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Parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Orust kommun, KS/2021:1525 
 
 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har enligt plan- och bygglagstiftningen ett övergripande ansvar för parkeringen i 
kommunen. I detta övergripande ansvar ligger att utforma en parkeringspolitik och en 
parkeringsplanering för kommunen. Idag saknar Orust kommun riktlinjer för parkering samt 
parkeringsnorm som kan användas i samband med ny- och ombyggnad av bostäder och 
verksamheter. Brist på en parkeringsnorm kan leda till otydligheter både under 
detaljplaneläggning och under bygglovhantering. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-12 § 12 att remittera ärendet till utskottet för 
samhällsutveckling för vidare utredning, varefter ärendet återgår till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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Information om riktlinjer för bryggor i Orust kommun, KS/2022:104 
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Beslut om upprustningsbidrag 2021 - Bevarande av Ransbergstugan i Kultehamn, 
KS/2021:1241 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Sökande får 100 000 kr i bidrag från kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Sammanfattning av ärendet 

Svanesunds Byggnadsförening har lämnat följande ansökan: 
”Ansökan om bidrag för bevarande av Ransbergstugan på Kultehamn i Orust kommun”. 
 
I ansökan beskriver Svanesunds Byggnadsförening att de önskar bidrag för upprustning av 
Ransbergstugan på Kultehamn. Stugan behöver rustas upp avseende sju stycken punkter. 1. 
Avledande av vatten. 2. Nytt golv. 3. Ny fasad och fönster. 4. Tapetsering och målning invändigt. 
5. Nytt tak. 6. Fasadreparation av uthus för att inrymma handikappanpassad mulltoa. 7. 
Elinstallation. Offert för upprustningen har inkommit till föreningen för alla punkter om 600 000 
kr inklusive moms.  

Utredning 

Ransbergstugan på Kultehamn har en lång historia som båtmanstorp och är rik på kulturhistoria. 
Stugan är också den sista återstående bebyggelsen i området som förr innehöll en mängd torp och 
backstugor.  
Förbi stugan går en kulturstig som är välanvänd av såväl invånare som tillresta besökare från 
andra kommuner. 
 
Vid Ransbergstugan finns potential till utveckling för att intressera redan inbitna 
friluftsentusiaster och personer nyfikna på friluftsliv. Bland annat skulle föreningen kunna 
utveckla området genom visning av stugan, informationsskyltar, café, grillplatser och vindskydd.  
 
För kännedom har Thordénstiftelsen gett ett bidrag om 50 000 kr för upprustningen.  

Bedömning 

Bedömningen görs att ett bidrag till Svanesunds Byggnadsförening medför en möjlighet att 
bevara ett kulturhistoriskt minne samtidigt som utvecklingen av friluftslivet på Orust kan gynnas. 
Ett bidrag om 100 000 kr från kommunstyrelsens medel till förfogande ses som befogat för att 
rusta upp stugan med i första hand en mulltoalett som ska vara öppen för allmänheten och att 
föreningen utvecklar området för att gynna allmänhetens möjlighet till friluftsliv. 

Beslutsunderlag 

Uppdaterad ansökan om upprustningsbidrag 2021. Bevarande av Ransbergstugan på Kultehamn, 
Svanesunds Byggnadsförening 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01 

Beslutet skickas till 

Svanesunds Byggnadsförening 
Enhet för fritid 
Enhet för kultur och bibliotek 
Sektor samhällsutveckling 
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Beslut om markköp Huseby 1:78, KS/2021:1447 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Ge förvaltningen i uppdrag att överlåta ett markområde om cirka 430 kvadratmeter till 
marknadspris genom fastighetsreglering till fastigheten Huseby 1:116. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har 2021-10-27 beslutat att inte gå ut med inbjudan till markanvisning för 
fastigheten Huseby 1:78 med möjlighet till utveckling av cirka 20 bostäder. Fastighetsägaren av 
Huseby 1:116 har därefter inkommit med ett önskemål om att få köpa hela eller del av fastigheten 
Huseby 1:78. Sökanden har preciserat att om det inte är möjligt att köpa hela fastigheten Huseby 
1:78 önskar denne i första hand köpa ett markområde om cirka 1 200 kvadratmeter av fastigheten 
(alternativ 1) och i andra hand ett markområde om cirka 430 kvadratmeter av fastigheten 
(alternativ 2). En fastighetsreglering enligt alternativ 2 kanske utan att det påverkar resterande av 
fastigheten Huseby 1:78 negativt. 

Utredning 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2011 att godkänna försäljning av fastigheten Huseby 1:78 för ett 
fastställt pris om 3 906 888 kronor. Den beslutade försäljningen genomfördes aldrig och efter att 
fastigheten värderats till 4 900 00 kronor beslutades 2015 att upphäva det tidigare beslutet från 
2011. 
 
Kommunen beslutade 2018 att avstycka del av Huseby 1:78 för försäljning på öppna marknaden 
samt att gå ut med inbjudan till markanvisning av resterande del av Huseby 1:78. Den avstyckade 
delen med beteckningen Huseby 1:116 såldes för 1 130 000 kronor, men för resterande del av 
Huseby 1:78 inkom inte något komplett anbud och någon markanvisning skedde inte. 
 
Förvaltningen föreslog 2021 att gå ut med ny inbjudan till markanvisning för fastigheterna 
Huseby 1:78 och 1:96. Kommunstyrelsen beslutade att enbart godkänna inbjudan till 
markanvisning av Huseby 1:96. 
 

Nuläge 

Ägaren av Huseby 1:116 har ansökt om att få köpa hela eller del av Huseby 1:78. Om köp av hela 
fastigheten inte är möjligt önskar sökanden överföra en mindre del av Huseby 1:78 till Huseby 
1:116 genom fastighetsreglering. I första hand önskar sökanden köpa markområdet mellan 
dammen på Huseby 1:78 och Huseby 1:116s östra gräns (alternativ 1) och i andra hand ett 
markområde om 7,5 meters bredd utmed Huseby 1:116s östra gräns (alternativ 2). 
 

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att en fastighetsreglering enligt alternativ 1 skulle medföra att resterande 
del av Huseby 1:78 skulle få en sämre utformning och bli svårare att nyttja för bostadsbebyggelse 
vid en eventuell framtida markanvisning. Fastighetsreglering enligt alternativ 2 skulle däremot inte 
påverka Huseby 1:78s fortsatta lämplighet för bostadsbebyggelse samtidigt som Huseby 1:116 
skulle få en bättre utformning. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01 
Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till 

Mark och exploatering 
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Beslut om tomträttsupplåtelse av mark, Käringön 1:1, KS/2018:1345 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till tomträttsavtal för del av Käringön 1:1. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att teckna 10-årigt arrendeavtal för del av Käringön 1:1. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägarna av ostronbaren på Käringön ansökte 2018 om friköp i enlighet med detaljplan. 
Kommunfullmäktige beslutade om avslag och gav förvaltningen i uppdrag att upplåta mark- och 
vattenområde med anläggningsarrende. 
Ägarna av ostronbaren har återkommit med en förfrågan om tomträttsupplåtelse. Tomträtt är en 
upplåtelseform som ger kommunen som markägare möjlighet att säkerställa att byggnaderna 
används för avsett ändamål samtidigt som det är en tryggare upplåtelseform för 
tomträttsinnehavaren. 
Tomträtt kan upplåtas för marken under byggnaderna och mark- och vattenområde under 
bryggdäck kan upplåtas med 10-årigt arrende. 
 

Utredning 

Bakgrund 

Ansökan om friköp av markområde för ostronbar på fastigheten Käringön 1:1 inkom i oktober 
2018. Kommunfullmäktige beslutade att avslå ansökan om friköp med stöd av kommunens 
riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader som anger att sjönära byggnader bör upplåtas med 
anläggningsarrende. 

Nuläge 

Ägarna till ostronbaren har återkommit med en förfrågan om upplåtelse med tomträtt i första 
hand och, om detta inte är möjligt, en arrendeupplåtelse om minst 10 år. 
Anledningen är att man gjort stora investeringar i nya verksamhetslokaler och genom en 
tomträttsupplåtelse får innehavaren möjlighet att använda tomträtten som säkerhet vid belåning. 

Bedömning 

Vid handläggningen av arrendeupplåtelsen har det framkommit att delar av det tilltänkta 
arrendeområdet belastas av servitut för sjöbod som tillhör den tidigare ägaren till ostronbaren. 
Servitutet bör upphävas i samband med att området upplåts med annan upplåtelseform då det 
annars blir olika rättighetshavare till marken under byggnaden. 
 
Till skillnad från det arrendet så är servitutet upplåtet på obestämd tid och en arrendeupplåtelse 
av samma område bedöms inte värdemässigt kompensera den värdesänkning som upphävandet 
av servitutet innebär för förmånsfastigheten. 
 
Enligt förvaltningens bedömning ger en tomträttsupplåtelse kommunen möjlighet att ställa krav 
på att anläggningen används för det ändamål som anges i tomträttsavtalet samtidigt som det ger 
tomträttshavaren möjlighet att använda tomträtten som säkerhet vid belåning. 
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Förvaltningen bedömer att tomträtt kan upplåtas för marken under ostronbarens byggnad och att 
bryggdäcket kan upplåtas med ett 10-årigt arrende. I arrendeavtalet för bryggdäcket säkerställs 
allmänhetens tillgång till passage utmed strandlinjen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01 
Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till 

Mark och exploatering 
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Beslut om markköp, Trolltorp 1:5, KS/2019:1485 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på markanvisningsavtal med ägaren av Trolltorp 
1:10. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren av Trolltorp 1:10 har ansökt om att få köpa del av kommunens angränsande fastighet 
Trolltorp 1:5 för att bygga bostäder för uthyrning. Område skulle kunna vara lämpligt att 
exploatera. Genom markanvisning i form av direktanvisning kan kommunen ge sökanden 
ensamrätt att undersöka möjligheten att exploatera markområdet och ta fram detaljplan med 
inriktning på bostäder. 
 

Utredning 

Ägaren av Trolltorp 1:10 har ansökt om att få köpa del av kommunens angränsande fastighet 
Trolltorp 1:5. Avsikten med köpet är att bebygga markområdet med 8-10 bostäder för uthyrning. 
I en kompletterande ansökan beskrivs att sökanden även har planer på att anlägga en större 
byggnad på cirka 25x25 meter, innehållande gym på sökandens egen fastighet Trolltorp 1:10. 
Sökanden har förklarat att antalet bostäder därmed blir något färre. I ansökan ingår också ett 
markområde för avloppsanläggning. 
 

Bedömning 

Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska försäljning av 
mark ske till ett bedömt marknadsvärde. Om kommunen bedömer att marken kan bebyggas med 
enstaka bostadshus ska kommunen först pröva möjligheten genom ansökan om förhandsbesked. 
Förvaltningen bedömer att det aktuella markområdet skulle kunna bebyggas med flera bostadshus 
och det är därför inte aktuellt för kommunen att söka förhandsbesked enligt kommunens 
riktlinjer. Sökanden anger att avsikten är att bygga flera bostadshus vilket enligt förvaltningen inte 
bedöms vara möjligt utan upprättande av detaljplan. När anledningen till en markanvisning är att 
köparen ska upprätta detaljplan bör överlåtelsen ske genom markanvisning i enlighet med 
kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. 
I detta fall när det är en angränsande fastighetsägare som önskar exploatera området tillsammans 
med intilliggande markområde är det lämpligt att genomföra en direktanvisning, vilket innebär att 
ägaren av Trolltorp 1:10 får ensamrätt att undersöka möjligheten att exploatera markområdet och 
genom att ansöka om planbesked och om sådant beviljas ta fram detaljplan för den egna 
fastigheten tillsammans med det markområde av Trolltorp 1:5 som kommunen anvisar. 
Förvaltningen gör bedömningen att om en detaljplan ska upprättas så är det lämpligt att den 
omfattar hela området inklusive Trolltorp 1:10. I samband med detaljplanens antagande träffas 
ett genomförandeavtal som reglerar ansvar och kostnader för genomförande av detaljplanen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01 
Översiktskarta 
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Mark och exploatering 
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Prövning av begäran av planbesked för Tången 3:8, KS/2021:1532 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Meddela negativt planbesked för att upprätta detaljplan för Tången 3:8 i Orust kommun. Beslutet 
har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan syftar till att genom en planändring möjliggöra uppförandet av ett bostadshus och 
avstyckning av fastigheten Tången 3:8 i Mollösund. Den sökta åtgärden strider mot gällande 
detaljplan, därav behovet att ändra detaljplanen. Fastigheten och intilliggande område ligger inom 
riskzon för översvämning vid skyfall och stigande havsnivåer. I PBL 2 kap. 3 § ska kommunen 
vid planläggning ta hänsyn till bland annat klimataspekter och i 2 kap. 5 § ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för 
översvämning. För att göra sökt åtgärd lämplig bedöms åtgärder för klimatanpassning och skyfall 
behöva genomföras. Ett större avrinningsområde har sitt utlopp för dagvatten över den berörda 
fastigheten och åtgärder behöver därför genomföras med ett helhetsgrepp för området och 
bekostas av berörda parter. Kommunen bedömer att det i dagsläget inte finns förutsättningar för 
den sökta åtgärden men att frågan skulle kunna omprövas när kommunen tagit ställning till 
dagvattenhantering för området i en dagvattenstrategi och riktlinjer för klimatanpassning i 
kommande översiktsplan. 
 

Utredning 

 
Ansökan 
Ansökan inkom 2021-12-13 och syftar till att genom en planändring möjliggöra uppförandet att 
ett bostadshus och avstyckning av fastigheten Tången 3:8 i Tången, Mollösund. För att 
möjliggöra uppförandet av ytterligare ett bostadshus på fastigheten behöver så kallad prickad 
mark från gällande plan tas bort. Ansökan innehåller bland annat projektbeskrivning, 
situationsplan, fasadskisser. 

Förutsättningar 

Kommunens övergripande mål anges i översiktsplanen att samhället skall kunna vidareutvecklas 
som ett levande helårssamhälle. Området är inte specifikt utpekat i översiktsplanen. 
 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård och högexploaterad 
kust.  
 
Området ligger inte i nära anslutning till service, arbetsplatser, skola, omsorg och tät 
kollektivtrafik. Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. På fastigheten finns idag ett 
bostadshus och trädgårdsyta. Fastigheten nås genom Gårdsvägen med ett servitut över tre 
grannfastigheter. 
 
Gällande detaljplan (2004) syftar till att ge befintlig småbåtshamn utvecklingsmöjligheter, 
möjliggörandet av ett hotell, möjliggöra ny byggrätt på Tången 3:7 samt ändra huvudmannaskapet 
från kommunalt till enskilt. Strandskyddet är upphävt inom gällande detaljplan. På fastigheten 
regleras användningen till boende och stora delar av fastigheten är reglerad så att marken inte får 
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bebyggas. Över del av fastigheten ligger ett område som ska vara tillgängligt för allmänna 
underjordiska ledningar.  
 
Fastigheten ligger mycket lågt och ligger inom riskzon för stigande havsvatten och skyfall och 
utsätts för översvämning vid extremväder idag. Intilliggande fotbollsplan, grannfastigheter och 
övrig mark runt berörd fastighet ligger även dessa lågt och avrinning från dessa sker över berörd 
fastighet. 

Bedömning  

Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan, därav behovet att ändra detaljplanen. 
Planändring bedöms vara det mest lämpliga förfarandet. Ändringen bedöms inte strida mot syftet 
av gällande detaljplan. 
 
Området ligger inom riksintresse för högexploaterad kust men eftersom föreslagen åtgärd ligger 
inom befintlig kvartersmark för bostadsändamål bedöms bestämmelserna i 4 kap. MB inte stå i 
strid med ansökan. Detsamma bedöms gälla för riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Riksintresse för kulturmiljövård behöver beaktas i utformning av ny bebyggelse.  
 
I PBL 2 kap. 3 § ska kommunen vid planläggning ta hänsyn till bland annat klimataspekter och i 2 
kap. 5 § ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland 
annat risken för översvämning. För att göra området lämpligt för ny bebyggelse behöver frågan 
om risk avseende skyfall och stigande havsvatten hanteras i ett planarbete. Den sökta åtgärden 
bedöms inte vara lämplig utan att åtgärder genomförs. Lämpliga åtgärder bedöms behöva utredas 
för hela avrinningsområdet för att hitta en teknisk lösning för både dagvatten- och stigande 
havsvattenproblematiken. Åtgärder bör således också genomföras med ett helhetsgrepp för hela 
avrinningsområdet och kostnader därför fördelas mellan både kommun och andra parter som 
vägförening och privata fastighetsägare. Orust kommun har i dagsläget inte planerat ett 
åtgärdsarbete avseende dagvattenhantering eller klimatanpassning för befintlig infrastruktur och 
bebyggelse i området.  
 
Kommunen bedömer att det i dagsläget därför inte finns förutsättningar för den sökta åtgärden 
men att frågan skulle kunna omprövas när kommunen tagit ställning till dagvattenhantering för 
området i en dagvattenstrategi och riktlinjer för klimatanpassning i kommande översiktsplan. 
 
Förvaltningen föreslår att avslå ansökan om planbesked.  
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor daterad 2021-12-13 
Kartbilaga, Högsta högvatten med vinduppstuvning, 2022 (+1,8 m) 
Kartbilaga, Skyfallskartering vid 10 cm nederbördsmängd vid ett tillfälle samt flödesledningar 
med en uppströmsarea större än 500 m2 

Beslutet skickas till 

Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
Affärsdrivande verksamhet 
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Beslut om antagande av planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng norra 
gällande fastigheten Röra-Äng 1:35, KS/2017:680 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Anta planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng norra (14-RÖR-1253) gällande 
fastighet Röra-Äng 1:35 enligt plan- och bygglagen 5 kap 27 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet för samhällsutveckling fattade 2017-08-16 § 84 beslut om att ge positivt planbesked för 
planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng norra (14-RÖR-1253) gällande fastighet 
Röra-Äng 1:35. 
 
Syftet med planändringen är att öka byggrätten för fastigheten Röra-Äng 1:35 och möjliggöra en 
utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen, möjliggöra bostadsändamål i 
befintlig lada samt möjliggöra utbyggnad av veranda på det andra bostadshuset. Syftet 
överensstämmer med syftet för gällande byggnadsplan och kommunens översiktsplan 2009. 
 
Planändringen var på samråd under perioden 23 juni – 14 juli 2021 och på granskning under 
perioden 19 november – 3 december 2021. Planändringen bedrevs initialt genom ett begränsat 
standardförfarande. I och med att planförslaget inte godkändes av hela samrådskretsen, ändrades 
förfarandet till standardförfarande efter samrådet och följdes av ett granskningsskede. Inga nya 
synpunkter inkom under granskningen. 
 
Den föreslagna planändringen svarar på ett ändamålsenligt sätt mot en önskad utveckling av 
platsen. Syftet med planändringen överensstämmer med gällande byggnadsplan 1983-07-17 och 
utvecklingen stämmer överens med kommunens översiktsplan 2009 och program för 
bostadsförsörjning 2016-06-19. 
 

Utredning 

Bakgrund 

Röra-Äng 1:35 ligger inom gällande byggnadsplan 1983-07-17 för del av Henån, Äng norra. 
 
Ärendet initierades genom att ett planbesked för fastigheten inkom 2017-04-12. Syftet med 
planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Röra-Äng 1:35 och möjliggöra en utbyggnad 
för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen, möjliggöra bostadsändamål i befintlig 
lada samt möjliggöra utbyggnad av veranda på det andra bostadshuset. Utskottet för 
samhällsutveckling beslutade 2017-08-16 att ge positivt planbesked. 
 
Vid utredning om planbesked konstaterades att syftet med planändringen överensstämmer med 
syftet för gällande detaljplan byggnadsplan 1982-07-17, att utvecklingen överensstämmer med 
kommunens översiktsplan 2009 och program för bostadsförsörjning 2019-06-09 samt berörda 
riksintressen. 
 
Detaljplanearbetet startades i årsskiftet 2020/2021. Planförslaget innebar att fastighetens totala 
byggrätt ökar, vilket ger byggrätt till befintlig lada som idag saknar byggrätt samt möjliggör 
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utbyggnad av befintliga bostadshus på fastigheten. Enligt utlåtande från Bohusläns museum har 
gården ett kulturhistoriskt värde. 
Planförslaget har stämts av med museet och byggnaderna har försetts 
medvarsamhetsbestämmelser. 
 
Planändringen var på samråd under perioden 23 juni till 14 juli 2021. Myndigheter och 
organisationer har tillstyrkt planförslaget. De enskilda intressen som fördes fram emot förslaget 
berörde de boendes utsikts- och ljusförhållanden. Kommunen bedömer att planförslaget i 
tillräcklig utsträckning tillser viktiga enskilda intressen, såsom påverkan på utsiktsförutsättningar 
och ljusförhållanden, varpå inkomna samrådsyttranden inte föranlett några korrigeringar av 
planmaterialet. Planändringen bedrevs initialt genom ett begränsat standardförfarande. I och med 
att planförslaget inte godkändes av hela samrådskretsen, ändrades förfarandet till 
standardförfarande efter samrådet och följdes av ett granskningsskede. Inga nya synpunkter 
inkom under granskningen. 

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt svarar mot en 
önskad utveckling av platsen, att syftet med planändringen överensstämmer med syftet för 
gällande byggnadsplan 1983-07-17, att utvecklingen överensstämmer med kommunens 
översiktsplan 2009 och program för bostadsförsörjning 2016-06-09. 
 
I och med att inga synpunkter på innehållet i planförslaget kom fram under granskningen 
bedömer förvaltningen att planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng norra gällande 
fastighet Röra-Äng 1:35, kan antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01 
Plankarta med beskrivning daterad 2022-01-20 
Illustrationskarta daterad 2022-01-20 
Granskningsutlåtande daterat 2022-01-20 
 

Beslutet skickas till 

Båtklubben 
Enhet för fritid 
Ekonomienheten 
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Beslut om antagande av planändring för detaljplan Svanesunds tätort Änghagen norra, 
gällande fastighet Svanesund 3:40, KS/2020:1490 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Anta planändring av detaljplan Svanesunds tätort Änghagen norra (1421-P93/6) gällande 
fastighet Svanesund 3:40, enligt plan- och bygglagen 5 kap 27 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-06-10 § 90 att ge positivt planbesked för 
planändring av detaljplan Svanesunds tätort Änghagen norra, (1421-P93/6) gällande fastighet 
Svanesund 3:40. 
 
Syftet med planändringen är att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten samt möjliggöra 
avstyckning för det nya bostadshuset. Syftet överensstämmer med syftet för gällande detaljplan 
och kommunens översiktsplan. 
 
Planändringen var på samråd under perioden 23 juni – 14 juli 2021 och på granskning under 
perioden 19 november – 3 december 2021. Planändringen bedrevs initialt genom ett begränsat 
standardförfarande. I och med att planförslaget inte godkändes av hela samrådskretsen, ändrades 
förfarandet till standardförfarande efter samrådet och följdes således av ett granskningsskede. 
Inga nya synpunkter inkom under granskningen. 
 
Den föreslagna planändringen svarar på ett ändamålsenligt sätt mot en önskad utveckling av 
platsen. 
 

Utredning 

Bakgrund 

Svanesund 3:40 ligger inom gällande detaljplan Svanesunds tätort. Änghagen norra delen, laga 
kraft 1993-07-01. 
 
Ärendet initierades genom att ett planbesked för fastigheten inkom 2019-03-14. Syftet med 
planändringen är att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten samt möjliggöra avstyckning 
för det nya bostadshuset. Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2019-06-10 att ge positivt 
planbesked. 
 
Vid utredning för planbeskedet konstaterades att syftet med planändringen överensstämmer med 
syftet för gällande detaljplan 1993-07-01, att utvecklingen överensstämmer med kommunens 
översiktsplan 2009 och program för bostadsförsörjning 2016-06-09 samt att området ligger 
utanför strandskyddat område. 
 
Detaljplanearbetet startades vid årsskiftet 2020/2021. Planförslaget innebär att bestämmelsen 
som reglerar mark som ej får bebyggas minskar vilket möjliggör uppförande av ytterligare en 
huvudbyggnad, vid avstyckning av fastigheten. Byggrätten är begränsad i sin placering för att 
undvika intrång på fornlämning och minimera påverkan på havsutsikten för bakomliggande 
fastighet. Planförslaget innebär att VA-ledningar kommer att dras igenom fornlämningsområdet, 
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vilket kräver sökning och tillstånd enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har låtit 
meddela att tillstånd kan medges för ingrepp i fornlämning. 
 
Planändringen var på samråd under perioden 23 juni till 14 juli 2021. Planändringen bedrevs 
initialt genom ett begränsat standardförfarande men då planförslaget inte godkändes av hela 
samrådskretsen, ändrades förvarandet till standardförfarande efter samrådet och följdes av ett 
granskningsskede. Inkomna samrådsyttranden föranledde endast mindre justeringar av 
planmaterialet. Inga nya synpunkter inkom under granskningen. 

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt svarar mot en 
önskad utveckling av platsen, att syftet med planändringen överensstämmer med syftet för 
gällande detaljplan (1993-07-01), att utvecklingen överensstämmer med kommunens 
översiktsplan 2009 och program för bostadsförsörjning 2016-06-09. 
 
I och med att inga nya synpunkter på innehållet i planförslaget inkom under granskningen, 
bedömer förvaltningen att planändring av detaljplan Svanesunds tätort Änghagen norra, gällande 
fastighet Svanesund 3:40, kan antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01 
Plankarta med beskrivning daterad 2022-01-20 
Illustrationskarta daterad 2022-01-20 
Granskningsutlåtande daterat 2022-01-20 

Beslutet skickas till 

Planenheten 
Sökande 
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Beslut om samråd för planändring av detaljplan för ekoby gällande fastighet Krossekärr 
2:2, KS/2018:882 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar att: 
Godkänna planändring för detaljplan lagakraftvunnen 2005-10-06 gällande fastighet Krossekärr 
2:2 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked för fastigheten inkom 2018-06-19. Planändringen syftar till att 
möjliggöra 5-7 nya bostäder. Syftet överensstämmer med syftet för gällande detaljplan. 
Planområdet är en del av fastigheten Krossekärr 2:2, som ligger i Ekobyn Utsikten. 2018-12-13 
beslutade utskottet för samhällsutveckling att ge positivt planbesked för planändringen. Marken 
är idag huvudsakligen planlagd för odling. Ytan som i förslaget tas i anspråk av bostäder utgör en 
marginell del av ekobyns totala odlingsmöjlighet och bedöms ha en liten påverkan på byns 
möjligheter till lokal livsmedelsförsörjning. Ekobyn har en enskild VA-anläggning. En ny BDT-
anläggning planeras, vilken kommer att ta höjd för nytillkomna bostäder. Egen vattenförsörjning 
ska ordnas inom området med djupborrad brunn och varje fastighet ska anlägga sluten tank för 
toalettavlopp. 
 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt svarar mot en 
önskad utveckling av platsen och att planförslaget kan gå ut på samråd enligt reglerna för 
begränsat standardförfarande i plan- och bygglagen (2010:900 5 kap 18 §). 
 

Utredning 

Planområdet är en del av fastigheten Krossekärr 2:2, som ligger i Ekobyn Utsikten på nordöstra 
Orust. Idag bor ca 25 personer åretrunt och ca 10 personer som deltidsboende/fritidsboende i 
byn. Området omfattas idag av ”Detaljplan för Ekoby ”, laga kraft 2005-10-06. Syftet med 
planändringen är att möjliggöra bostadsbebyggelse för 5-7 nya bostäder inom fastigheten 
Krossekärr 2:2. Syftet med planändringen överensstämmer med syftet för gällande detaljplan.  
 
Ytan som i förslaget tas i anspråk av bostäder är idag planlagd för odling, men utgör en marginell 
del av ekobyns totala odlingsmöjligheter och bedöms därför ha liten påverkan på byns 
möjligheter till lokal livsmedelsförsörjning. 
 
Egen vattenförsörjning för hushåll och bevattning ska ordnas inom området med djupborrad 
brunn. Avloppsledning för BDT-vatten finns framdraget inom aktuellt område med en anvisad 
påkopplingspunkt för föreslagna bostäder. En ny BDT-anläggning planeras, vilken kommer att ta 
höjd för nytillkomna bostäder. Varje fastighet ska anlägga sluten tank för toalettavlopp inom egen 
fastighet. Snålspolande toalett ska användas. Planändringen kommer inte innebär något ökat 
utsläpp till Grindsbyvattnet, i och med att toalettavloppet från ny bebyggelse ska tas omhand 
genom sluten tank samt genom att planerad BDT- vattenreningsanläggning medför en effektivare 
rening.  
 

Föreslagen bebyggelses omfattning regleras genom största tillåtna byggnadsarea, högsta tillåten 
nockhöjd och största och minsta tomtstorlek. 
 



   Datum    28(30) 
  2022-02-01  
 
Utskottet för samhällsutveckling 
 

 

Planförslaget innebär att fastighetens totala byggrätt ökar, när bestämmelsen som bl.a. 
reglerar odlingsmark, ändras till mark med bostadsändamål. Denna ändring innebär att andelen 
hårdgjord yta ökar, vilket kommer att påverka markens dagvattenflöden. Dessa ökade flöden 
bedöms kunna omhändertas inom planområdet. Planförslaget innebär även att befintligt dike 
kommer att flyttas och/eller kulverteras, vilket kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Enligt framtaget geotekniskt PM, bedöms marken inte kunna påföras någon last utan att riskera 
att orsaka långtidssättningar. Planen reglerar att laster från planerad byggnation samt eventuella 
markhöjningar intill planerad byggnation kompenseras fullt med lättfyllning. 

Bedömning 

Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt svarar mot en 
önskad utveckling av platsen. Planändringsförslaget har utrett platsens förutsättningar och förslag 
till förändring är därefter framarbetade. Förvaltningen bedömer att planändringsförslaget kan gå 
ut på samråd enligt reglerna för begränsat standardförfarande i plan- och bygglagen (2010:900 5 
kap 18 §) vilket innebär att planprocessen kan utesluta granskning vid skriftligt godkännande av 
samtliga i samrådskretsen. Vid fallet att någon eller några i samrådskretsen inte godkänner 
planändringen fortsätter planändringen enligt ett standardförfarande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01, denna handling 
Plankarta med beskrivning daterad 2022-01-20 
Illustrationskarta daterad 2022-01-20 
Gällande detaljplan, 1421-P63 daterad 2005-10-06 

Beslutet skickas till 

Planenheten 
Sökande 
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