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Övriga Deltagare
Ewa Reinhold, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Jan Johansson, teknisk chef kl.09.00-09.30 § 140
Claes Nordevik, ej tjänstgörande ersättare
Lars-Åke Gustavsson, ej tjänstgörande ersättare kl.08.35-10.15 § 140-148
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o Anders Hygrell
o Birgit Strömberg
o Roger Hansson
o Bengt Johansson
o Inga Göransson
o Gunilla Josefsson
o Björn Persson
o Gunilla Svensson
o Bengt Torstensson
o Sven Olsson
o Bo Andersson

M
M
S
C
C
S
Fp
Kd
S
V
M

e Rolf Karlsson
e Martin Göransson
e Hans Stevander
e Ingrid Nyström
e Stig Samuelsson
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e Claes Nordevik
e Ingemar Martinsson
e Agneta Melin
e Mikael Gustavsson
e Lars-Åke Gustavsson
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2007-08-15

Miljö- och byggnadsnämnden

KS § 135
AU § 118
KS § 106

Dnr 2007/221 001

Gemensamt arbete med kommunala miljömål mellan STO -kommunerna
(2007-2008) samt medel härför
Miljöchefen redovisar i ett PM daterat den 26 april 2007 de framtida förutsättningarna för
ett arbete med kommunala miljömålen inom
STO- kommunerna.
Projektet syftar till att ta fram metoder för hur lokala miljömål kan tas fram för typiska
kustkommuner. De gemensamma nämnarna är havet, dricksvattenfrågorna och
befolkningens stora säsongsvariationer. Ett delmål för projektet är att visa hur kommuner
gemensamt kan utarbeta lokala miljömål.
Arbetet med de kommunala miljömålen inom STO-kommunerna kommer att under 2007
utföras inom enhetens tilldelade ekonomiska ram. Motsvarande anslag och ekonomiska
medel saknas däremot för ett fortsatt kommunalt arbete med att fastställa och
implementera miljömålen under 2008.
I nuläget uppskattas för Orust kommun ett behov av att under 2008 kunna tillsätta en 0,5
miljöstrategisk tjänst (250 000 kr) för att arbeta vidare med de kommunala miljömålen
inom STO-kommunerna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-05-10 § 119 att yttra följande: Miljö- och
byggnadsnämnden antar en bedömning för ett arbete med kommunala miljömålen inom
STO-kommunerna i enlighet med miljöchefens PM 2007-04-26.
Arbetet med miljömålen upptar och ansluter i vidare mening till övergripande strategiska
frågor som t ex klimatmålen. Orust kommuns energi- och klimatplan är för närvarande
under remissbehandling. De kommunala miljömålen kan med andra ord inte betraktas
som ”nämndspecifika” utan skall på sikt omfatta kommunens övergripande planering och
verksamhet. Nämnden anser därför att det bör tillsättas en 0,5 miljöstrategisk tjänst
(250 000 kr) utöver tilldelad ekonomisk ram för att arbeta vidare med de kommunala
miljömålen under 2008.”
Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-13 § 106 att återremittera ärendet till arbetsutskottet
för ytterliggare beredning och samordning med andra projekt och program.
__________
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Roger Hansson förslår kommunstyrelsen besluta att i 2008 års budget inrätta en tjänst
under 2008 som miljöstrateg vid kommunstyrelseförvaltningens miljö- och
byggnadsenhet, medel till ändamålet att finansieras utanför kommunstyrelsens budgetram.
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningens miljö- och byggnadsenhet att utreda möjligheterna till
finansiering inom ramen för leaderprojektet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Bengt Johanssons förslag.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att i 2008 års budget inrätta en tjänst
under 2008 som miljöstrateg vid kommunstyrelseförvaltningens miljö- och
byggnadsenhet, medel till ändamålet att finansieras utanför kommunstyrelsens budgetram.
Ordförande förklarar arbetsutskottets förslag antaget. Omröstning begäres. Följande
omröstningsproposition fastställes: ” Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Roger Hanssons
förslag.”
Vid omröstningen avgives 8 ja-röster och 3 nej-röster. Hur envar har röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således arbetsutskottets förslag.
Roger Hansson, Gunilla Josefsson och Bengt Torstensson reserverar sig mot beslutet till
förmån för Roger Hanssons förslag.
__________
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Deltagande kommuner
Deltagande organisationer

KS §0136
AU § 119

Dnr 2007/263 106

Fortsättning av projekt 8 fjordar, steg II
Kommunerna i Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv och Uddevalla har tillsammans med
Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen erhållit medel från Länsstyrelsen för att
sammanställa natur- och kulturvärden inom området 8 fjordar. Området består i de lokala
fjordsystemen i nämnda kommuner. Ytterligare aktörer som varit med att bidra till
rapporten är Havsfiskelaboratoriet, Kristineberg, Yrkesfiskarna, Husbehovsfiskarna,
Kustfiskarnas organisation, Bästkusten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län med flera.
Rapporten har sammanställts av GF-konsult och blev klar under 2005-2006 och har varit
ute på remiss under våren 2006. Efter avslutad remissrunda sammanställdes svaren och
därefter anordnades ett allmänt seminarium 27 januari, 2007. Seminariet bestod av en
panel med forskare och intressenter, som hade till uppgift att diskutera innehållet i
rapporten och remissvaren.
Fortsättning på projektet. Nu finns en förväntan från deltagande kommuner och
intressenter att gå vidare. Ett sätt kan vara att kommunerna skapar ett förvaltningsområde
och inom området skulle man bevara och utveckla natur- och kultur- och miljövärden,
samt fisket inom utifrån de kapitel som tagits upp i rapporten.
STO-kommittén beslutade 2007-06-12 att ställa sig positiv till att arbeta vidare samt att
rekommendera kommunerna att fatta beslut om att fortsätta med 8 fjordar och att avsätta
100 tkr/årligen per kommun, för att anställa en koordinator under en 5-årsperiod som
håller samman arbetsgrupper för att utveckla natur- och kultur- och miljövärden, samt ett
levande hav med fisk och att kommunerna är överens att arbeta i första hand fem år
framåt för att efter fyra år ta ställning till nästa femårsperiod.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till att fortsätta arbetet med 8 Fjordar i enlighet med STO-kommitténs
rekommendationer, samt
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att kostnaderna för verksamheten inarbetas i budget 2008 och i de följande fyra årens
budget.
__________

Bengt Johansson och Sven Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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KS § 137
AU § 120

Dnr 2007/260 251

Pris vid försäljning av tomter
Kommunfullmäktige beslutade 1984-04-26 § 54 att fastställa tomtpriset för friliggande
småhustomter till 75 000 kr/tomt exkl. kommunal
VA-anläggningsavgift. Tomtpriset skall årligen indexregleras med det indextal i
konsumentprisindex som gäller för oktober månad 1983 (135,6). Beslutet innebar ett
enhetligt pris för varje småhustomt inom hela kommunen oavsett läge, storlek, svårigheter
vid exploatering mm.
Kommunfullmäktige beslutade 1994-06-30 § 91 att avvikelser från och differentieringar
av priset på kommunala tomter skall beslutas av kommunfullmäktige. Det här beslutet var
en komplettering till tomtpriset för att kunna sälja tomter i områden med kostsam och svår
exploatering.
Varje år har ett kommunalt tomtpris indexuppräknats för småhustomt enligt beslutet från
1984-04-26.
Tomtpriserna i Henån, Ängsberget etapp III och Ellös, Husebybergen etapp I, är enligt
beslutet från 1984 i år (2007) indexuppräknat till 262 597 kr inkl. kommunal VAanslutningsavgift fram till tomtgräns.
I Ellös samhälle finns resttomter, Huseby 6:25 och ett markområde av Huseby 1:50 som
ännu inte är avstyckat.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslutet 1984-04-26 § 54 om enhetligt tomtpris för varje småhustomt inom
kommunen, och
att fastställa tomtpriset 262 597 kr i 2007 års prisnivå inkl. kommunal

va -anslutningsavgift med årlig indexreglering för resterande småhustomter inom Henån,
Ängsberget etapp III och Ellös, Husebybergen etapp I samt de resttomter som finns i Ellös
enligt bifogad kartbilaga, samt

H/ks/ksprot04

8

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2007-08-15

att kommunfullmäktige framledes i varje särskilt fall fastställer tomtpriser för framtida
kommunala exploateringsområden.
__________

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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KS § 138
AU § 121

Dnr 2007/261 252

Köp av fastigheten Orust Röra -Äng 1:31
Det föreligger en överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2007-05-21 avseende
köp av fastigheten Orust Röra -Äng 1:31. På fastigheten finns en byggnad som inrymmer
försäljnings- och lagerlokaler.
Fastigheten skall överföras till kommunens fastighet Orust Röra -Äng 1:221 genom
fastighetsreglering.
__________
Roger Hansson föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande
överenskommelse om fastighetsreglering upprättat 2007-05-21 samt att för ändamålet
inklusive förrättningskostnader mm anvisa 950 000 kronor genom upptagande av
långfristiga lån.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Roger Hanssons förslag.
__________
Roger Hansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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KS § 139
AU § 122

Dnr 2007/264 252

Köp av del av fastigheten Orust Sörbo 3:83
Det föreligger en överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2007-06-18 avseende
köp av del av fastigheten Orust Sörbo 3:83.
Fastigheten skall överföras till kommuns fastighet Orust Morlanda -Slätthult 1:29 genom
fastighetsreglering.
Markområdet skall användas till kommunens närvärmeverk i Ellös.
Medel till markköpet finns i projektet för närvärmeverket.
__________
Bengt Johansson föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande
överenskommelse om fastighetsreglering upprättat 2007-06-18.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt Bengt Johanssons förslag.
__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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KS § 140
AU § 123
KS § 96
AU § 73

Dnr 2007/175 261

Bestämmelser om kö för sjöbodstomt och policy för lägenhetsarrende och
anläggningsarrende vid försäljning av sjöbodar på kommunal mark
Orust kommun har idag bestämmelser för fördelning av sjöbodsplatser som antogs av
tekniska nämnden § 116 1989-05-25. Kommunfullmäktige antog 2003-05-22
§ 37 att beslut att frångå bestämmelserna för fördelning av sjöbodar på Käringön och
prioritera enligt följande: ”Sökande i kön som har hus och verksamhet med anknytning till
sjön, samt därefter fastboende kommer att prioriteras vid tilldelningen”.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-10-04, § 141 att som förtydligande till nuvarande
arrenderegler för sjöbodar skall endast yrkesfiskare prioritet nr 1 i kommunens sjöbodskö
få företräde till arrende före annan köpare av sjöbod och brygga.
För att underlätta och förtydliga fördelningen av sjöbodsplatser har nya bestämmelser
tagits fram av kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet i PM daterat 2007-04-10.
Under arbetets gång har dialog förts med några andra kustkommuner i Bohuslän.
Vid försäljning av sjöbod på kommunal mark har det upprättats en policy för
lägenhetsarrende och en för anläggningsarrende. För att kommunen ska upplåta nytt
arrendeavtal på kommunal mark krävs att arrendatorn är folkbokförd eller äger
bostadsfastighet i Orust kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-05-09 § 96 att återremittera ärendet för ytterligare
genomgång av fördelningsprinciperna, samt möjligheter att tillskapa fler områden för
sjöbodar.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta nya bestämmelser om kö för sjöbodstomt i Orust kommun som gäller från 200706-30, och
att anta policy för lägenhetsarrende vid försäljning av sjöbodar på kommunal mark som
gäller från 2007-06-30, och
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att anta policy för anläggningsarrende vid försäljning av sjöbodar på kommunal mark som
gäller från 2007-06-30, och
att bestämmelser för fördelning av sjöbodsplatser i Orust kommun antagen av Tekniska
nämnden 1989-05-25 § 116 upphör att gälla från 2007-06-30, och
att avsteg från bestämmelser för fördelning av sjöbodar på Käringön antagen av
kommunfullmäktige 2003-05-22 § 37 upphör att gälla från 2007-06-30, samt
att som förtydligande till nuvarande arrenderegler för sjöbodar antagen av
kommunstyrelsen 2006-10-04 § 141 upphör att gälla från 2007-06-30
__________
Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för att minska
de grupper kategorier som har möjlighet att erhålla sjöbodsplats bl. a ska inte enbart ett
fastighetsägarförhållande ge möjlighet att erhålla sjöbodsplats.
Sven Olsson och Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag utom vad som
avser köbestämmelserna.
Sven Olsson och Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera
ärendet i den del som avser bestämmelser om kö för sjöbod.
Kommunstyrelsen avslår Roger Hanssons återremissyrkande .
Kommunstyrelsen bifaller Sven Olssons återremissyrkande.
Kommunstyrelsen bifaller därefter Sven Olssons förslag om antagande av policier.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta policy för lägenhetsarrende vid försäljning av sjöbodar på kommunal mark, och
att anta policy för anläggningsarrende vid försäljning av sjöbodar på kommunal mark,
samt
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att som förtydligande till nuvarande arrenderegler för sjöbodar antagen av
kommunstyrelsen 2006-10-04 § 141 upphör att gälla.
__________
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Tekniska enheten
Naturcentrum

KS § 141
AU § 124
AU § 109

Dnr 2007/222 422

Planering av våtmarksprojekt i Morlandaån och fråga om eventuell kommunal
medfinansiering
Miljöchefen föredrar en förfrågan från John Persson vid Naturcentrum AB om eventuell
kommunal medverkan till medfinansiering för en planerad våtmarks-anläggning i
Morlandaån.
Projektet innebär anläggande av 2 ha våtmarker och återmeandring med biotopvårdande åtgärder utmed drygt 600 m av Morlandaån. Arbetsprojektet syftar till att
återskapa natur- och fiskeribiologiska värden i ån och samtidigt skydda värdefulla
marina miljöer vid vattendragets utlopp. Våtmarkerna kommer även att bidra till ett
minskat flöde av kväve samt fosfor till havet.
Naturcentrum AB som företräder projektägaren Jon Thorburn, Morlanda Säteri, Ellös,
har gjort en förfrågan om kommunens intresse för en medfinansiering av
våtmarksanläggningen. Den totala kostnaden för våtmarksanläggningen uppgår till
1000.000 kr, varav medfinansiering söks för 230.000 kr hos Våtmarksfonden och Orust
kommun.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar 2007-05-10 § 120 att yttra följande:
”Miljö- och byggnadsnämnden anser det angeläget att vidta miljöåtgärder genom
anläggande av våtmarker för att minska närsalter, återskapa natur- och fiskeri-biologiska
värden samt skydda värdefulla marina miljöer. I synnerhet bör individuella ansträngningar
av detta slag ges ett stöd för riktade och behövliga miljöåtgärder.Nämnden förfogar
däremot som tillsynsmyndighet inte över egna budgeterade anslag för en medfinansiering
av enskilda våtmarksprojekt. Ärendet överlämnas därför till kommunstyrelsen för
bedömning om en eventuell kommunal medfinansiering i projektet.”
Arbetsutskottet beslutade 2007-05-30 § 109 att återremittera ärendet dels för att utreda
möjlig finansiering via statsbidrag (Klimp) och eller EU-bidrag, dels för att ev. kunna
koppla projektet till övriga kommunala intressen.
__________
Föreligger yttrande från kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet daterat 2007-06-27.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte inarbeta projektet i kommunens s.k. klimp-ansökan då kriterierna för bidrag inte
uppfylls, och
att i övrigt inte medfinansiera projektet och därmed uppmana sökanden att inom projektet
söka andra bidragsmöjligheter.
__________
Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
__________
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KS § 142
AU § 127

Dnr 2007/262 214

Plantillstånd på fastigheten Härmanö 2:144
För fastigheten saknas detaljplan. Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv,
naturvård och kulturmiljövård enligt Miljöbalken 3 kap 6§. Fastigheten ligger även inom
kustområdet enligt Miljöbalken 4 kap 4 § samt inom strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap
13 och 14 §§.
Syftet med detaljplanen skall vara att möjliggöra uppförande av nya byggnader för
bostads- och restaurang/konferensverksamhet. Befintliga byggnader skall rivas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 2007-05-10 § 122 att ställa sig positiv till att frågan
prövas i detaljplan och att översända ärendet till kommunstyrelsen för plantillstånd samt
att vid planläggning skall allmänhetens och det rörliga friluftslivets tillgänglighet runt
fastigheten säkerställas.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med nedan angivna villkor och erinringar medge att detaljplan får upprättas för
prövning av ansökan
1. Planförfattaren ska vid planläggningen söka förstärka och inbjuda till större
tillgänglighet i området för allmänheten och det rörliga friluftslivet.
2. Det måste under planprocessen utredas vad bostäderna ska användas till.
3. Inte medge de aviserade sjöstugorna.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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KS § 143
KS § 130
AU § 110

Dnr 2007/210 214

Plantillstånd för Fastigheten Malö 1:28
Plantillstånd innebär att områdets lämplighet för föreslagen exploatering får prövas i en
detaljplan.
Fastigheten ligger inom ett område av riksintresse för friluftslivet och inom ett område av
intresse för naturvård enligt Miljöbalken 3 kap 6 §. Fastigheten ligger även inom
kustområdet enligt Miljöbalken 4 kap 4 §.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca tio uthyrningsstugor samt fem
bostadshus inom fastigheten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-04-04 § 84 att ställa sig positiv till att
frågan prövas i en detaljplan samt översänder ärendet till kommunstyrelsen.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att detaljplan får upprättas för prövning av ansökan i enlighet med miljö- och
byggnadsnämndens beslut.
__________
Bengt Torstensson föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga ärendet till
nästkommande sammanträde.
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Torstenssons förslag.
__________
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt arbetsutskottets förslag.
_________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2007-08-15

Ekonomienheten
Barn- och utbildningsnämnden

KS § 144

Dnr 2007:343 049

Beslut om s k mindre investering
Enligt Ekonomireglementet, kap 6, kan kommunstyrelsen bevilja s k mindre investering.
En av förutsättningarna för detta är att investeringens sammanlagda utgift inte överstiger
15 basbelopp (ca 600tkr).
Dessutom ska samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av den
förslagsställande nämnden.
Kommunstyrelsen äger tillämpa dessa regler även för investeringar i egna verksamheter.
Förslag till mindre investering:
Verksamhet 435 Lokalkostnader
Förråd mm, Varekils skola/förskola
90,0 tkr
Maskiner för lokalvård/träslöjd, Varekils skola 108,6 tkr
Barn- och utbildningsnämnden godkänner genom beslut 2007-02-26 § 30 för sin del de
ovan föreslagna investeringarna och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beslut.
__________
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja de föreslagna investeringarna.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2007-08-15

Miljö- och byggnadsnämnden
Planeringssekreteraren

KS § 145

Dnr 2007:342 235

Yttrande över prövning av förhandsbesked för uppförande av tre vindkraftverk på
fastigheten Ileberg 1:1 och Hårleby 1:1
Miljö- och byggnadsnämnden har fått in ansökan om förhandsbesked för uppförande av
tre vindkraftverk på 2 MW vardera, på fastigheterna Ileberg 1:1 och Hårleby 1:1.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2006-06-07 att översända ärendet till
kommunstyrelsen för att ”utreda helheten av vindkraftspolicyn inom kommunen”, samt
”att förslag till områden för vindkraftsetablering inarbetas i översiktsplanen.”
_______
Roger Hansson och Gunilla Josefsson föreslår kommunstyrelsen besluta att inte lämna
förhandsbesked så länge översiktsplanen inte är antagen.
Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att till miljö- och byggnadsnämnden
meddela att ”Policy för etablering av vindkraft ingår i översiktsplanen, men kan eventuellt
kompletteras med mer operativa riktlinjer för bedömning av ansökningar om
vindkraftsetablering. De föreslagna vindkraftverken ligger inom ett av de tre områden som
kommunen avsatt för vindkraft i förslaget till översiktsplan som sänds på samråd under
sommaren. Riksintressen saknas i området”
Ordföranden förklarar Bengt Johanssons förslag antaget. Omröstning begäres. Följande
omröstningsproposition fastställes: ”Den som bifaller Bengt Johanssons förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Roger Hanssons
förslag.”
Vid omröstningen avgives 7 ja-röster och 3 nej-röster samt 1 avstår. Hur envar röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller således Bengt Johanssons förslag.
Roger Hansson, Gunilla Josefsson och Bengt Torstensson reserverar sig mot beslutet till
förmån för Roger Hanssons förslag.
__________

H/ks/ksprot04

20

ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2007-08-15

Länsstyrelsen
Planeringssekreteraren

KS § 146

Dnr 2007:346 000

Yttrande över förslag till riksintresseområde för vindbruk
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Energimyndigheten att se över gällande områden, samt
ta fram förslag på nya områden som kan vara lämpliga som riksintresse för vindbruk.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tidigare sänt sitt förslag till riksintresse-områden för
vindbruk till Energimyndigheten och sänder det nu till länets kommuner för samråd.
För Orust del föreslår Länsstyrelsen att riksintresseområdet vid Väst-Tången tas bort. Ett
antal nya områden föreslås, se bifogade handlingar.
__________
Bengt Johansson och Roger Hansson föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna följande
yttrande: ”Orust kommun har i översiktsplan utpekat området på Väst-Tången som
möjligt område för vindkraft sedan 1995. Väst –Tången har senare utpekats som
riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten. Området finns också med i det förslag
till översiktsplan som sänds på samrådsremiss under sommaren 2007. I samrådsförslaget
utses dessutom ett mindre område för vindkraft vid Månsemyr avfallsanläggning och ett
område vid Hårleby. Området vid Hårleby är en del av det område mitt på Orust som
Länsstyrelsen föreslagit som riksintresse för vindkraft.
De av Länsstyrelsen föreslagna områdena baseras i huvudsak på en beräkning av 400
meters skyddsavstånd till bebyggelse. En mer utförlig utredning behövs för att anpassa
områdena efter lokala förhållanden och olika motstående intressen. De västra områdena
ligger inom vad kommunen i sin översiktsplan betecknar som stora orörda områden.
Dessutom finns där också flera riksintressen.
Orust kommun hade önskat ett samarbete i tidigare skede med Länsstyrelsen i frågan och
har med hänsyn till den korta remisstiden svårt att ge ett mer utförligt svar. Vi förutsätter
att vi i fortsättningen kommer att få en dialog med Länsstyrelsen om föreslagna områden
för vindbruk i kommunen.”
Kommunstyrelsen bifaller Bengt Johanssons förslag.
__________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2007-08-15

KS § 147
Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation
Dnr 2007/15 002
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut fattade vid sammanträde 2007-06-27
Dnr 2007/ 66

002

Personalärenden
Överenskommelse om samverkan –Aktivitetsgaranti
Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor
för personliga assistenter och anhörigvårdare- PAN 07
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m – LOK 07
Lokalt kollektivavtal om BEA 07
Dnr 2007/16 002
Förköpsärenden
Beslut fattade enligt förteckning
Dnr 2007/18 002
Trafikärenden
Parkeringstillstånd enligt förteckning 2007-06-04
Delegeringsbeslut boendeparkering 2007-06-04
Dnr 2007/ 19
Färdtjänst
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2007-06-11
Beviljad färdtjänst enligt förteckning 2007-08-06

Administration m m
Yttrande över indragning av fyrar
Beslut om mindre investering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2007-08-15

Dnr 2007/22 294
Mark och planering/upplåtelser och överlåtelser m m
Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för fastigheten
Töllås 1:80
Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för fastigheterna
Råssö 1:38 och 1:55
Ekonomi
Dnr 2007/20 002
Borgensåtagande i Stiftelsen Orustbostäder 2007-06-19
Borgensåtagande i Stiftelsen Orustbostäder 2007-06-19
Borgensåtagande i Stiftelsen Orustbostäder 2007-06-26
Delegationsbeslut rörande s k mindre investering 2007-07-11
Dnr 2007/ 80
Upphandling
Delegationsbeslut enligt förteckning 2007-06-19
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
__________
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ORUST KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2007-08-15

KS § 148

Dnr 2007/23 093

Anmälan av inkomna skrivelser
Barn- och utbildningskontoret, Yttrande avseende underrättelse om eventuellt
föreläggande Henåns skola / Orust kommun, 2007-06-05
Mollösunds samfällighetsförening, Kallelse till ordinarie årsstämma 2007-06-15
Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundet erbjuder stöd i processen med att
genomföra förslagen från Ansvarskommitten, 2007-06-25
Vägverket, Slutrapport – pilotprojekt kommunal revision, 2007-06-26
Kommunchefen, Beslut om behörighet att mottaga delgivning, ass, rek, paket o.dyl.
2007-06-26
SAMREV- kommuner i revisionssamverkan, Granskning av rutiner och intern kontroll
vid kontantuppbörd, 2007-06-29
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Miljörapport för år 2006 för Månsemyrs deponi,
Orust kommun, 2007-07-04
Sveriges Kommuner och Landsting, Inför förbundets ordinarie kongress 13-15
november 2007, 2007-07-05
Sveriges Kommuner och Landsting, Öppna Jämförelser 2007 – Grundskola och
Äldreomsorg, 2007-07-05
Västra Götalandsregionen, Mål och inriktning 2008-2010, 2007-07-10
Arbetsmiljöverket, Möjlighet till yttrande enligt 17§ förvaltningslagen,
2007-07-20
__________
Anmälan läggs till handlingarna.
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