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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra 13
enbostadshus inom fastigheten Hällevik 1:6. Kommunalt VA har byggts
ut i närområdet, därmed finns förutsättningar för att ansluta befintlig
bebyggelse till ledningsnätet. Samtidigt föreslås komplettering med nya
bostäder.

Planprocessen
PLANFÖRFARANDE
Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen. Planprocessen för denna plan bedrivs med s.k. normalt förfarande PBL
1987:10. Arbetet med detaljplanen påbörjades med ett program, fortsätter
med plansamråd och avslutas med granskning av ett färdigt förslag. Tills
sist kan planen komma att antas av kommunfullmäktige.
TIDPLAN
Programsamråd hölls under maj-juni 2012. Plansamråd kommer att hållas
under andra och tredje kvartalet 2016. Planen beräknas kunna bli antagen
av kommunfullmäktige fjärde kvartalet 2016.

Plandata
LÄGE OCH AREAL
Planområdet ligger i Sollid på västra Orust, mellan orterna Hälleviksstrand
och Edshultshall. Planområdets totala areal är ca 3 ha.
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
All mark är består i huvudsak av en fastighet, Hällevik 1.6, samt en liten
del av fastighet Hällevik 2:186.
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Planområdets läge sydväst om den
befintliga bebyggelsen i Sollid.

Utsnitt över Sollid ur kommunens fastighetskarta

Bedömning av miljöpåverkan
Kommunen anser att projektet inte kommer att medföra betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning är således inte aktuell. Ställningstagandet grundar sig på att ett genomförande inte kommer att påverka
något Natura 2000 område eller medföra betydande miljöpåverkan, enligt
kriterier i bilaga 4 till MKB-förordning (SFS 2005:356).

Tidigare ställningstaganden
ÖVERSIKTSPLAN
Detaljplaneförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan,
lagakraftvunnen 2010-04-12. Planområdet ligger enligt ÖP inom
samhällsområde Edshultshall/Barrevik. Översiktsplanen redovisar det
aktuella området som utbyggnadsområde för bostäder.
DETALJPLANER
Planområdets nordöstra del ligger inom detaljplan Hällevik Nedergård
2:53 m.fl., laga kraft vunnen 1960-03-26, och en liten del av den
nordvästra delen ligger inom ändring av detaljplan Hällevik 2:53
Nedergård 2:53 m.fl., fastställd 1966-08-25.
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Utsnitt ur gällande detaljplan för del av fastighet
Hällevik Nedergård 2:53 m.fl.

Utsnitt ur gällande detaljplan. Inom rödmarkerat
område föreligger ett 113 § förordnande. Svart
linje visar ungefärlig föreslagen plangräns.

Enligt detaljplan för del av fastighet Hällevik Nedergård 2:53, fastställd
1960-03-26, föreligger ett 113 § förordnade över gällande plans
allmänplatsmark. 113 § förordandet innebär att markanvändningen, i
gällande detaljplan, inte kan ändras till något som inte är till allmän nytta
för de boende i området. För att det ska vara möjligt att ändra
markanvändningen från allmänplatsmark, som avses i gällande detaljplan,
till kvartersmark i föreslagen plan, krävs att kommunen ansöker om att
upphäva förordandet hos Länsstyrelsen. Innan planen tas upp till beslut
om granskning kommer kommunen att ansöka om att upphäva delar av
113 § förordnandet i gällande plan.
RIKSINTRESSEN
Hela Bohusläns kustzon är, enligt miljöbalken 4 kap 4 §, i sin helhet ett
riksintresse med hänsyn till områdets stora natur- och kulturvärden.
Området inkluderar kusten runt hela Orust. Enligt miljöbalken 4 kap 1 §
får exploatering som påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden
inte komma till stånd. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för
komplettering av befintlig bebyggelse och utveckling av befintliga tätorter.
Ett genomförande av planen bedöms därför inte skada riksintresset.
Planområdet omfattas inte av riksintresse för friluftsliv eller naturvård
enligt miljöbalken 3 kap 6 §.
Vattnet invid planområdet berörs av riksintresse avseende yrkesfiske
3 kap 5 §. Utvecklingen av området bedöms inte påverka riksintresset.
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Inga registrerade fornlämningar finns inom området och
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning
inte krävs.
ÖVRIGA ALLMÄNNA INTRESSEN, STRANDSKYDD
Området berörs inte av strandskydd.
PLANPROGRAM
Ett planprogram har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 §, Plan- och
bygglagen under maj och juni 2012. Planprogrammet innefattar förutom
Hällevik 1:6, även Hällevik 2:17 m.fl.

Förutsättningar och förändringar
Planområdet ligger ca 2,5 km sydost om Hälleviksstrands samhälle, utmed
väg 744 och strax norr om Edshultshall. I närområdet finns ca 30
befintliga bostäder.

Natur
MARK OCH VEGETATION
Planområdet domineras av kuperad hällmark bevuxen med gräs, lavar och
ljung. Insprängt mellan bergspartier ligger mindre vegetationsbevuxna
områden med enbuskar, lågväxta tallar och lövträd. Höjderna i området
varierar från ca +4 längst i väster, närmast havet. Topografin stiger
etappvis inåt landet. I den östligaste delen av planområdet flackar
området av på en nivå på +23 till +24. Områdets högsta punkt återfinns
längst i öster, på en nivå av +25.

För området karaktäristisk natur
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Naturvärden
Enligt den naturvärdesinventering som gjordes för Sollidsområdet, under
programskedet, är klapperstensfältet och småvattnen i planområdets
sydöstra del (se bilden nedan), klassade som naturvärdesklass III och har
allmänna naturvärden. Klapperstensfältet och den största delen av
småvattnen ligger utanför kvartersmark och kommer således inte att
påverkas av föreslagen exploatering. Klapperstensmiljön kan utgöra en
viktig övervintringsplats för många mindre djur och insekter. Småvatten
utgör en viktig livsmiljö för många växter och djur. Potentiellt kan de
också vara fortplantnings- och övervintringsmiljö för olika groddjur.
Naturvärdesinventeringen visar att inga rödlistade arter eller utpekad
skyddsvärd flora eller fauna, finns inom området.
.

Flygbild över området, i Sollid, som inventerades under programskedet. Områden
med naturvärden klassificeras i tre klasser rött – klass I (unika naturvärden)
orange – klass II (höga naturvärden) och gult – klass III (allmänna
naturvärden). Inom planområdet (ungefärlig utbredning är svartmarkerad på
bilden) noterades endast klass III-objekt. Planområdet innefattar ett
klapperstensfält, markerat med B, och småvatten, som utgörs av de tre
gulmarkerade områdena, i planområdets sydöstra del.
Stengärdesgårdar
En stengärdesgård angränsar planområdet i sydöst. Stengärdesgårdar har
höga natur- och kulturvärden, således bör stengärdesgården bevaras.
Ny bebyggelse och väg
Utgångspunkten vid placering och utformning av byggrätter har varit
mindre platåer och sänkor. Sprängning för husbyggnation inom tomtmark
skall därför inte behövas, mer än för att möjliggöra för souterränghus och
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en god placering i landskapet. Naturlig marknivå kring byggnader skall
bevaras. Utfyllnad skall således undvikas för byggnader, förutom vid
sänkor och skrevor. Lokalgatan förläggs till sänkor och naturliga stråk i
terrängen, så att fyllningar eller sprängningar, i möjligaste mån, skall
undvikas. Utfyllnader och andra nivåskillnader, som uppstår vid väg- och
husbyggen skall tas upp med stödmurar, helst i natursten.
KLIMAT
Byggrätterna är placerade i en sydväst-sluttning med goda solförhållanden
och ett fördelaktigt mikroklimat. Högre belägna tomter är dock relativt
vindutsatta.
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Hela planområdet domineras av berg i dagen och tunna jordtäcken.
Huvudparten av områdena med berg i dagen utgörs av flacka till
medelbranta hällar. Branta till vertikala hällar förekommer som
några långsträckta bergsslänter inom området, med en höjd varierade från
0,5 till flera meter. Gemensamt för området är att hällarna till största del
är välrundade med generellt låg uppsprickningsgrad.
Släntstabilitet
Den generellt låga andelen sprickor, i kombination med de rundade
hällarna gör att släntstabiliteten till största del är god inom planområdet.
Enligt den bergstekniska utredning som gjorts för området, förekommer
några områden där instabila block och branter förekommer. Dessa
redovisas som område 1, 2 och 3, på flygbilden nedan.

Flygbild som bl. a. visar områden med instabila branter och block. Planområdetsgränsen har korrigerats något sedan utredningen utfördes.
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Sättningar, grundläggning
I områden med berg i dagen och fastmark bedöms grundläggning kunna
utföras direkt på mark. I branter (område 1-3 på flygbilden ovan), där det
förekommer sprickbildning, skall lösa block rensas bort innan bygglov
beviljas.
Radon
Enligt utförd bergteknisk utredning klassas planområdet som normal- till
högradonmark. Ny bostadsbebyggelse skall utföras radonskyddad.
FORNMINNEN
Inga registrerade fornlämningar finns inom området och
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen bedömer att någon arkeologisk
utredning inte krävs.
BEFINTLIG BEBYGGELSE
Fastigheten Hällevik 1:6 är obebyggd. Bebyggelsen i Sollidsområdet
härrör, till stor del, från senare delen av 1900-talet. I närområdet finns ca
30 befintliga bostäder. Bostäderna har successivt byggs ut. Inga större
byggnadskulturella värden bedöms finnas i området. Den nya bebyggelsen
bedöms således inte komma i konflikt med några kulturmiljöintressen.
I anslutning till planområdets entré, i den sydvästra delen, finns en
fastighet där byggnaderna i hög utsträckning naturanpassats, med
avseende på byggnadshöjd, färgsättning och takvinklar. Byggnadernas
takmaterial utgörs av sedum, vilket gör att de väl smälter in i det
omgivande landskapet. Tanken är att den nya bebyggelsen skall
harmoniera med dessa intilliggande byggnader, med avseende på höjd,
takvinklar, -material och färgsättning.

Befintlig bebyggelse i anslutning till planområdets sydvästra del
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FÖRESLAGEN BEBYGGELSE
Den föreslagna bebyggelsen är placerad på en höjd invid havet. I
sluttningen, med vacker utsikt över vattnet, föreslås 13 tomter för
friliggande enbostadshus. Terrängens höjdskillnader innebär att alla hus
kan ges goda utsikts- och solförhållanden. För att områdets naturvärden
skall bevaras föreslås att bebyggelsen i hög grad naturanpassas, med
avseende på terräng, placering, färgsättning och materialval.

Flertalet av bostadshusen får sådan här fin utsikt.
Byggrätter och övergripande gestaltning
Målet är att byggnaderna skall harmoniera med kustlandskapets känsliga
naturmiljö. Inspiration kan hämtas från såväl traditionella västkuststugor
och modern naturanpassad arkitektur. Husens volym/skala, fasad-,
takmaterial, takutformning och färgskalor skall länka samman området.
Huvudbyggnader ges en byggrätt om 80, 85, 110 eller 130 m2, beroende
på platsens topografiska förutsättningar, tomtens storlek och grannars
utblickar.
Området har ett utsatt läge, dels genom närheten till havet och dels
genom byggrätternas placering i relativt brant bergsterräng. För att och
minimera oönskade siluetteffekter och påverkan på bakomliggande
bebyggelses utblickar är nockhöjden anpassad för att till största del
möjliggöra enplans- och suterränghus. Föreslagna nockhöjder medför att
bakomliggande berg ger visuellt stöd åt föreslagen bebyggelse. För att
hålla samman området skall tak uppföras med enhetligt takmaterial, som
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sadel- eller pulpettak, med 6-18 graders lutning. Förskjuten nock i höjdled
medges för att ta upp höjdskillnader och skapa variation.
Komplementbyggnader (uthus eller garage) ges en byggrätt om maximalt
30 m2 och en byggnadshöjd om maximalt 3 m. Tak kan antingen utföras
som sadeltak eller som pulpettak, med 6-18 graders taklutning.
Terränganpassning
Sprängning för husbyggnation får inte utföras utanför byggrätt, med
undantag för anordnade av p-plats och tillfartsväg till fastigheten. Viss
sprängning medges inom byggrätt för att möjliggöra souterränghus och en
god placering i landskapet. Marknivån runt byggnader bör inte förändras,
mer än marginellt. Nivåskillnader mindre än 1,5 m skall tas upp i sockel
eller med sammansatta byggnadskroppar på olika markhöjd. Är
nivåskillnaden större än 1,5 m skall huset utformas som souterränghus
och/eller med sammansatta byggnadskroppar på olika markhöjd.

Enplanshus, med souterrängvåning, behandlat med järnvitriol.
Färgsättning
För att få bebyggelsen att harmoniera med naturmiljö och landskap har en
naturnära färgskala valts, i form av matta slamfärger i grå eller svart kulör
samt järnvitriol.
Traditionell matt slamfärg med jord- och mineralfärgspigment bör väljas.
Förslag på färgkoder som stämmer med beskrivningen är NCS 8500 N
(mattsvart falufärg), och NCS 3005-G80Y (grå umbra, varmgrå).
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Exempel på hus med slamfärg
Komplementbyggnad kan målas i samma kulör som huvudbyggnad,
alternativt kontrastera mot huvudbyggnad inom ramen för färgskalan.
Takmaterial
Takmaterialen bör bidra till att bebyggelsen harmonierar med den känsliga
naturmiljön. För att naturanpassa byggnaderna, i så hög utsträckning som
möjligt, bör takmaterial av naturmaterial, såsom sedum, väljas. Vidare kan
takmaterial utgöras av lertegel (större än 16 graders taklutning) och
bandtäckt plåt i grafitgrå kulör.

Exempel på hur väl sedumtak smälter in i den omgivande naturen
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Fönster och dörrar
Större fönsterpartier placeras i syd- till västlägen och undviks i norr- till
östlägen, för att optimalt ta tillvara ljus, solvärme och utblickar.
Tomt och mark
Tomterna i området föreslås få en area om ca 600-1500 m2. Till stöd för
fastighetsbildningen av bostadstomter gäller de i planen angivna
illustrationslinjerna. Uteplatser och altaner skall huvudsakligen ligga i
markplan. Stora dominerande terrasser och altaner är inte önskvärda och
hör inte hemma i den känsliga naturmiljön. Höga murar eller plank bör
inte förekomma förutom som vind- och insynsskydd, i direkt anslutning
till fasaden.
TILLGÄNGLIGHET
Det flacka och lätt nåbara området i planområdets västra del, lämpar sig
väl för boende med funktionshinder. Topografin i planområdet, i övrigt,
är sådan att det kan bli svårt att helt anpassa utformningen av vägar och
gångstig till gällande normer för tillgänglighet, för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighet fram till och inom
byggnaderna bevakas i samband med bygglov.
SERVICE
Ett mindre serviceutbud finns i Hälleviksstrand (ca 2 km norrut) och
Mollösund (ca 6 km söderut). I Ellös (ca 8 km norrut), som är centralort
för västra Orust, finns ett brett serviceutbud med skola, förskola,
vårdcentral, matbutik, post, bank mm. Närmaste låg- och
mellanstadieskola finns i Stensbo, strax norr om Hälleviksstrand. Skolan
drivs av en ideell förening med kommunalt bidrag. Skolskjuts finns för
närområdet.

Friytor
REKREATION OCH NATURMILJÖ
Inom planområdet finns naturområden väl anpassade för lek. På andra
sidan väg 744 finns några bryggor som de boende i området nyttjar för
båtliv och bad. Parallellt med planprocessen prövas förutsättningen för att
bygga ut dessa bryggor, enligt Miljöbalken 7 kap. 18 b § (strandskydd) och
11 kap. (vattenverksamhet), för att möjliggöra ett tiotal båtplatser för
tillkommande bebyggelse. Planområdet inom Hällevik 1:6 utformas så att
de obebyggda delarna fortfarande skall vara tillgängliga för passage och
som naturområde. Utsiktsberg och småvatten undantas bebyggelse och
tomtmark. För att underlätta passage till utsiktsplatsen, i planområdets
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sydvästra del, anläggs en gångstig dit, samt en besöksparkering i anslutning
till stigen.

Gator och trafik
Väg 744, som passerar väster om planområdet, förbinder
Hälleviksstrand via Edshultshall med Mollösund. Skyltad hastighet på
sträckan utanför planområdet är 70 km/h. Den nya bebyggelsen ansluter
till väg 744, via befintlig utfart, som har vilplan. I sydöstlig riktning
bedöms siktsträckan som normal, enligt VGU-siktstandard, medan den i
nordvästlig riktning endast är ca 100 meter, varpå en siktsprängning krävs
för att uppnå erforderlig standard. Lokalgatan ges en körbanebredd på 4
meter med ca 0,25 meters vägren. Väglutningen blir som högst 10 %.
Lokalgatan beläggs med asfalt.
Gångstigen som anordnas mellan lokalgatans vändplats och utsiktsplatsen,
i planområdets sydvästra del, förläggs direkt på hällmark eller grusas.
Tillgången till gång- och cykelvägar är, i dagsläget, begränsad i planens
närområde. I kommunens cykelplan, som förväntas antas under hösten
2016, föreslås utbyggnad av GC-väg i Hälleviksstrands närområde, med
sträckningen Hällevik Yacht club, ca 1,5 km ifrån planområdet, och fram
till Stensbo skola. Vidare föreslås utbyggnad av GC-väg från Edshultshall
till Barreviks hamn. Cykelväg genom Barrevik kommer att byggas ut de
närmaste åren.

KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafik finns med regelbunden förbindelse till Hälleviksstrand,
Edshultshall och Mollösund. Hållplats Sollid ligger omedelbart invid
planområdet.

PARKERING
Parkering för de nya tomterna förutsetts ske inom tomtmark. Besöksparkeringar anordnas i anslutning till lokalgatans vändplats.
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Hälsa och säkerhet
BULLER
Enligt trafikbullerutredning, utförd 2015-09-22, klaras alltid riktvärdet för
trafikbuller, vid fasad (55 dBA), för alla de planerade bostadshusen.
Riktvärdet på uteplats i marknivå uppfylls inom blåa ytor, i figuren nedan.
I de fall riktvärdet vid uteplats, mot väg, inte uppnås kan uteplats som
uppnår riktvärdet anläggas på byggnadens tystare sida (mot öster).

Karta som visar bullernivåer inom planområdet. Planområdesgränsen (svart streckad
linje) har korrigerats något sedan utredningen utfördes.

RISK KOPPLAD TILL FARLIGT GODS
En riskutredning, kopplad till farligt gods- transporter, har genomförts för
området, 2015-12-18. Utredningen har främst syftat till att identifiera
verksamheter, längs med väg 744, som nyttjar farligt gods i form av
brännbara vätskor. Enligt utredningen sker ca 52 stycken transporter med
brännbara vätskor om året, enligt antagande om en farligt gods- transport
i veckan. En frekvensberäkning för farligt gods-olyckor, baserad på VTImetoden, har genomförts. Enligt beräkningen är olycksfrekvensen mycket
låg, främst beroende på att den aktuella vägsträckan är lätt trafikerad och
antalet farligt gods-transporter få.
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TRANSFORMATORSTATION
Sydväst om planområdet finns en transformatorstation med kapaciteten
40 kV, med nedgrävd ledning. Enligt översiktsplanen skall kommunen
tillämpa försiktighetsprincipen vid lokalisering av ny bebyggelse.
Exponering av magnetiska fält skall begränsas. Ny bebyggelse skall
placeras så pass långt ifrån kraftledningar att det elektromagnetiska fältet
inte överstiger 0, 2 mikrotesla. Strålskyddsmyndigheten bedömer att
strålningsvärdet understiger 0, 2 mikrotesla ca 5 meter ifrån en
transformatorstation med kapaciteten 40 kV, med nedgrävd ledning.
Således klaras riktvärdet vid fasad för alla de planerade byggrätterna.

Teknisk försörjning
VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN
Ny bebyggelse skall anslutas till det kommunala dricks- och
spillvattensystemet. Planområdet anvisas en anslutningspunkt invid väg
744. För att undvika onödiga sprängningar kommer VA- ledningar att
dras i lokalgatan och andra hårdgjorda ytor, fram till respektive
fastighetsgräns. Även inom tomtmark bör VA dras i uppfart,
gånganslutning till entré etc., av samma skäl. VA-utbyggnaden skall
utföras enligt gatu- och VA utredning utförd 2016-03-15, som redovisar
planerade ledningsdragningar inom området.
Planområdet består till största del av berg i dagen, vilket innebär att
bebyggelsen och kommande hårdgjorda ytor inte kommer att medföra
någon betydande förändring av dagvattenbelastningen på omgivningen.
Det ökade momentanflödet, som exploateringen genererar, skall
kompenseras genom det dagvattenfördröjningsmagasin som anordnas
längs väg 744, invid planområdets sydvästra del. Dagvattnet från
planområdet kommer att ledas via en dagvattenledning till det planerade
dagvattenmagasinet. Efter dagvattenmagasinet kommer dagvattnet att
rinna vidare ut i befintligt dike. Dagvattenmagasinet har dimensionerats
för ett s.k. 10 års regn. Vid ett 100 års regn blir det så stora flöden på
mark-, tak-, och vägytor, att stuprör och dagvattenbrunnar inte kommer
att hinna ta emot allt vatten. Vattnet kommer istället att rinna utmed
lokalgatan och öppna diken ner till befintligt dike, innan det rinner ut i
havet. Bebyggelsens påverkan på dagvattensituationen redovisas närmare i
avsnittet om dagvatten, i Gatu- och VA- utredningen.
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EL- OCH TELEFÖRSÖRJNING
Utformningen av el- och telesystemen görs i samråd med Västra Orust
energitjänst (elförsörjning) och TeliaSonera Skanova (tele).

UPPVÄRMNING
Uppvärmning sker individuellt. Nästan alla byggrätter är placerade i soliga
lägen. Byggnaderna skall också utformas för att optimalt ta tillvara
solenergi och därigenom minska uppvärmningsbehovet. Utöver värme
från solinstrålning, hushållsapparater, människor, frånluft etc. bör
uppvärmning ske med förnyelsebar energi. System med solfångare,
biobränsle eller värmepump, bör användas. Direktverkande el och olja
skall undvikas.
AVFALL
Kärl för uppsamling av källsorterat avfall från planområdets fastigheter
placeras inom tomtmark. Avfallshanteringen skall följa kommunens
riktlinjer. De fraktioner som inte hämtas av renhållningsentreprenören
lämnas antingen vid återvinningsgård i Ellös centrum eller vid
kommunens återvinningscentral i Månsemyr, ca 10 km från planområdet.

Inverkan på miljön
Miljöbedömning – MKB
När en detaljplan upprättas skall kommunen alltid ta ställning till om en
miljöbedömning för planen behövs eller inte. Om planens genomförande
kan antas leda till betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning
göras. Vid bedömningen, om planen kan anses medföra betydande
miljöpåverkan, är utgångspunkten, planens karaktär, platsen och den
påverkan planens genomförande kan förväntas få på omgivningen. I
miljöbedömningen ingår bl.a. upprättandet av en
miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen anser inte att planen kommer
att medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning är
således inte aktuell (se vidare kommentar i avsnittet, Bedömning av
miljöpåverkan). Nedan redogörs för den påverkan på miljön, som ett
genomförande av planen innebär.
PLANENS KARAKTÄR
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättning för att uppföra 13 nya
enbostadshus inom fastighet Hällevik 1:6. Planen har starkt reglerande
bestämmelser och det råder ingen osäkerhet kring planens innehåll. Den
miljöpåverkan som ett genomförande av planen kan antas få, blir därmed
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förutsägbar i tid och rum. Planens genomförande kommer inte att
medföra någon miljöstörande verksamhet enligt 4 kap. 34 § PBL.
Föreslagen verksamhet omfattas inte heller av kriterierna för betydande
miljöpåverkan, enligt MKB- förordningen.
PLATSEN
Detaljplanen ligger inom kustområde, som i sin helhet är av riksintresse
enligt MKB 4 kap 1 och 4 §§. De i detaljplanen föreslagna åtgärderna
bedöms inte komma att medföra någon påtaglig skada på riksintresset. I
övrigt berörs inga riksintressen eller något Natura 2000- område. Inga
utpekat värdefulla eller unika natur- och/eller kulturvärden, finns inom
planområdet.
PÅVERKAN
Mark och vatten
Byggrätterna är placerade och utformade så att större markarbeten,
fyllnader eller sprängningar inte skall behövas. De mindre sprängningar
som behöver göras skall utföras varsamt, med minsta möjliga påverkan.
Lokalgatan följer den naturliga topografin väl, så att större fyllningar och
sprängningar skall undvikas. Gatans höjdnivåer anges som plushöjder i
plankartan. Dagvattnen ansluts till en dagvattenledning som dras i
lokalgatan och som mynnar i ett öppet magasin innan det rinner vidare ut
i befintligt dike.
Klimat, luftföroreningar och buller
Planförslaget kommer att medföra en marginell ökning av
trafikbelastningen i området. Etableringen bedöms inte medföra någon
påtaglig bullerökning. Enligt utförd trafikbullerutredning ligger den
befintliga bullernivån från väg 744, idag vid byggrätterna närmast vägen,
inom gränsen för acceptabla värden.
Uppvärmningen av hus bör ske med förnyelsebar energi. Inga störande
utsläpp från verksamheter får förekomma. Då luftomväxlingen är stor i
området bedöms ett genomförande av planförslaget innebära en marginell
inverkan på platsens luft.
Naturmiljö
Inga rödlistade arter eller utpekat skyddsvärd flora eller fauna, har noterats
inom planområdet.
Landskapsbild och kulturmiljö
Landskapsbilden kommer att förändras av utbyggnaden, då några av de
planerade husen hamnar i mer eller mindre exponerade lägen. För att
minimera påverkan kommer bebyggelsen att inplaceras så att olämplig
siluettvekan och behovet av sprängning minimeras. Vidare utformas
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husen med färgskalor, höjder, takvinklar och takmaterial, som
harmonierar med landskapsbilden.
I områdets sydöstra del finns en stengärdesgård som ska bevaras.
Några fornlämningar eller känslig kulturmiljö i övrigt påverkas inte av
etableringen.

Exempel på landskapsanpassad bebyggelse
Rekreation och friluftsliv
Etableringen tar inte mark i anspråk som idag har ett större värde för
friluftslivet. Tillgängligheten till välbesökta platser, inom planområdet,
såsom utsiktspunkten i områdets sydvästra del, förbättras av utbyggnaden,
dels genom att en gångstig anläggs och dels genom den planerade
besöksparkeringen som placeras i direkt anslutning till gångstigen.

GENOMFÖRANDE
ALLMÄNT
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska,
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande
vid genomförandet av detaljplanen.
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Organisatoriska frågor
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden för denna detaljplan slutar 15 år efter det att planen
vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har markägaren en
ekonomisk garanti att utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte
ändrar eller upphäver planen, efter genomförandetidens utgång, fortsätter
den att gälla och ge byggrätt som tidigare.
HUVUDMANNASKAP
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande
och underhåll av allmän platsmark, inom planområdet. Huvudprincipen är
att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får
dock, om det finns särskilda skäl för det, bestämma att man inte ska vara
huvudman för en eller flera allmänna platser inom planområdet. Genom
politiskt beslut har Orust kommun valt att inte vara huvudman för
allmänna platser. Planen ska därför genomföras med enskilt
huvudmannaskap. När kommunen inte är huvudman för allmänplatsmark
är de enskilda fastighetsägarna primärt ansvariga. Inget ansvar behöver
dock läggas på den enskilde, utan skyldigheten fullgörs genom att
fastighetsägarna går samman i en samfällighetsförening.
ANSVARSFÖRDELNING
Ansvarsfördelningen, gällande iordningställande och drift av planens
anläggningar, är sammanfattad i tabellen nedan:

Anläggning

Genomförandeansvarig Driftsansvarig

Lokalgata
Natur
P-plats
Gång
Dagvatten
Dricks- och spillvatten

B-bostäder
VA- ledningar

Exploatör
Exploatör
Exploatör
Exploatör
Exploatör
Exploatör. Resp.
fastighetsägare, från en anvisad
anslutningspunkt, inom
kvartersmark.
Fastighetsägare
Exploatör

El och tele

Ledningsägare

AVTAL

Samfällighetsförening
Samfällighetsförening
Samfällighetsförening
Samfällighetsförening
Samfällighetsförening
Samfällighetsförening. Resp.
ledningsägare, från en
anvisad anslutningspunkt,
inom kvartersmark.
Fastighetsägare
Respektive fastighetsägare
inom avstyckad fastighet.
Ledningsägare

Exploatörens genomförandeansvar säkerställs genom exploateringsavtal
som tecknas mellan exploatören och Orust kommun, innan detaljplanen
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antas av kommunfullmäktige. I exploateringsavtalet regleras principerna
för fördelningen av plangenomförandekostnaderna. Vidare upprättas ett
VA-avtal mellan exploatören och kommunen. Avtalet reglerar
ansvarsförhållanden, utbyggnad, m.m. Exploatören kommer även att
bygga ut VA inom befintliga Sollidsområdets södra och norra del, samt
för fastigheter som angränsar till planområdets sydvästra del (Hällevik
2:221, 2:186, 2:85, 2:232). VA-avtalet reglerar även utbyggnaden av VA
utanför planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor
FASTIGHETSÄGANDE
All mark består i huvudsak av en fastighet, Hällevik 1.6, samt en liten del
av fastighet Hällevik 2:186. Fastighetsägaren till Hällevik 1:6, är exploatör.
Tillhörande fastighetsförteckning innehåller en mer detaljerad redovisning
av fastighetsägoförhållanden, rättigheter och servitut inom och intill
planområdet.
FASTIGHETSBILDNING OCH FASTIGHETSREGLERING
Detaljplanen tillåter avstyckning av 13 nya bostadstomter, 12 tomter från
Hällevik 1:6 och en från Hällevik 2:186. Vidare innefattas planområdet av
en äldre väg som omfattas av ett officialservitut. Initiativ till ansökan om
lantmäteriförrättning skall göras av exploatören. Fastighetsbildning sker
efter att planen har vunnit laga kraft. Förrättningen bekostas av
exploatören. Vidare är detaljplanen utformad så att fastigheterna Hällevik
2:150, 2:59 och 2:221 har möjlighet att köpa till viss mark, som utgör
prickmark, invid respektive fastighet. Dessa markområden är små och har
bedömts vara av begränsat värde som grönområde, men kan vara av visst
värde för berörda fastigheter. Tomtplatsutformningen följer i huvudsak
detaljplanens tomtplatsillustration. Planen reglerar emellertid inte
utformningen i detalj.
GEMENSAMHETSANLÄGGNING
För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar, inom
planområdet, bildas en gemensamhetsanläggning. Förvaltningen av
gemensamhetsanläggningen verkställs genom bildande av en
samfällighetsförening. De anläggningar som föreslås ingå i
gemensamhetsanläggningen är: allmän naturmark, lokalgata inklusive
befintlig väg, besöksparkering, gångstig, och dagvattenanläggningar.
Gemensamhetsanläggningen bildas genom en anläggningsförrättning.
Ansökan om gemensamhetsanläggning görs på initiativ av exploatören.
Anläggningar för vatten och avlopp föreslås införlivas i befintlig GA,
Hällevik GA:2 som förvaltas av Sollids samfällighetsförening.
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FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING
Ett plangenomförande innebär konsekvenser för fastigheter inom, eller i
anslutning till, planområdet. I tabellen nedan sammanfattas de
fastighetskonsekvenser som ett plangenomförande medför:

Fastighet

Påverkan

Kommentar

Hällevik 1:6

Marken avstyckas för att skapa nya
bostadsfastigheter

12 nya bostadsfastigheter bildas.
En gemensamhetsanläggning bildas
på delar av fastigheten. VAanläggningar införlivas i Hällevik
GA:2

Hällevik 2:186

Den del av fastigheten, som är
belägen inom planområdet,
avstyckas för att bilda en ny
bostadsfastighet. Den del av
fastigheten som är belägen inom
planområdet, men som inte ingår i
den nya bostadsfastigheten, regleras
till Hällevik 1:6.

Fastighetsregleras i samband med
lantmäteriförrättningen.

En del av fastigheten, sydväst om
Hällevik 2:221, utanför
planområdet, regleras till Hällevik
2:221.

Officialservitut för avlopp och
avtalsservitut för brunn upphör, då
fastigheten ansluts till kommunalt
VA.

En ny bostadsfastighet bildas.
Officialservitut för väg upphör.
Befintlig väg införlivas i den nya
gemensamhetsanläggningen.

Fastigheten belastas av att
officialservitut för väg och avlopp
samt avtalsservitut för brunn.
Hällevik 2:150

Tillförs mark från Hällevik 1:6,
aktuell mark utgör prickmark och
är belägen invid Hällevik 2:150.

Fastighetsregleras i samband med
lantmäteriförrättningen.

Hällevik 2:59

Tillförs mark från Hällevik 1:6,
aktuell mark utgör prickmark och
är belägen invid Hällevik 2:59.

Fastighetsregleras i samband med
lantmäteriförrättningen.

Hällevik 2:221

Tillförs mark från Hällevik 1:6,
aktuell mark utgör prickmark och
är belägen invid Hällevik 2:221.

Fastighetsregleras i samband med
lantmäteriförrättningen.

Tillförs mark, utanför planområdet,
från Hällevik 2:186.
Fastigheten omfattas av
officialservitut för väg och avlopp
samt avtalsservitut för brunn.

Officialservitut för väg upphör. Då
vägen skall ingå i den nya
gemensamhetsanläggningen
bibehålls rätten att nyttja vägen.
Officialservitut för avlopp och
avtalsservitut för brunn upphör, då
fastigheten ansluts till kommunalt
VA.

21(24)

NYA LEDNINGSRÄTTER
Distributionsledningar för el, tele och fiber inom planområdet, säkerställs
genom ledningsrätt i lantmäteriförrättningen, vars kostnader åläggs
exploatören.

Ekonomiska frågor
EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETSÄGARE
Exploatören står för samtliga kostnader som planen genererar, såsom
plankostnader, exploaterings- och förrättningskostnader.
KVARTERSMARK
Respektive fastighetsägare bekostar färdigställande av tomtmark samt
uppförande och underhåll av byggnader och övriga anläggningar, inom sin
fastighet. Respektive fastighetsägare bekostar indragning av VA-ledningar
från en anvisad anslutningspunkt, vid fastighetsgräns. Skötsel och
underhåll av VA- ledningar, inom tomtmark, bekostas av respektive
fastighetsägare.
GATOR, PARKERING
Exploatören bekostar anläggande av lokalgata, gångstig och
besöksparkering, inom allmän platsmark. Kostnader för framtida skötsel
av anläggningarna bekostas av den samfällighetsförening som tar över
driften.
Kostnaden för den siktsprängning, som krävs för att utfarten ifrån
planområdet skall ha siktsträcka enligt VGU- siktstandrad, åläggs
exploatören. Siktsprängningen regleras i exploateringsavtalet och skall
utföras innan plangenomförandet.
ANLÄGGNING FÖR VATTEN, SPILLVATTEN OCH DAGVATTEN
Exploatören bekostar utbyggnad av VA- anläggningar inom planområdet.
Kostnaderna avser ledningar från en av kommunen anvisad
anslutningspunkt. Vidare bekostar exploatören iordningställande av
anläggning för dagvatten. Exploatören skall även bekosta utbyggnad av
VA- anläggningar inom det befintliga Sollidsområdets norra och södra del
samt för fastigheterna Hällevik 2:221, 2:186, 2:85 och 2:232. Kostnaderna
för VA- utbyggnaden regleras enligt det VA-avtal som upprättas mellan
kommunen och exploatören. Skötsel- och underhållskostnader för VA22(24)

och dagvattenanläggningar, belastar den samfällighetsförening som tar
över driften.
EL, TELE- OCH DATAKOMMUNIKATION
Det telefonkabelstråk som går över fastigheten skall undanflyttas innan
plangenomförandet. Minst 4 månader innan några arbeten skall påbörjas
skall beställning av undanflyttning ha inkommit till TeliaSonera Skanova
Access. Kostnad för kabelflytten åläggs exploatören.

Tekniska frågor
GATOR
Exploatören ansvarar för gatuutbyggnad i enlighet med gatu-, VAprojekteringen, som utgår från gatu- och VA-utredningen, som utförs i
samråd med kommunen. Den tekniska standarden läggs fast i gatu-, VAprojekteringen och säkerställs via exploateringsavtalet.
ANLÄGGNING FÖR VATTEN OCH SPILLVATTEN
Planområdet skall inte utgöra kommunalt verksamhetsområde, vilket
innebär att kommunen anvisar en anslutningspunkt i närheten av
planområdet. Exploatören skall bygga ut vatten- och avloppsledningar i
planområdet samt inom befintliga Sollidsområdets södra och norra del,
samt för fastigheter som angränsar till planområdets sydvästra del
(Hällevik 2:221, 2:186, 2:85, 2:232). Exploatören ansvarar för VAutbyggnaden, i enlighet med gatu-, VA- projekteringen, som utförs i
samråd med kommunen. Den tekniska standarden läggs fast i gatu-, VAprojekteringen och säkerställs via exploateringsavtalet.
ANLÄGGNING FÖR DAGVATTEN
Exploatören ansvarar för utbyggnad av dagvattenanläggning i enlighet
med gatu-, VA-projekteringen.
UPPVÄRMNING
Uppvärmningen bör ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
Uppvärmning sker individuellt.
EL, TELE- OCH DATAKOMMUNIKATION
För drift av el- och teleanläggningar, inom allmän platsmark, ansvarar
respektive leverantör.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
GENOMFÖRANDETID
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från det att den vunnit laga kraft.
BYGGLOV
Bygglov får ej beviljas förrän utbyggnad av väg och VA genomförts och
lösa block rensats bort ifrån de slänter som anges i den bergstekniska
utredningen.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planprogrammet har upprättats av Hans Jönsson på Exark Arkitekter, i
samarbete med handläggande planarkitekt Karin Jern. Planarkitekt
Charlotte Brännström har därefter utarbetat detaljplanen.

ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde samhällsutveckling

Rickard Karlsson

Charlotte Brännström

Chef plan, mark och exploatering

Planarkitekt
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