökare.   
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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 ljus-
insläpp mellan husen och breda bilvägar var normen 
som även den här detaljplanen följde. 

Planen ger mycket lite skydd av kulturhistorisk bebyg-
gelse, skyddsbestämmelser förekommer inte och på 
sina platser saknas byggrätter för kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Detta på grund av att fastighe-
ter med befintliga byggnader har bebyggelseförbud i 
form av prickmark.  Detta innebär att om husen skulle 
skadas, exempelvis brinna ner, så finns inte stöd i gäl-
lande detaljplan för att bygga upp dem. 

Två år senare, 1969, vann byggnadsplan för Hälleviks-
strand (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 expan-
sion 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.

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 änd-
ringen vann laga kraft 2019. 

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 Hälle-
vik 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 Eds-
hultshall 1:9, en fastighet som är uppdelad i många 
mindre områden. Ansökan var inriktad på förtätning i 
form av enbostadshus på olika lucktomter inom områ-
det. 

2021 togs beslut om planbesked för två delar av fast-
igheten 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 planlägg-
ning till åretruntbostäder nära service, handel och 
kommunikationer. Programmet utformas i enlighet 
med detta beslut. 
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Gällande detaljplan Hälleviksstrand
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Gällande detaljplan Edshultshall
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PÅGÅENDE PLANERING 1:15 000

 Gällande detaljplan

 Gällande detaljplan inom genomförandetid 

 Positivt planbesked

 Pausade planarbeten

 

 

3.2 PÅGÅENDE PLANERING
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Time: 1h15

Objectives.

Extracting the main ideas the participants developed in the first 
activity (topics and area) to use as a base for the second activity. 
Now they were pushed to discussing and designing future solutions. 
They would need to compare their points of view, make decisions 
and concessions together. We wanted to propel them in the role of 
the architect by making concessions and discussion and drawing 
ideas in a concrete way.

Organisation.

The groups were rearranged to create new ones in order to make people 
exchange and share their points of view. Each of us had one specific topic and 
one area to propose to each group. The leaders turned around each table with 
a topic and an area which were proposed to the group. We would conserve 
the same big paper to write the ideas. In this way, the next groups could see 
what was said before and they could comment it. The objective was to switch 
tables three or four times but it was not necessary to turn around each table.

1 - Design Hälleviksstrand (15 min x 3 or 4): each leader would propose his topic 
and his  area extracted from the first activity  and explained why we chose 
this topics (a lot of people spoke about that or nobody spoke about that and 
we were interesting in learning more about that). For the topics, people had to 
put ideas to answer the question: How can we “solve” this topic? or How can 
we “strengthen” this topic? For the area, the groups had to design the place to 
answer the issues they had found in the previous activity. A map was the base 
for this work. A white A3 was also available to draw and write on. The idea was 
to promote the reflection and discussion about their ideas. The aim was to 
encourage them to take the role of the architect. 

2 - Let’s share with others (15 min): each group would present in 3-4 min their 
propositions on the poster to the other groups. The other participants could react 
or comment to create an overview of the possibilities. This time was also made for 
 some feedback about the workshop.

What we needed to take care of.

We needed to make sure that all people would take part and 
propose their ideas. The conclusion needed to be a teamwork and 
not show the strong idea of one person in the group. At the end 
of the day it was important to check if they were not too tired to 
continue, or we should better stop.

Work in progress.

Feedback

noticed that people were more in the same mood as before and wanted to put 

After three rounds we felt that people seemed tired but we also had collected 

Information om medborgardialog Dialogmöte

4.1 DIALOGPROCESSEN

Under våren och sommaren 2018 genomfördes ett 
dialogarbete som legat till grund för planprogrammet. 
Målet var att de boendes syn på förutsättningar och 
mål för utvecklingen av lokalsamhällena ska bli inklu-
derat i programförslaget. Detta har skett genom en 
enkätundersökning samt på möten och intervjuer. 

Medborgardialogens funktion är att komplettera den 
representativa demokratiska modellen och genom att 
involvera medborgarna i kommunens beslut stärks den 
demokratiska processen. Genom medborgardialogen 
får förtroendevalda och tjänstepersoner kunskap om 
kommuninvånarnas idéer som blir en viktig tillgång i 
arbetet med att utveckla kommunen. 

Medborgardialogen ska ske i ett så tidigt skede att 
frågan fortfarande är påverkbar. Medborgardialog är 
alltså inte samma sak som att förankra redan befintliga 
beslutsförslag.

Medborgardialog utformas med målet att alla berörda 
får likvärdiga möjligheter att delta. Detta för att ta 
hänsyn till olika målgruppers utgångspunkter och ge 
möjligheter för människor med olika förutsättningar 
att delta. Det är viktigt att tänka på att invånare/
berörda är olika aktiva och olika involverade i sam-
hällsutvecklingen kring olika frågor.

Fokus ska ligga på att engagera de mindre aktiva invå-
narna eller andra som är berörda. Det är viktigt att 
söka prioriterade och underrepresenterade grupper.

Kommunen har samarbetat med planerare med spe-
cialkompetens inom medborgardialog i de senaste 
årens större planer med fokus på samhällsutveckling. 
Liknande upplägg har använts i Hälleviksstrand och 
Edshultshall som i Svanesund centrum och Henån 
centrum. Dialogen tar sin utgångspunkt i öppna frågor 
och använder kartor för att synliggöra de boendes 
relation till olika platser. 

Hela medborgardialogen ingår som underlag för plan-
programmet.

UPPLÄGG
Dialogen har skett huvudsakligen genom en enkät på 
kommunens hemsida. Detta har kompletterats med 
en fokusgrupp för företagare samt en dialogvandring 
med barn från Stensbo skola. Utöver det har konti-
nuerlig dialog förts med samhällsföreningarna som är 
aktiva i respektive ort. 

4.  MEDBORGARDIALOG
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ENKÄTUNDERSÖKNING
Under sommaren 2018 har en enkät funnits på kom-
munens hemsida. Enkäten har tagits fram med syftet 
att ge medborgarna möjlighet att lämna synpunkter 
som behandlas som underlag till planprogrammet.  

Enkäten har ett liknande upplägg som tidigare enkät-
undersökningar som kommunen utfört inom ramen 
för planprogram i Henån och Svanesund. Den är dock 
anpassad för Hälleviksstrands och Edshultshalls förut-
sättningar. 

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 utfor-
made 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 respek-
tive 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 fort-
satta planeringsarbeten i samhällena. Det går att ta del 
av enkätdelen av medborgardialogen i sin helhet på 
kommunens hemsida. 

FOKUSGRUPP FÖRETAGARE
Under våren 2018 hölls en fokusgrupp för företagare. 
Ett femtontal företagare från Hälleviksstrand och Eds-
hultshall 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.  

BARNPERSPEKTIV
Under våren 2018 genomfördes även en workshop för 
att på ett bättre sätt inkludera barnperspektivet i medbor-
gardialogen. 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 Hälleviks-
strand och Edshultshall.

SAMARBETE MED CHALMERS: ETT FRAMTIDA 
HÅLLBART ORUST
Innan kommunens dialogarbete påbörjades genom-
förde 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 projektrap-
port med utvecklingsförslag som utgjort en del av 
underlaget för planprogrammet. Läs mer på:

www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplane-
ring/ettframtidahallbartorust
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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. 

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 ålder-
skategorierna.

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 till-
förs så mycket turister till hotell och resorts.

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

4.2 DIALOGRESULTAT

UTBUD
• Levande samhälle året runt är högt prioriterat

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

• Gång och cykelinfrastruktur är viktig för såväl var-
dagslivet som för att främja turismen

• Utveckling av turism och service har positiv inver-
kan på den lokala arbetsmarknaden 

• Närhet och bra kommunikationer till bra skola 
lyfts som viktig aspekt för helårsboende
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INFRASTRUKTUR
• Bredbandsutbyggnad nämns som en nyckelfråga 

för lokal arbetsmarknad och ökat helårsboende

• 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

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

• Alternativa mobilitetlösningar lyfts som möjlighe-
ter för att förbättra transportsituationen inom och 
till/från orterna

NATUR OCH KULTURMILJÖ
• Bevarande av natur-, ströv- och rekreationsområ-

den

• Bibehållen och stärkt tillgänglighet strandlinjen,  
särskilt bad och strandnära rekreation

• Skydda flora och fauna

• Varsamhet om utsikt och landskapsbild

• Bevarande av små allmänna grönytor inom sam-
hällskärnorna

• Bevarande av särskilda värdebärare såsom West-
kust och Hälleviksstrands varv

• Bevara naturområde norr om Sollidskärr för strö-
vande och rekreation

MÖTESPLATSER
• Grönytor centralt i samhällen är uppskattade som 

lekyta och plats för sociala aktiviteter 

• Badplatser som Andstensholmen, Pers udd, Nab-
bingen och Jensholmen är populära mötesplatser. 
Viktigt med badmöjlighet utan båt. Några lyfts 
särskilt fram som barnvänliga. Många av badplat-
serna föreslås upprustas

• 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

• Lekplatser är efterlängtat i båda samhällena

BOSTADSFÖRSÖRJNING
• Tillkommande bebyggelse föreslås inriktas mot 

helårsboende. Lägenheter, främst hyresrätter men 
även bostadsrätter lyfts fram

• Styrmedel för att motverka omvandling till fritids-
hus föreslås

• Stort behov av seniorbostäder

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

• Sommarboende lyfter fram villor, små hus, fri-
tidshus och att nybyggnation inte får påverka 
kulturmiljön negativt

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

• Typologier och volym bör anpassas till kulturmil-
jön
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"Utökad kollektivkommunikation genom direkt linje med 
Varekil och Henån Stöd till skoltransporter mellan hem o 
skola (...) Radhus eller hyreslägenheter för helårsboende."

– Kvinna 55-74 år

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

– Man 35-54 år

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

– Man 35-54 år

”Stilla och fridfullt under större delen av året, intensivt under 
några månader.”

– Man 55-74 år

”Genuina fiskelägen där den gamla bebyggelse och karaktär 
bevaras”

– Kvinna 35-54 år

”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

”Arbetstillfällen inom rimligt avstånd, alternativt att regionen 
lyckas med att skapa ett nyföretagande kluster.”

– Man 35-54 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 penningplace-
ringar för personer som bor någon annanstans.”

– Åretruntboende 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

”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.

Levande. En balanserad sammansättning av åretruntboende 
och sommarboende. En möjlighet att leva här som åretruntbo-
ende 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.

”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 servi-
cen i hamnarna så man lockar till sig turister och andra även 
sjövägen.”

– Sommarboende kvinna, 35-54 år

CITAT FRÅN ENKÄT 
NULÄGE                &  FRAMTID
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 STYRKOR  SVAGHETER

 MÖJLIGHETER  HOT

UNIK KULTURMILJÖ 
OCH STARK IDENTITET

LOKALT ENGAGEMANG 
OCH AKTIVITETER

NATUR OCH 
REKREATIONSOMRÅDEN

MINSKANDE 
HELÅRSBOENDE

BILBEROENDE OCH 
OTRYGGHET FÖR GÅENDE 

OCH CYKLANDE

ÅLDRANDE 
BEFOLKNINGMINSKANDE 

SERVICEUTBUD

INNOVATION INOM MOBILITET, 
DIGITALISERING OCH ARBETSMARKNAD

ÖKAT INTRESSE FÖR 
LOKALA, GRÖNA OCH 

BLÅ NÄRINGAR

ÖKAT INTRESSE FÖR 
INRIKESSEMESTRAR OCH 

RÖRLIGT FRILUFTSLIV

HÖJDA HAVSNIVÅER

FÖRVANSKNING AV 
KULTURMILJÖER

BRIST PÅ EKONOMISKT 
TILLGÄNGLIGA  

HELÅRSBOSTÄDER

5.1 SWOT-ANALYS

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

5.  VISIONER OCH MÅL
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Vadhusberget

5.2 MÅLBILD: UNIK KUST

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, klipphäl-
lar och havsbad, strandängar och promenadstigar ska 
även i framtiden karaktärisera Hälleviksstrand och 
Edshultshall som en viktig del av Orust västkust. 

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 säker-
ställas att bärande infrastruktur och samhällsservice 
inte slås ut vid översvämning eller skyfall. De kultur-
historiska värdena ska skyddas genom åtgärder som 
minimerar påverkan på sårbara kulturmiljöer. 

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

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 befint-
lig bebyggelse men på avstånd från de mest sårbara 
kulturmiljöerna.   

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 natur-
liga målpunkter. Områden som bedöms olämpliga för 
exploatering identifieras och bevaras. 

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

69



• OMSORGSFULL GESTALTNING
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 kun-
skapsnivån hos alla som förvaltar kulturarvet och 
lämplighetsprövningar effektiviseras. Med mar-
kanvisningar och gestaltningsprinciper skapar vi 
förutsättningar för väl utformade byggda miljöer.

• LOKALT FÖRANKRAD PLANERINGSPROCESS
I samarbete med näringslivsaktörer och förenings-
liv för att skapas genomförbara utvecklingsplaner 
där flera aktörer äger frågan och utgör en motor i 
förändringen

• GEMENSAMT SAMHÄLLSBYGGE
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 långsik-
tiga överlevnad. Nytänkande kring besöksnäring 
kan förlänga säsongen och skapa bättre förutsätt-
ningar för ett levande samhälle året om. 

• PLANERING FÖR FRAMTIDEN
Med hjälp av effektiv mark- och resursanvänd-
ning och långsiktiga planer för klimatanpassning 
kan befintliga värden och kommande sats-
ningar utgöra en tillgång både för ett livskraftigt 
lokalsamhälle och hela Orust. Innovativa 
mobilitetslösningar bidrar till mer hållbara rörel-
semönster och attraktivare boende på mindre 
orter. 

5.3 STRATEGIER
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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 över-
siktligt 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 Häl-
leviksstrand 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 nybygg-
nation bör därför ligga på verksamhetsutveckling och 
bostäder för helårsboende. Val av lokalisering, bostads-
typ, 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 förutsätt-
ningar 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 förutsätt-
ningar för att möta viktiga samhällsutmaningar.  

UTVECKLINGSOMRÅDEN
BEBYGGELSE
KOMMUNAL UTVECKLING 
1. Detaljplan med bevarandeinriktning för gamla Hälleviks-
strand. 

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 befintli-
ga hyresrätter. 

PRIVAT UTVECKLING
5. Parkeringen vid ängen, Hällevik 1:6. 

6. Vasslekilen, Hällevik 1:6. 

7. Öster om Landsvägen - från Bovik till Börtas väg. Områ-
det bedöms kunna vara lämpligt för förtätning med 
hänsyn till de förutsättningar som utretts i planpro-
grammet. Behöver utredas vidare i planbesked och 
förhandsbesked/bygglov. Utformning och omfatt-
ning bör studeras med hänsyn till landskapsbild och 
kulturhistoriska värden för miljön kring Lerkilen. Till-
fartsvägen ligger lågt och krav på befintlig tillfartsväg 
behöver hanteras om byggnation skall bedömas som 
lämplig. 

8. Väster om Lerkilen - Längs Västergårdsvägen. Områ-
det bedöms kuna vara lämpligt för förtätning med 
hänsyn till de förutsättningar som utretts i planpro-
grammet. Behöver utredas vidare i planbesked och 
förhandsbesked/bygglov. Utformning och omfatt-
ning 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 promenad-
stråk. Naturvårdsinsatser såsom upprätthållande av 
hävd är önskvärt. 

10. Utsiktsplats Sollid. Utveckling av rastplats.  

6.  PROGRAMFÖRSLAG
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3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

1.

2.

 SKALA 1:15 000
  
 Detaljplan bevarande (kommunal)

  Utredningsområde bostäder (kommunal)

  Detaljplan bostäder/verksamhet (privat)

  Utredningsområde detaljplan/bygglov (privat)

  Utvecklingsområde natur/rekreation

  Bevarande oexploaterad kust

  Ianspråktagen mark

  Detaljplanerat område

 Programområde

6.2 ILLUSTRATIONSKARTA

7.
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6.3 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 trafikflö-
det 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 hamn-
plans 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 ångbåtsbryg-
gan 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 

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 kom-
pensatoriska 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 Tra-
fikverket och därmed kan den användas i utvecklingen 
av hamnen och hamnplan. 

ÄNGEN, HÄLLEVIK 1:221
Ängen i Hälleviksstrand är utpekad i den kulturhis-
toriska 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 möjlig-
heten att även i fortsättningen hålla ytan öppen och 
allmänt tillgänglig. 

ANDSTENSHOLMEN OCH BADPLATSEN
Andstensholmen bör utvecklas i enlighet med nuva-
rande användning för bad, båtliv rekreation och 
föreningsliv. Verksamheter inom friluftsliv och besök-
snäring eller föreningsverksamheter är tänkbara tillägg. 
Badplatsen bör ges utrymme att utvecklas. Utbygg-
nadsförslag som innebär ökad båttrafik i anslutning 
till badplatsen är inte lämpligt då det utgör en stör-
ning för badande.  I samband med att det kommunala 
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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
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 Kommunal mark

 Privat mark

 

Exemepel på tänkbar bebyggelsestruktur för Hälleviks hagar

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 verk-
samheter. 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 möjlig-
göra 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 bebyg-
gelse kan stärka med fler offentliga funktioner. 

BERGET VID KÄLLELIA, HÄLLEVIK 1:174
Bostäder. Mindre omfattning än tidigare samrådsför-
slag för detaljplan. Tillgänglighet till naturmark på 
delar av berget skall säkerställas. Förslaget ska utfor-
mas 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. 

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 översiktspla-
nen 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 bo-
stadsprojekt som främjar sociala värden såsom kollek-
tivboende, byggemenskaper eller koperativa hyresrät-
ter 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 påver-
kan på landskapsbilden från havet. 
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GESTALTNING
Bostäderna kan placeras varsamt i naturen, på de 
flera platåer som finns naturligt i landskapet. I mar-
kanvisningar finns möjlighet att ställa krav på 
naturanpassning och omsorgsfull gestaltning. 

Inom markanvisningsområden föreslås en varsam 
exploatering med mervärdesskapande utomhus-
miljöer. 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. 

Från studentprojektet Varm&Kall, Ellen Uggla och Olga Peterson, Chalmers 2017

Radhus i Silverdal, Marge Arkiktekter

Ekologiska hyresvillor i Viskafors, Brunnberg Forshed
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EDSHULTSHALL 
För de gamla delarna av Edshultshall föreslås en beva-
randeplan tas fram. Planens syfte är att ge ökat skydd 
för den kulturhistoriska bebyggelsen, men också för-
bättra förutsättningarna för fastighetsägarna att kunna 
utveckla sina fastigheter i samklang med detta.  
 
En ny detaljplan bör också ge möjlighet till utveck-
ling 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. Jens-
holmen bör i övrigt bevaras för allmänhetens tillgång 
till bad och natur.

NABBINGEN 
Nabbingen utgör en viktig rekreationsyta inom Eds-
hultshall och bör förbli oexploaterad. Kopplingar 
till området i form av stråk bör också beaktas vid ny 
detaljplan och eventuell förtätning. 

FÖRTÄTNING & GRÖNA YTOR
Med hänsyn till bebyggelsestrukturen i Edshults-
hall bedöms att förtätning endast är lämplig i mycket 
begränsad omfattning. På kartan har tre luck-
tomter markerats, där bedöms att förtätning med 
enbostadshus kan prövas. Områden som utifrån 
medborgardialogen uppges ha viktigare allmänna 
funktioner såsom odling, träning eller midsommarfi-
rande 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 stär-
ker besöksnäringen inom området är det gynnsamt att 
verksamheten ges möjlighet att växa. Området runt 
Lådfabriken är till stora delar privatägt. Det kom-
munala 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 lokali-
seras söder om Oskars väg i anslutning till väg 744. 
Cirka 20-30 parkeringsplatser bedöms kunna loka-
liseras 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 detaljplaneske-
det. 
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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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KULTURMILJÖ - BEVARANDEVÄRDE 1:10 000

 Bevarandeklass A

 Bevarandeklass B

 Bevarandeklass C

 Karaktärisering av kulturmiljöer

 

6.4 IDENTITET OCH BEVARANDE

NYA FUNKTIONER 

Att skydda och förvalta den kulturhistoriska bebyg-
gelsen är en central del i utvecklingen av samhällena. 
I vissa fall innebär förvaltandet att kulturhistoriska 
byggnader får nya funktioner, ibland att den ursprung-
liga funktionen bevaras eller återställs. 

Det finns ett stort omvandlingstryck i de gamla sam-
hällskärnorna, när äldre bebyggelse skall anpassas till 
modern användning. Kulturhistoriskt viktiga byggna-
der och  miljöer behöver därför bättre bevarandebe-
stämmelser 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 Edshults-
hall bevaras och samtidigt anpassas till nuvarande och 
framtida behov. Viktigt är då att ta hänsyn till såväl 
det kulturhistoriska perspektivet som till klimatsäk-
ring. Sjönära byggnader har historiskt konstruerats och 
inretts på ett sätt att de klarar att översvämmas, men 
med nya funktioner kan konsekvenserna bli allvarli-
gare.
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REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDA 
PLANERING 

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

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

• 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

• Uppförande av mur/plank och däck/altan/veranda

• Uppförande av komplementbyggnader

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

• Berg i dagen avseende sprängning och marklägg-
ning

• Fastighetsindelning, avstyckningars påverkan på 
gårdsmiljöer och ursprunglig markanvändning

• Omvandling av sjöbodar och magasin för handel 
och serviceändamål

• Översvämningsskydd av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader

Att Hälleviksstrand och Edshultshall är levande sam-
hällen 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 förut-
sättning för detta, där varsamhetsbestämmelser skapar 
ett ramverk för hur förändringar ska genomföras sna-
rare 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 för-
utsättningar för att kunna minska konflikterna mellan 
utvecklings- och bevarandeintressen.
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VERKSAMHETSLOKALER 

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 verksam-
hetslokaler i större utsträckning än idag. På så sätt ges 
bebyggelsens användning en större flexibilitet och 
behovet av lokaler tillåts förändras över tid. 

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 helårsboen-
de bedöms jämnare fördelning tillfälliga besökare över 
året samt en förlängd säsong för delårsboende kunna 
bidra positivt. 

DAGLIGVARUHANDEL

Närmaste orter med dagligvaruhandel är idag Mol-
lösund och Ellös. Det bedöms idag inte finnas 
kundunderlag i området för en dagligvaruhan-
del inom programområdena, men med större andel 
helårsboende och en förlängd besökssäsong kan förut-
sättningarna förbättras för andra typer av service. Det 
kan handla om visst utbud av dagligvarur och längre 
öppettider för kioskverksamhet. Närhet till paketut-
lämningspunkt är ytterligare något som underlättar 
vardagslivet. Även upphämtningspunkter för livs-
medelsleveranser 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. 

6.5 SERVICE OCH NÄRINGSLIV

GRANNSKAPSKONTOR

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 arbets-
marknader. Ett grannskapskontor med möjlighet till 
gemenskap och delade funktioner bedöms därför 
förbättra förutsättningarna för helårsboende i Hälle-
viksstrand och Edshultshall. 

Möjlig lokalisering för grannskapskontor inom utpe-
kade områden för verksamhetsutveckling  i både 
Hälleviksstrand och Edshultshall bör utredas i kom-
mande detaljplanearbete. 

Då en relativt liten andel av Hälleviksstrands och Eds-
hultshalls befolkning är i förvärvsarbetande ålder är 
underlaget för ett grannskapskontor inte stort. Tester i 
liten skala, exempelvis i befintliga lokaler eller i anslut-
ning till tillkommande bostäder. 

Om också nyttjas av delårsboende blir underlaget 
större. Att samyttjyta ytorna med besöknäringen är 
också möjligt att utreda. 
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Princip för bydgeväg

6.5 TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

KULTURMILJÖ OCH INFRASTRUKTUR
Då gatunätet i de äldre delarna av samhällena utveck-
lades 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 infra-
strukturåtgärder. Kommunen behöver i kommande 
planarbete ha dialog med vägföreningar och staten 
som huvudsakliga väghållare om åtgärder och finan-
siering. 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 sam-
hälle, där transportsektorn är en stor utmaning inom 
kommunen. 

GÅNG-, CYKELTRAFIK
Programmet föreslår ett antal förbättringar av gång 
och cykelinfrastrukturen inom samhället. Kommunen 
arbetar strategiskt med utbyggnad av cykelinfra-
struktur 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 omdis-
poneras 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 vill-
kor. 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 hastighets-
begränsningen är 30 km/h bedöms som lämplig för 
anläggande av bygdeväg. Vägen är smal och behö-
ver breddas på några ställen för att få plats med en 
bredage gång- och cykelbana. På denna sträcka är väg-
föreningen väghållare. 

Från Sollidsvägen söder om Hälleviksstrand där has-
tigheten övergår till 70 km/h fram till väg 744 föreslås 
en avskild gång- och cykelbana inom befintligt vägom-
råde, då vägbredden bedöms vara tillräcklig. På denna 
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TRAFIK  1:15 000

 Ny bydgeväg prio 1

 Ny gc-väg, prio 1

 Ny gc-väg, prio 2

 Ny gc-väg, prio 3

 Ny lokalgata
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Föreslagen placering av återvinningsstation i grått

sträcka är kommunen väghållare. 

Längs väg 744 ner till Edshultshall föreslås en fri-
liggande gång och cykelväg ner till Edshultshall. 
Bydgeväg på denna väg bedöms olämpligt även vid 
låga hastigheter då den är mer trafikerad än Sollidsvä-
gen. 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 finansie-
ring diskuteras med respektive väghållare inom ramen 
för kommunens cykelplanering. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Vid en utbyggnad av programförslaget bedöms under-
laget 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. 

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.

Då byggnation föreslås på två större parkeringsytor 
inom Hälleviksstrand behöver en parkeringsutredning 
göras i ett tidigt skede av detaljplanen för att säker-
ställa 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 parke-

ringsbehovet, och undersöka behovet av alternativa 
lokaliseringar av parkering och bevarande parkerings-
ytor 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 detaljpla-
neskedet. 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 Andstenshol-
men i dess ställe. Då föreslås återvinningsstationen att 
flyttas för att frigöra mer yta centralt i Hälleviksstrand. 
Återvinningsstationen föreslås flyttas till korsningen 
Varvsvägen-Snäckevägen.  
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6.6 GRÖNSTRUKTUR OCH BLÅSTRUKTUR

De grönstrukturer som finns inom programområdet 
idag bedöms ha goda förutsättningar att användas som 
rekreationsområden och tillhandahålla ekosystem-
tjänster. I programförslaget föreslås därför inga nya 
grönytor, istället en utveckling av befintliga områden. 

Kommunen samarbetar idag med det lokala för-
eningslivet kring iordningställande och skötsel av 
vandringsleder, vilket bedöms bidra till att naturområ-
dena 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, sittmöj-
ligheter 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 funk-
tion 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 strandskyd-
det 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 strand-
skyddsförslaget. Prövning om upphävande av strand-
skydd sker i detaljplaneskedet. 

ANDSTENSHOLMEN
På norra delen av Andstensholmen som idag omfat-
tas av detaljplan återinträder strandskyddet. Delar 
av området är redan ianspråktaget, eventuella till-

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 allmän-
hetens 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 lokalise-
ringar 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 detaljplanepro-
cessen, i dialog med Länsstyrelsen. 

EDSHULTSHALL
De förtätningsmöjligheter som pekas ut i samhället 
bedöms väl avskilda från vattnet genom bebyggelse-
strukturen. 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 redovi-
sas i detaljplanen. 

Utveckling av Jensholmen behöver också prövas mot 
de särskilda skälen då strandskydd återinträder. All-
mänhetens tillgång till platsen är viktig att säkerställa, 
såval som att tillkommande bebyggelse anpassas till de 
naturvärden som finns på platsen. 
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NATUR OCH REKREATION 1:15 000

 Betydelsefullt område för rekreation

 Koppling till vandringsleder

 Koppling till större rekreationsområde
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6.7 KLIMATANPASSNING

Planprogrammets förslag innebär ett antal åtgärder 
för att klimatanpassa Hälleviksstrand och Edshults-
hall. Nedan följer några av de ställningstaganden som 
ligger till grund för programförslaget. 

GRÖNYTOR OCH DAGVAT TEN
Befintliga och tillkommande grönytor bör användas 
för skyfallshantering. Naturbaserade lösningar i form 
av öppen dagvattenhantering bidrar till upplevelse-
värden och bedöms som ett lämpligt komplement då 
orterna idag inte har ett utbyggt dagvattenledningsnät. 
Merparten av naturmark inom området är dock häll-
mark och ej infiltrerbar vilket behöver tas i beaktning. 

INFRASTRUKTUR
På kort sikt behöver krav ställas på exploatörer 
att översvämningssäkra tillfartsvägar för tillkom-
mande bebyggelse. På lång sikt behöver statliga vägar 
översvämningssäkras för att säkerställa en robust sam-
hällsstruktur. 

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 inträng-
ande 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 vatten-
nivåer får  i vissa fall accepteras. 
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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. Samfäll-
igheten 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 över-
låta 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 pro-
gramområdet kan ske enligt överenskommelse med 
samfälligheten. 

Berörd samfällighet står för kostnader för drift och 
underhåll av väg. Kostnader för större infrastruktur-
åtgärder kan fördelas mellan kommunen, trafikverket 
och eventuella exploatörer som har nytta av åtgär-
derna. Detta regleras i kommande genomförandeavtal 
och medfinansieringsavtal. 

Åtgärder på privata fastigheter finansieras av exploa-
törerna/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 erforder-
liga anslutningsavgifter för VA, el, tele, fjärrvärme, 
m.m. enligt gällande taxor. Ansvar och kostnader för 
kommande fastighetsbildningar inom markanvisnings-
områden kommer att regleras via genomförandeavtal. 

Då väg 770 och 744 är statliga vägar kan Trafikver-
ket bidra till finansiering av trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder längs dessa. Planprogrammet och dess under-
lagsutredningar kommer att utgöra underlag för dialog 
med trafikverket om lämpliga åtgärder, prioriteringar 
och finansiering. 

7.1 ANSVAR OCH KOSTNADER

KOSTNADSFÖRDELNING
Programområdet består till största delen av privat-
ägd 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 infra-
struktur. Det kommer att krävas en omprövning av 
befintlig gemensamhetsanläggning inom området. 
Gemensamhetsanläggningen kan komma att utökas 
med nya allmänna platser och mark som blir kvarter-
smark 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 kostna-
der 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.  GENOMFÖRANDE
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7.1 FORTSATT PLANARBETE

DETALJPLANER
Programområdet föreslås detaljplaneras i delar. När 
dessa inleds är beroende på intresse hos privata aktö-
rer 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, HÄLLEVIKS-
STRAND
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 plankostnadsav-
tal. Planen kan också delfinansieras av försäljningar 
av kommunal mark som möjliggörs av detaljplanen. 
Påbörjandet av planarbetet är beroende av politiskt 
beslut och prioritering.    

3. HÄLLEVIK 1:174, PAUSAT PLANARBETE
Föreslås ingå i bevarandeplan för Hälleviksstrand. 
Exploatör belastas med sin del i plankostnaderna.

4. UTVECKLINGSINRIKTAD BEVARANDEPLAN, EDS-
HULTSHALL
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. EDSHULTSHALL 1:9, POSITIVT PLANBESKED
Föreslås ingå i bevarandeplan för Edshultshall. Explo-
atör 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 etapp-
vis.  Markanvisning kan även ske innan detaljplanering. 
Markköp/byte eller samexploatering kan vara lämpligt.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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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 trafikut-
redning 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 markan-
vändningen föreslås kommer geotekniska utredningar 
behöva tas fram. 

• BULLER
Vid förändrad markanvändning till bullerkäns-
liga 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.

• NATURVÄRDESINVENTERING
Om nyexploatering sker utanför de inventeringsom-
råden som var fokus i naturinventeringen kan den 
utförda utredningen behöva kompletteras med vidare 
inventeringar med fokus på naturvårdsarter och sär-
skilt skyddsvärda miljöer. 

• KULTURVÄRDESINVENTERING
Vid upprättande av bevarandeplaner kan komplette-
rande inventeringar krävas med fokus på individuella 
hus i de särskilt känsliga miljöerna.  

• PARKERINGSUTREDNING
Vid detaljplanering av Hällevik 1:6 inom centrala Häl-
leviksstrand behöver en parkeringsutredning tas fram 
för att säkerställa att det framtida behovet av boende 
och gästparkering tilllgodoses. 

• KLIMATANPASSNINGSUTREDNING
Inom bevarandeplanerna samt för detaljplan för Häl-
leviksstrand, Hällevik 1:6 kommer åtgärdsförslag för 
särskilt sårbara områden att behöva tas fram. 
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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 lokal-
samhällena och för hela Orust kommun. Att det äldre 
detaljplanerna som idag utgör ett hot mot de kultur-
historiskt värdefulla bebyggelsen ersätts ger genom 
varsamhets och skyddsbestämmelser ett juridiskt 
skydd för bevarandevärda miljöer. Det nya program-
met och nya detaljplaner ger också ett handläggarstöd 
vid lämplighetsprövning samt bidrar till att uppmärk-
samma 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 kultur-
miljöer, 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, land-
skapsbild, rekreationsvärde och allmänna intressen. 
Programmet fördjupar översiktsplanens ställningsta-
ganden och ger stöd vid bygglovshandläggning. 

Tydliggörande ställningstaganden kring bebyggelse 
och krav på hänsyn gällande landskapsbilden förbätt-
rar förutsättningarna för en bebyggelseutveckling som 
är anpassad till hur landskapet upplevs från hav och 
land.

Genom medborgardialog inom ramen för planpro-
grammet har kommunen fått en ökad förståelse för 
den lokala betydelsen av platser inom samhällskär-
norna och i omgivningarna. 

Konsekvensen av detta är att utpekat viktiga platser 
ges skydd i nya detaljplaner. Utveckling av rekrea-

tionsmöjligheter såsom vandringsleder, fågeltorn, och 
bänkar underlättas då kommunens långsiktiga intentio-
ner för markanvändning tydliggörs. 

Ianspråktagande av naturmark för bostäder som är en 
del av förslaget riskerar att påverka lokala naturmil-
jöer negativt. Därför bör varsamhetsåtgärder såsom 
skyddsavstånd till habitat för skyddsvärda arter, mini-
mering 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 ian-
språktagen mark och i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse minskar behovet av att ta naturmark i 
anspråk. 

Strategisk anläggning av grönska såsom översväm-
ningsytor och växtdiken föreslås vara en del av en 
framtida klimatsäkring. Detta kan bidra till både bio-
logisk mångfald och upplevelsevärden i den byggda 
miljön. 

MKN VATTEN
Recipienten har god ekologisk status, och tillkom-
mande bebyggelse och övriga åtgärder får inte 
innebära negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna.

Ny bebyggelse föreslås uteslutande anslutas till kom-
munalt VA och det blir därmed ingen påverkan från 
enskilda avlopp. Hantering av dagvatten och sky-
fall för tillkommande bebyggelse utreds i respektive 
detaljplan. Då finns även möjlighet att föreslå åtgär-
der som även förbättrar hanteringen av dagvatten från 
befintlig bebyggelse. 

I de fall klimatanpassning minskar risken för över-
svämmningar minskar också risken att föroreningar 
sprids i havet vid  extremväder, och därmed kan risken 
för negativ påverkan på MKN vatten minskas i jämfö-
relse med befintliga förhållanden. 

8.  KONSEKVENSER
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Eventuell utökning av hamnen behöver utredas vidare 
i detaljplaneskede för att säkerställa att det inte påver-
kar 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 § miljöbedömningsför-
ordningen. 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 naturvär-
den klass 1 omfattas av förslagna förändringar i 
markanvändning, och markanvändningen föreslås 
anpassas för att bevara de naturvärden klass 2 som 
finns inom utvecklingsområdena.  

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

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

STRANDSKYDD
För att programförslaget skall genomföras krävs att 
strandskydd upphävs på flera platser inom progra-
mområdet. Detta berör uteslutande områden inom 
samhällskärnorna. 

Orterna inom programområdet har idag stora utma-
ningar 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 verk-
samheter 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. 
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SOCIALA KONSEKVENSER
Genomen stegvis utbyggnad kompletteras bostads-
beståndet i Hälleviksstrand med bostadstyper, upp-
låtelseformer 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 underhållskrä-
vande bostäder att inte behöva lämna sin hemort.  
 
Med fler arbetsplatser i kombination med ökade möj-
ligheter till distansarbete skapas bättre förutsättningar 
för ett fungerande vardagsliv. Detta underlättas ytter-
ligare med exempelvis grannskapskontor. När digitali-
seringen 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 le-
vande kulturmiljöer kan bidra till en stolthet för såväl 
lokalsamhället och kommunen. Dess upplevelsevärden 
är också viktiga boendekvaliteter för Orustborna. 

8.2 EKONOMISKA 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 eko-
nomin genom att skapa underlag för lokala företag. 
Människor som är yrkesverksamma inom områdena 
kommer ha möjlighet att bo kvar oavsett inkomst. 

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 väst-
kust. 

Att utveckla bevarandeplaner är en investering som är 
ger långsiktiga samhällsekonomiska vinster för kom-
munen. 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 fram-
över. Dessa kostnader kommer att fördelas mellan 
kommunen, staten och privata fastighetsägare. Avväg-
ningar mellan skadorna om åtgärder uteblir och 
investeringskostnader kommer krävas. 

De ekonomiska konsekvenserna kommer utredas mer 
i detalj under kommande detaljplanearbete.
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HÄLSA OCH SÄKERHET 
Vid ny användning av området vid Vasslekilen behöver 
eventuella markföroreningar från mekaniska verksta-
den utredas och åtgärdas, vilket bedöms ha en positiv 
inverkan. 

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 Hälleviks-
strand 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 detaljpla-
ner kan utöver att översvämningsskydda tillkommande 
bebyggelse även förbättra förutsättningarna för befint-
lig bebyggelse. 

TRAFIKKONSEKVENSER 
FRAMKOMLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Kapaciteten inom trafiksystemet bedöms som tillfreds-
ställande 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 framkomlig-
het för oskyddade trafikanter utan kan även fungera 
som hastighetssänkande åtgärd då körbanan smalnas 
av. Programförslaget bedöms bidra till ökad tillgäng-
lighet för gående och cyklande och stärka områdets 
attraktivitet för cykelturism. 

BILTRAFIK
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 sam-
hällskärnorna. 

Den nyexploatering som föreslås bedöms kunna ge-
nomföras utan att kapaciteten på befintliga trafiksys-
tem överskrids. 

TRAFIKSÄKERHET
De åtgärder som föreslås i programmet innebär en 
förbättring av nuvarande trafiksituation med avseende 
på trafiksäkerhet. Utveckling av gång- och cykelin-
frastruktur förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter och fungerar även i vissa fall som hastig-
hetssänkande åtgärder. 
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Orust kommun  473 80 Henån
Kommunhuset, Åvägen 2-6  telefon 0304-33 40 00

kommun@orust.se   www.orust.se



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2022-04-21 KS/2022:487 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Klara Sjögren Holtz 
telefon 0304-334362 
e-post: klara.sjogrenholtz@orust.se

Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Hällevik 25:19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Meddela positivt planbesked för att låta fastighet Hällevik 25:19 i Orust 
kommun ingå i detaljplan för Hälleviksstrand, Hällevik 1:6. Beslutet har fattats 
med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Hällevik 25:19, genom att 
låta den ingå i detaljplan för Hälleviksstrand, Hällevik 1:6 

3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan 
planarbetet påbörjas  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att justera byggrätten efter befintlig byggnads fotavtryck samt tillåta 
byggnation i 1,5 plan. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus som är beläget på 
hällmark ett 50-tal meter från landsvägen. Bostadshuset är beläget väl synligt från 
landsväg och hav. Kringliggande hus har något större volymer och flertalet är i 1,5 plan.  
 
Förslaget bedöms inte strida mot översiktsplanen eller påverka av riksintresse för 
friluftslivet enligt miljöbalken 3 kap. 6 § eller riksintresse för högexploaterad kust enligt 
miljöbalken 4 kap. 4 § negativt. Det bedöms finnas särskilda skäl för upphävande av 
strandskydd enligt 7 kap. 13–18 § i miljöbalken. Med sitt synliga läge kräver fastigheten 
hänsyn till landskapsbild och kulturvärden enligt plan- och bygglagen 2 kap. 7 § i 
kommande detaljplanering. Förslagets bedöms dock utifrån den omfattning som 
beskrivs i ansökan kunna genomföras utan att innebära en negativ påverkan på dessa 
värden.  
 
Att införliva fastigheten i detaljplan för Hälleviksstrand, Hällevik 1:6 bedöms minska 
användningen av kommunala resurser samt minska kostnader och korta tidplanen för 
fastighetsägaren. Planarbetet föreslås börja omgående och antas tredje kvartalet 2023.  

Utredning 
 
Ansökan 
Ansökan inkom 2022-03-08. Ansökan syftar till att justera byggrätten efter befintlig 
byggnads fotavtryck samt tillåta byggnation i 1,5 plan. Delar av byggnaden ligger idag på 
prickmark, det vill säga mark som ej får bebyggas. Detta ger byggnaden ett planstridigt 
utgångsläge med nu gällande plan som kan innebära ett hinder för framtida lovgivning. 



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2022-04-13 KS/2022:487

Nuläge 
Fastigheten ingår i samhällsområdet för Hälleviksstrand i Översiktsplan 2009 men har 
inga särskilda rekommendationer. Fastigheten omfattas av en byggnadsplan från 1963 
som medger bostad i ett plan.  Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftslivet enligt 
miljöbalken 3 kap. 6 § samt riksintresse för högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 
kap. 4 §.   
 
Fastigheten ligger inom 100 meter från havet, varpå generellt strandskydd återinträder 
när den gamla planen upphävs i samband med antagande av den nya detaljplanen, enligt 
7 kap. 13–18 § i miljöbalken.  
 
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus som är beläget på hällmark ett 50-tal meter 
från landsvägen. Bostadshuset är ett enplanshus från senare delen av 1900-talet. 
Bostadshuset är beläget väl synligt från landsväg och hav. Kringliggande hus har något 
större volymer och flertalet är i 1,5 plan. Fastigheten angörs inte i enlighet med gällande 
plan, då vägen norr om fastigheten aldrig byggts ut. Istället nås fastigheten till fots över 
hällmarken söder ifrån, via fastigheten Hällevik 26:1 och allmän plats.  

Bedömning  
Förslaget bedöms inte strida mot översiktsplanen. Då förslaget omfattar ett befintligt 
bostadshus bedöms det inte påverka av riksintresse för friluftslivet enligt miljöbalken 3 
kap. 6 § eller riksintresse för högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. 4 § negativt.   
 
Det bedöms finnas särskilda skäl för upphävande av strandskydd för de föreslagna 
åtgärderna då området bedöms vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften 7 kap. 13–18 § i miljöbalken. 
 
Med sitt synliga läge kräver fastigheten hänsyn till landskapsbild och kulturvärden enligt 
plan- och bygglagen 2 kap. 7 § i kommande detaljplanering. Förslagets bedöms dock 
utifrån den omfattning som beskrivs i ansökan kunna genomföras utan att innebära en 
negativ påverkan på dessa värden.  
 
Avsteg från tillgänglighetskrav med hänsyn till byggnadens förutsättningar bedöms 
behövas vid tillbyggnad av övervåning. Detta på grund av fastighetens topografi och 
läge. Detta föreslås utredas vidare under planprocessen i samverkan med byggenheten.  
 
Närhet till service och kommunikationer bedöms vara av mindre vikt då det gäller 
utveckling av befintligt bostadshus och inte en ny lokalisering. Åtgärden bedöms varken 
gynna eller skada allmänna intressen, utan syftar till att tillgodose det enskilda intresset 
att anpassa byggrätten till befintligt hus samt möjliggöra tillbyggnad i 1,5 plan.  
 
Att införliva fastigheten i detaljplan för Hälleviksstrand, Hällevik 1:6 bedöms minska 
användningen av kommunala resurser samt minska kostnader och korta tidplanen för 
fastighetsägaren. Planarbetet för Hälleviksstrand, Hällevik 1:6 är påbörjat vilket innebär 
att arbetet med detaljplan för Hälleviksstrand 25:19 föreslås börja omgående. Planen 
väntas antas tredje kvartalet 2023.  
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Förvaltningen bedömer preliminärt att det inte krävs några underlagsutredningar, då 
förändringen i markanvändning är marginell. Grundkarta och fastighetsförteckning 
kommer behöva tas fram. Att en mindre geoteknisk/bergteknisk utredning kan komma 
att krävas bedöms inte kunna uteslutas.  
 
En prövning av förutsättningarna för fastighet Hällevik 26:1 i detaljplan innebär inte en 
garanti för att detaljplanen vinner laga kraft.  

Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-21 
Kartbilaga daterad 2022-04-21 
Checklista för prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag daterad 2022-04-21 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson   Rickard Karlsson  
Sektorchef   Planchef 
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Checklista för prioritering av detaljplaner och andra uppdrag 
 
Planuppdrag 
Planbesked för Hällevik 25:19 

Uppdragets syfte 
Justering av byggrätt utifrån 
befintliga förhållanden samt 
utökning av byggrätt från 1 till 1,5 
plan.  

Diarienummer 
KS/2022:487 

Datum 
21/4-2022 

 
 
 

KRITERIER  0  Kommentar 

Stämmer överens med översiktsplanen x    

Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse x    

Närhet till god kollektivtrafik och infrastruktur 
 

 x   

Närhet till god service  x   
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Möjliggör funktioner av stort allmänt intresse såsom skola, 
vård, service eller annan viktig verksamhet 

 x   

Möjliggör ett stort antal bostäder inom område med behov 
av fler bostäder 

 x   

Möjliggör industrimark i strategiskt läge  x   

Möjliggör turism i strategiskt läge  x   

Möjliggör skydd av befintliga miljöer av högt 
kulturhistoriskt värde 

 x   

Bidrar till att underlätta handläggningen av bygglov eller 
annan kommunal prövning 

x    

Möjliggör byggande av hyreslägenheter  x   

Goda möjligheter att anlägga lokalgator, VA och annan 
nödvändig infrastruktur 

 x  Befintlig bostad, dock ej tillgängligt och angöring 
med bil sker ej på tomten på grund av topografin  

Finns höga naturvärden inom området  x   

Finns kända risker inom området, såsom översvämning, 
skred, förorenad mark m.m. 

 x   

Eventuella särskilda skäl som påverkar bedömningen x   Positivt att samordna med angränsande 
detaljplan 

 
 
SAMMANVÄGD BEDÖMNING: 2 
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Planuppdraget ges en prioritering enligt kategori 1/2/3 
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