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

Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall enligt bilaga, daterad 
2022-02-17. 

2. Den nya taxan gäller från och med 2022-05-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Avfall från privatpersoner och från företag (verksamhetsavfall) tas emot på Månsemyrs 
avfallsanläggning. Avgifterna regleras i dokumentet ”Återvinningscentral- och 
verksamhetsavfall – Taxa”, daterad 2022-02-17. Kostnader och intäkter från respektive 
verksamhet (privatperson/företag) ska belasta respektive tillgodogöra renhållnings-
kollektivet, så att någon subventionering inte uppstår. 
Taxan är baserad på de ramavtal kommunen har med respektive entreprenörer samt en 
hanteringskostnad av materialet på Månsemyrs avfallsanläggning. 

Utredning 

Bedömning 
Taxan är baserad på de ramavtal kommunen har med respektive entreprenörer samt en 
hanteringskostnad av materialet på Månsemyrs avfallsanläggning. 
 
Förvaltningens bedömning är att avgiftsnivån för verksamhetsavfall som varit under 
2021 behöver justeras i följande fraktioner/avfallsslag: 
 

 Taxan för tryckimpregnerat trä och grävmaskinsmattor, höjs enligt justerat pris 
på världsmarknaden 

 Plast läggs till i taxan för att kunna ta emot avfall från verksamheter. 
 Taxan för konstruktionsmaterial höjs på grund av ökade hanteringskostnader. 
 Tidningar och returpapper läggs till i taxan för att kunna hantera nytt ansvar från 

och med 2022. 
 Taxan för ris och parkavfall justeras efter upphandlade priser för borttransport. 
 Taxan för brännbart höjs på grund av nytt avtal 
 Taxan för matavfall höjs på grund av nytt avtal 

 
Tidigare år har taxan för farligt avfall varit olika för olika typer av farligt avfall. Taxan är 
nu omräknad till en enhetstaxa för farligt avfall oavsett typ med anledning av den ökade 
dokumenthanteringen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-17 
 

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



   2022-02-17

Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

Taxa Kommunfullmäktige KS / 2021:1129 § NNN (xxxx-xx-xx) 
Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m Dokumentansvarig i förvaltningen Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 

 Sektorchef samhällsutveckling KS /20xx:NNNN § NNN 
(20xx-xx-xx) 
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Inledning 
Denna taxa reglerar villkoren för inlämning av grovavfall från privatpersoner och 
verksamhetsavfall på Månsemyrs avfallsanläggning. 

Villkor för privatpersoner vid vår återvinningscentral 

 Personbilar med eller utan släp debiteras inte avgift de första 15 besöken per 
år. Varje besök får vara med normal personbil med eller utan släp och 
innefattas maximalt 3 kbm grovavfall.  

 Tillkommande besök debiteras 313 kr/gång inkl. moms. 
 Avfallet ska sorteras enligt anvisningar, och skall vara av sådant slag som 

normalt uppkommer inom hushållet. 
 Bygg- och rivningsavfall klassas som grovavfall från hushåll från och med 1 

augusti 2020. Dock endast den del som privatpersonerna kommer med själva. 
Skulle ett företag eller verksamhet hjälpa till så ingår det inte i dem 15 fria 
besöken.  

Villkor för företag/verksamheter vid vår återvinningscentral 

Företag/verksamheter kan lämna avfall på Månsemyrs återvinningscentral och 
erlägger därmed avgift enligt denna taxa. Företag/verksamheter kan inte lämna farligt 
avfall på Månsemyr. Endast tryckimpregnerat trä och asbest som vägs in via 
fordonsvåg är möjligt att lämna. Företag/verksamheter behöver återvinningskort eller 
vågkort för att lämna avfall. Ansökan om resp kort görs på Månsemyrs 
återvinningscentral eller via www.orust.se där man kan fylla i ett formulär.  

Vid besöken gäller följande: 

 
Avlämning av avfall på sorteringsplattan eller på annan anvisad plats. Avfallet vägs in 
över våg och gäller fordon över 3,5 ton så som lastbil, lastbil med släp, traktor med 
släp etc. Priserna per fraktion är inklusive avfallsskatt, hanteringsavgift, samt 
behandlingsavgift, exklusive moms. Taxan gäller tills vidare och med reservation för 
eventuella höjningar/tillkommande av skatter, avgifter och förändrade 
myndighetskrav. 
 
Avlämning av avfall på återvinningsrampen: 
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Den totala vikten på fordonsekipaget får ej överstiga 3,5 ton. Den totala volymen får 
ej överstiga 3 kbm/besök. Avgiften för företag som ska lämna avfall på 
Återvinningsrampen 2021 är 313:- inkl. moms/besök. Som företagare betalar du per 
besök genom att dra ditt återvinningskort och faktureras i efterhand. 
 
Osorterat avfall och bygg- och rivningsavfall tas inte emot på återvinningsrampen. 
Detta hänvisas till sorteringsplattan och skall då vägas in via fordonsvågen. 
 
Allmänna bestämmelser på återvinningscentralerna ska följas enligt anvisningar på 
skyltar, allmänna bestämmelser och från personal på plats.  
 
Personalen har rätt att klassificera om avfallet om det vägs in fel över fordonsvågen. 
Detta kommer framgå på faktureringsunderlaget.  
 

 

 

Osorterad fraktion 

Osorterad fraktion får inte innehålla farligt avfall, ej flytande, ej dammande. 

Avfallstyp Villkor Kr/ton 
exkl. moms 

Kr/ton 
inkl. moms 

Osorterat 
verksamhets-, bygg- 
och rivningsavfall 

 1 600,00 2 000,00 

Brännbart, 
svårbehandlat 

Gäller brännbar fraktion som 
måste sönderdelas. Vägs in 
som osorgerat. 

1 600,00 2 000,00 
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Sorterade fraktioner 

Avfallstyp Villkor Kr/ton 
exkl. moms 

Kr/ton 
inkl. moms 

Brännbart avfall  1 300,00 1 625,00 

Tryckimpregnerat trä  1 450,00 1 812,50 

Ren gips  1 400,00 1 750,00 

Matavfall  1 000,00 1 250,00 

Plast (osorterat)  1 300,00 1 625,00 

 

Återvinningsbara fraktioner 

Avfallstyp Villkor Kr/ton 
exkl. moms 

Kr/ton 
inkl. moms 

Obehandlaf/omålat trä Ej skivor av typ MDF, 
plywood, masonit, begränsad 
mängs spik, skruv 

100,00 125,00 

Målat trä Inte tryckimpregnerat 370,00 462,50 

Ris  500,00 625,00 

Fragmenterat skrot/ 
smidesskrot 

Rent 0,00 0,00 

Planglas  638,00 797,50 

Stubbar  638,00 797,50 

Wellpapp Rent/torrt 650,00 812,50 

Tidningar/returpapper Rent/torrt 300,00 375,00 

Sprängmattor Av gummi 1 100,00 1 375,00 
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Grävmaskinsmattor Av trä 500,00 625,00 

 

Förpackningsmaterial från verksamheter 

Avfallstyp Villkor   

Glas/metall Tas ej emot. Företaget ska 
lämna på närmsta 
mottagningspunkt eller betälla 
tjänsten av avfallstransportör. 
Se ftiab.se 

  

 

Däck 

Avfallstyp Villkor Kr/ton 
exkl. moms 

Kr/ton 
inkl. moms 

Utan fälg  20,00 25,00 

Med fälg  20,00 25,00 

 

Konstruktionsmaterial 

Allt konstruktionsmaterial ska vara grundläggande karaktäriserat. 

Avfallstyp Villkor Kr/ton 
exkl. moms 

Kr/ton 
inkl. moms 

Sluttäckningsmaterial 
ovan tätskikt 

Separat överenskommelse med 
kund. Deklaration och analys 
krävs. 

Avtalat pris Avtalat pris 

Konstruktionsmaterial 
under tätskikt 

Under KM, deklaration och 
analys krävs. Villkorsnivåer 
styr 

150,00 187,50 
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Lätt förorenade 
schaktmassor som kan 
användas till 
sluttäckning 

Upp till MKM, karaktärisering 
och analys krävs. 
Villkorsnivåer styr. 

200,00 250,00 

Sand, grus och 
borrkax som kräver 
avvattning 

Upp till MKM, karaktärisering 
och analys krävs. 
Villkorsnivåer styr 

200,00 250,00 

Avloppsslam Tas inte emot   

Lera, flytande Tas inte emot   

Muddermassor Tas inte emot   

 

Elavfall, ej producentansvar 

Avfallstyp Villkor exkl. moms inkl. moms 

Kylmöbler per meter 
industrikylskåp/kyl-
diskar bredare än 60 
cm 

 700,00 875,00 

Kylmöbler per styck 
industrikylskåp max 
60 cm breda 

 400,00 500,00 

 

Farligt avfall 

Verksamheter kan lämna farligt avfall på Månsemyr mot avgift. Tryckimpregnerat trä 
och asbest vägs in via vågsystemet. 
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Avfallstyp Villkor Kr/kg 
exkl. moms 

Kr/kg 
inkl. moms 

Farligt avfall från 
verksamheter 

Allt farligt avfall från 
verksamheter vägs in via våg 
systemet samt redogörs via 
deklarations-/ 
transportdokument överlämnat 
från transportören. 

7,00 8,75 

 

Deponifraktion 

Får inte innehålla farligt avfall, brännbart, organiskt eller återvinningsbart material.  
Efter deklaration och separat överenskommelse. 

Avfallstyp Villkor Kr/ton 
exkl. moms 

Kr/ton 
inkl. moms 

Deponirester Ren isolering 
Övriga karaktäriserade 
fraktioner 

1 000,00 1 250,00 

Asbest Emballerad i tät plast. Tas 
emot efter överenskommelse. 

1 000,00 1 250,00 

Aska från värmeverk  1 000,00 1 250,00 

Blästersand Deklaration, karaktärisering, 
analys och laktest krävs. 
Godkännande från 
länsstyrelsen krävs. 

638,00 797,50 

 

Demontering båtar/båtfomar eller annan hantering som kräver personal 

Påbörjad halvtimma debiteras. 
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Avfallstyp Villkor Kr/tim 
exkl. moms 

Kr/tim 
inkl. moms 

Manuellt Separat överenskommelse med 
kund 

420,00 525,00 

Maskinellt Separat överenskommelse med 
kund 

1 000,00 1 250,00 

 

Övrigt 

Avfallstyp Villkor Kr/st 
exkl. moms 

Kr/st 
inkl. moms 

Vågtjänst  100,00 125,00 

Sorteringsavgift Särskild avgift tas ut då 
inkommande avfall bedöms 
dpligt eller felaktigt sorterat 
och måste omklassas till annan 
fraktion än den först angivna. 

500,00 625,00 

Skrymmande och 
svårbehandlat 

För skrymmande och 
svårarbetade material eller 
annat som måste 
specialbehandlas lämnas pris 
efter överenskommelse. 

Se 
maskinell 

hanterings-
avgift 

Se 
maskinell 

hanterings-
avgift 
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Taxa för 

återvinningscentral 

och 

verksamhetsavfall 

2021 

Orust kommun 
 

 

 

 

 
Antagen av kommunfullmäktige 2020-11-12 § 106 

Gäller från och med 2021-01-01 
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Denna taxa reglerar villkoren för inlämning av grovavfall från privatpersoner och verksamhetsavfall på 
Månsemyrs avfallsanläggning. 

Villkor för privatpersoner vid vår återvinningscentral 

• Personbilar med eller utan släp debiteras inte avgift de första 15 besöken per år. Varje besök får vara 
med normal personbil med släp och innefattas maximalt 3 kbm grovavfall.  

• Tillkommande besök debiteras 313 kr/gång inkl. moms. 
• Avfallet ska sorteras enligt anvisningar, och skall vara av sådant slag som normalt uppkommer inom 

hushållet. 
• Bygg- och rivningsavfall klassas som grovavfall från hushåll från och med 1 augusti 2020. Dock endast 

den del som privatpersonerna kommer med själva. Skulle ett företag hjälpa till så ingår det inte i dem 15 
fria besöken.  

Villkor för företag vid vår återvinningscentral 

Företag kan enbart lämna avfall på Månsemyrs återvinningscentral och erlägger därmed avgift enligt denna taxa. 
Företag behöver återvinningskort eller vågkort för att lämna avfall. Ansökan om resp kort görs på Månsemyrs 
återvinningscentral eller via www.orust.se där man kan fylla i ett formulär.  
 
Vid besöken gäller följande: 
 
Avlämning av avfall på sorteringsplattan eller på annan anvisad plats. Avfallet vägs in över våg. Fordon över 
3,5 ton så som lastbil, lastbil med släp, traktor med släp etc. Priserna är inklusive avfallsskatt, hanteringsavgift, 
samt behandlingsavgift, exklusive moms. Taxan gäller tills vidare och med reservation för eventuella 
höjningar/tillkommande av skatter, avgifter och förändrade myndighetskrav. 
 
Avlämning av avfall på Återvinningsrampen: 
 
Den totala vikten på fordonet får ej överstiga 3,5 ton. Den totala volymen får ej överstiga 3 kbm/besök. 
Avgiften för företag som ska lämna avfall på Återvinningsrampen 2021 är 313:- inkl. moms/besök. Som 
företagare betalar du per besök genom att dra ditt återvinningskort och faktureras i efterhand. 
 
Osorterat avfall och bygg- och rivningsavfall tas inte emot på återvinningsrampen. Detta hänvisas till 
sorteringsplattan. 
 
Allmänna bestämmelser på återvinningscentralerna ska följas enligt anvisningar på skyltar. 
 
Personalen har rätt att klassificera om avfallet om det vägs in fel över fordonsvågen. Detta kommer framgå på 
faktureringsunderlaget.  
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AVFALLSTYP Villkor Föreslagen avgift  Föreslagen avgift  

    exklusive moms inklusive moms 
Osorterad fraktion Osorterad fraktion får inte innehålla farligt 

avfall, ej flytande, ej dammande  kr/ton kr/ton 

Osorterat verksamhets-, bygg- 
och riv avfall 

  1600,00 2000,00 

Brännbart svårbehandlat Gäller brännbar fraktion som måste sönderdelas. 
Vägs in som osorterat. 

1600,00 2000,00 

        

Sorterade fraktioner       

Brännbart avfall    1025,00 1281,25 

Tryckimpregnerat trä   1300,00 1625,00 

Ren gips   1400,00 1750,00 

Matavfall   800,00 1000,00 

    
    

Återvinningsbara produkter   
kr/ton kr/ton 

Obehandlat/omålat trä Ej skivor av typ MDF, plywood, masonit, begränsad 
mängd spik, skruv. 

100,00 125,00 

Målat trä Inte tryckimpregnerat 370,00 462,50 

Ris   200,00 250,00 

Fragmenterat skrot/ 
smidesskrot 

Rent 0,00 0,00 

Planglas   638,00 797,50 

Stubbar   638,00 797,50 

Well-/returpapper Rent/torrt 650,00 812,50 

Sprängmattor Av gummi 1100,00 1375,00 

Grävmaskinsmattor Av trä 400,00 500,00 

        

Verksamhets förpackningar       

Glas/plast/metall Tas ej emot. Företag skall lämna på närmsta 
mottagningspunkt eller beställa tjänsten av 
avfallstransportör. Se ftiab.se 

    

        

Däck   kr/ton kr/ton 

Utan fälg   20,00 25,00 

Med fälg   20,00 25,00 

        

  



  2020-09-14 

  KS/2020:1149  
Konstruktionsmaterial Allt konstruktionsmaterial skall vara 

grundläggande karaktäriserat kr/ton kr/ton 

Sluttäckningsmaterial ovan 
tätskikt 

Separat överenskommelse med kund. Deklaration 
och analys krävs. 

Avtalat pris Avtalat pris 

Schaktmassor under tätskikt Deklaration och analys krävs. 100,00 125,00 

Lätt förorenade schaktmassor 
som kan användas till 
sluttäckning 

Upp till MKM,  karaktärisering och analys krävs. 
Villkorsnivåer styr. 

200,00 250,00 

Sand, grus och borrkax som 
kräver avvattning 

Upp till MKM,  karaktärisering och analys krävs. 
Villkorsnivåer styr. 

200,00 250,00 

Tegel   60,00 75,00 

Avloppsslam Tas inte emot     

Lera flytande Tas inte emot     

Muddermassor Tas inte emot     

        

Elavfall , ej producentansvar       

Kylmöbler, meter 
industrikylskåp/kyldiskar 
bredare än 60 cm 

  700,00 875,00 

Kylmöbler, styck 
industrikylskåp max 60 cm 
breda 

  400,00 500,00 

        

Farligt avfall  Företagare får lämna upp till 100 l/år eller 100 
kg/år efter anmälan av transport till 
Länsstyrelsen.Transport-dokumentation krävs 
och skall uppvisas på Månsemyr. 

kr/liter kr/liter 

Spillolja   3,00 3,75 

Smörjfett/oljor   50,00 62,50 

Oljefilter, opressade   50,00 62,50 

Vattenbaserad färg i 
småemballage 

  10,00 12,50 

Lösningsmedelsbaserad färg i 
småemballage 

  10,00 12,50 

Bekämpningsmedel -
fast/flytande/aerosol 

  60,00 75,00 

Sura rengöringsmedel   50,00 62,50 

Basiska rengöringsmedel   50,00 62,50 

Lösningsmedelsrester 
(lågkalori, glykol, alkoholrester) 

  10,00 12,50 
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Deponifraktion Får inte innehålla farligt avfall, brännbart, 

organiskt eller återvinningsbart material. Efter 
deklaration och separat överenskommelse. 

kr/ton kr/ton 

Deponirest karaktäriserad 
(isolering) 

Ren isolering 1000,00 1250,00 

Asbets Emballerad i tät plast.Tas emot efter 
överenskommelse. 

1000,00 1250,00 

Aska från värmeverk   1000,00 1250,00 

Blästersand  

Deklaration, karakterisering, analys och laktest 
krävs. Godkännande från Länsstyrelsen krävs 

638,00 797,50 

        

Demontering båtar/båtformar 
eller annan hantering som 
krävs av personal. 

  
kr/tim kr/tim 

Manuellt Separat överenskommelse med kund 420,00 525,00 

Maskinellt Separat överenskommelse med kund 800,00 1000,00 

      
 

Övrigt   kr/st kr/st 

Vågtjänst   100,00 125,00 

Sorteringsavgift Särskild avgift tas ut då inkommande avfall bedöms 
dåligt eller felaktigt sorterat och måste omklassas 
till annan fraktion än den först angivna. 

500,00 625,00 

Skrymmande och 
svårbehandlat 

För skrymmande och svårbearbetade material eller 
annat som måste specialbehandlas lämnas pris 
efter överenskommelse 

se maskinell 
hanteringsavgift 

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

Prövning av begäran om planbesked för fastigheterna Härmanö 2:99 och 2:197 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Meddela positivt planbesked för att ändra detaljplan för Härmanö 2:99 och 
Härmanö 2:197 i Orust kommun. 
a. Ange villkor att storleken på altan inom Härmanö 2:197 minskas och ytan 
iordningsställs på ett sådant sätt att allmänhetens tillgänglighet till passagen 
säkerställs. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för Härmanö 2:99 och Härmanö 
2:197 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att legalisera en altan som är uppförd på allmän platsmark. Marken 
ägs av Orust kommun och är upplåten till Gullholmens samfällighetsförening. Utskottet 
för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 att låta sökande inkomma med planbesked 
som alternativ till rivningsföreläggande. Marken utgör idag en passage till en pir som 
används bland annat för fiske och området har utsikt mot havet och Islandsberg. Det 
bedöms ha ett värde som allmän platsmark på grund av detta. Att bevilja utökningar av 
kvartersmark i kustsamhällena bedöms sammantaget kunna ha en negativ påverkan på 
kulturmiljö och möjlighet till friluftsliv. I detta fall bedöms dock allmänhetens 
tillgänglighet kunna säkras i så stor utsträckning att det enskilda intresset av att ha kvar 
altanen som funnits där under lång tid bedöms som skäl till att ge positivt planbesked. 
Kommunen har i dialog med berörda parter tagit fram ett förslag på fördelning av 
ansvar och kostnader.  

Utredning 

Historik 
En anmälan har inkommit till mark- och exploateringsenheten om en altan som är 
olovligen uppförd på kommunal mark, utlagd som allmän plats i detaljplanen. Då 
altanen är byggd på allmän plats natur kan kommunen i egenskap av markägare inte 
upplåta något arrende eller servitut då detta strider mot gällande lagstiftning. Utskottet 
för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 att ge fastighetsägare till Härmanö 2:99 
möjlighet att inkomma med planbesked för att ändra detaljplanen. Om inte ansökan 
hade inkommit hade fastighetsägaren till Härmanö 2:99 förelagts att riva den del av 
altanen som är belägen inom kommunens fastighet Härmanö 2:197. Fullständig ansökan 
om planbesked inkom 2021-06-15. Under hösten 2021 har dialog förts med 
fastighetsägare och Gullholmens samfällighetsförening i syfte att ta fram ett förslag som 
samtliga parter kan enas om.  
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Ansökan 
Ansökan syftar till att ändra detaljplanen för att legalisera en redan byggd altan inom 
Härmanö 2:197, som nyttjas av den intilliggande bostadsfastigheten Härmanö 2:99. I 
ansökan framkommer att altanen byggdes samma år som huset 1980. Sökande menar att 
kommunen bör bekosta åtgärden då de hävdar att den olovliga byggnationen bör vara 
preskriberad. De sökande föreslår att de i samband med omläggning av trall kan ta in 
altanen för att säkerställa fri passage förbi altanens östra sida. Efter ansökan inkommit 
har dialog förts med sökande och de har accepterat att de kommer få bekosta 
planarbetet.  

Förutsättningar 
Härmanö 2:99 omfattas av Byggnadsplan för del av Härmanö som vunnit laga kraft 1981. 
Omgivande allmän platsmark, som har användningen park eller plantering i gällande 
plan, utgörs av Härmanö 2:197 som är kommunalt ägd. Allmän platsmark inom planen 
förvaltas av Gullholmens samfällighetsförening.  
 
Detaljplanen ger byggrätt för att uppföra bostadshus inom Härmanö 2:99 i linje med 
den östra fastighetsgränsen. Enligt sökande uppfördes altanen vid samma tid som huset 
byggdes. Den tidigare fastighetsägaren erhöll enligt sökande ett muntligt godkännande 
från den dåvarande ordföranden i Gullholmens samfällighet. Då Orust kommun är 
markägare och marken är upplåten som allmän platsmark hade samfälligheten inte rätt 
att upplåta marken för ett enskilt ändamål såsom en altan. I dagsläget finns endast en 
smal passage mellan altanen och grannfastigheten Härmanö 2:98. Under ärendets 
beredning har även framkommit att ett staket tillhörande Härmanö 2:98 sannolikt är 
placerat på allmän platsmark cirka 0,5 meter från fastighetens västra gräns.  
 
Översiktsplan 2009 innehåller inga restriktioner eller rekommendationer för fastigheten, 
som ingår i Härmanö-Gullholmens samhällsområde.  
 
Fastigheten ligger inom riksintresse enligt miljöbalken 3 kap 6§ för friluftsliv, 
kulturmiljövård och naturvård samt riksintresse för högexploaterad kust enligt 
miljöbalken 4 kap 4§. Strandskydd är upphävt i gällande plan. Vid ny detaljplan 
återinträder det generella strandskyddet om 100 meter. Vid ändring av detaljplan 
påverkas inte nuvarande strandskyddsgräns.  Härmanö naturreservat angränsar till 
bebyggelsen, cirka 20 meter från Härmanö 2:99.  
 
Gullholmen/Härmanö är ett populärt besöksmål och att kunna röra sig fritt inom 
samhället och i naturen är av stort allmänintresse. Fler stigar på lilla Härmanö håller i 
nuläget på att iordningställas med skyltning och röjning.  Norr om Härmanö 2:99 finns 
hällmarker med utsikt över havet och Islandsberg. I planen finns passager i form av 
allmän platsmark mellan Härmanö 2:99 och grannfastigheter på östra respektive västra 
sidan. Ärendet berör den östra passagen. Den västra passagen som leder ut på 
hällmarken är igenväxt. Altanen ianspråktar stora delar av den östra passagen.  En pir 
som används som vågbrytare och besöks bland annat av sportfiskare nås via den östra 
passagen. Fastighetsägare till Härmanö 2:99 har anlagt en trappa ner till piren, som är 
allmänt tillgänglig och regleras via nyttjanderättsavtal. Hällmarksområdet norr om 
Härmanö 2:99 nås inte via den östra passagen på grund av brant terräng. Utan trappan 
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hade piren inte heller varit nåbar för allmänheten av samma anledning. Piren sköts av 
Orust kommun. 
 
Fastighetsägarna ställer sig kritiska till att genom ett nyttjanderättsavtal förbinda sig till 
skötsel av trappan på lång sikt om passagen öppnas upp för att göra ytan mer allmänt 
tillgänglig, och menar att den bör skötas av någon annan om den ska nyttjas av 
allmänheten. 
 
Gullholmens samfällighet ställer sig positiva till att ta över skötsel av trappan om 
kommunen utför underhåll på piren för att göra den mer allmänt tillgänglig samt om 
passagen breddas iordningställs. Mark och exploateringsenheten har ställt sig positiva till 
att underhålla ovansidan av piren för att ytan skall bli jämnare och enklare att gå på.  
 
Utifrån detta har förvaltningen, fastighetsägarna och samfälligheten enats om ett förslag 
på fördelning av ansvar och kostnader. Förslaget är att fastighetsägarna bekostar 
planändring där altanen tas in, och bekostar och genomför enklare iordningställande av 
passagen i dialog med samfälligheten. När detta är genomfört kan samfälligheten ta över 
skötselansvaret för trappan och kommunen åtar sig att jämna till pirens ovansida med 
sten och betong. 

Bedömning 
I nuvarande utförande upplevs inte passagen som allmänt tillgänglig. Den är smal och 
underlaget är ojämnt. Passagens dimensioner och det faktum att det är svårt att se vart 
den leder gör att det bedöms som stor risk att den uppfattas som privat idag.  

I prövningen av planbeskedet görs en avvägning mellan det enskilda intresset för 
fastighetsägarna av Härmanö 2:99 att kunna nyttja en yta som använts som om den 
tillhörde tomtmarken i cirka 40 år och det allmänna intresset att tillgängligheten till 
allmän platsmark inte inskränks.  

Förvaltningen bedömer att kommunen bör vara restriktiva med att bevilja planbesked 
som förändrar användning av allmän platsmark till kvartersmark i våra kustsamhällen 
där det allmänna och privata samsas på liten yta. Högt bebyggelsetryck i attraktiva 
miljöer gör att ett större antal mindre omfattande förändringar sammantaget riskerar att 
ge en påtaglig påverkan på riksintressen för kulturmiljö och friluftsliv.   

Utöver detta riskerar legalisering av olovliga byggnationer att ha en normerande effekt, 
och behovet av tillsyn och handläggning för den typen av ärenden riskerar därmed att 
öka.  

Det enskilda förslaget bedöms inte påverka riksintresse för högexploaterad kust och 
naturmiljö, och inte innebära någon påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljö och 
friluftsliv.  

I detta fall bedömer förvaltningen trots detta att en planändring bör kunna utföras på ett 
sådant sätt att allmänhetens tillgång till området inte försämras påtagligt jämfört med ett 
utförande enligt gällande plan, som skulle innebära att altanen behöver rivas. En orsak 
till detta är att den höjdskillnad som är mellan passagens marknivå och altanen som 
skapar en viss distans mellan den upplevda tomtmarken och passagen. Möjligheten att ta 
in altanen något är också avgörande för att säkra allmänhetens tillgänglighet.  
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Förvaltningen bedömer att passagen bör breddas jämfört med idag men att det exakta 
måttet bör prövas i planprocessen, och utformas i samråd med Gullholmens 
samfällighet. I prövningen bör också eventuella förslag till justering av staket tillhörande 
Härmanö 2:98 ingå.  

Förvaltningen bedömer att allmänhetens tillgång till platsen säkerställs i och med 
föreslagna kompensatoriska åtgärder och skötsel av allmänna anläggningar såsom pir 
och trappa. Vidare bedöms föreslagen fördelning av ansvar och kostnader vara väl 
fungerande och förankrad hos övriga berörda parter.    

Förvaltningen bedömer preliminärt att det inte krävs några underlagsutredningar, då 
förändringen i markanvändning är marginell. Grundkarta och fastighetsförteckning 
kommer behöva tas fram. Detaljplanen bedöms kunna påbörjas inom 2 år och antas 
inom 3 år. Tidsplanen sätts utifrån förutsättningarna för planläggning och politisk 
prioritering.  

En prövning av förutsättningarna för att ändra detaljplan för Härmanö 2:99 och 
Härmanö 2:197 innebär inte en garanti att en ändring av detaljplanen vinner laga kraft. 
Om planändringen inte kan vinna laga kraft föreslås ärendets fortsatta gång vara ett 
rivningsföreläggande.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 
Översiktskarta 2020-12-17 

Beslutet skickas till 
Miljö och bygg 
Mark och exploatering 
Sökande 

 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Rickard Karlsson  
Sektorchef   Planchef 



december 17, 2020Översiktskarta
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Edmund Persson 
telefon 0304-33-40-38 
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om försäljning av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna försäljningen av del av Långelanda-Röra 1:15, enligt 
ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2022-02-10, för 204 
kronor/kvadratmeter.  

2. Sälja resterande del av Långelanda-Röra 1:15 med tillhörande byggnad på den 
öppna marknaden genom kommunens upphandlade mäklare. 

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun har (2019-04-23) erhållit ett gåvobrev avseende fastighetsöverlåtelse från 
Stiftelsen Orust Hemvärnsgård. Till gåvobrevet fanns ett bifogat protokoll från 
stiftelsens styrelsemöte (2019-03-26). I protokollet framgår att styrelsen beslutade att 
verksamheten i stiftelsen ska upphöra och att fastigheten Långelanda-Röra 1:15 ska 
överlåtas som gåva till Orust kommun.  

Med anledning av ovanstående har förvaltningen inkommit med en lagfartsansökan till 
Lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten har i sin tur begärt komplettering utav 
ansökan med anledning av att stiftelsens stadgar samt utdrag från stiftelse registret som 
redovisar vem eller vilka som är firmatecknare saknas. Förvaltningen har därför i samråd 
med stiftelsens ombud försökt att erhålla dessa handlingar utan framgång. Med 
anledning av detta valde förvaltningen att anlita ett eget ombud, vilket resulterade i att 
kommunen erhöll lagfart på fastigheten (2021-11-23).  

Fastighetens totala areal uppgår till en yta på cirka 7 200 kvadratmeter och på 
fastigheten finns en tillhörande byggnad. Förvaltningens bedömning är att fastigheten 
inte utgör strategiskt viktig mark för kommunen. Förvaltningen föreslår därför att cirka 
2 300 kvadratmeter av fastigheten ska säljas till ägarna av fastigheten Långelanda-Röra 
1:33 samt att resterande del av fastigheten med tillhörande byggnad ska säljas på den 
öppna marknaden genom kommunens upphandlade mäklare. 

Utredning 

Nuläge  
Fastigheten Långelanda-Röra 1:15 utgör en del av kommunens markreserv. Enligt 
kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att det är 
viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Det finns olika marktyper 
som kan anses vara strategiskt viktiga för en kommun, exempel på detta är mark som 
behövs för att kunna vidareutveckla områden för bostäder, verksamheter och 
infrastruktur.  
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Det finns ingen detaljplan som reglerar markanvändningen inom eller i direkt anslutning 
till fastigheten. Det finns inte heller några registrerade fornlämningar eller 
kulturhistoriska lämningar inom eller i direkt anslutning till fastigheten.  

Fastighetens totala areal uppgår till en yta på cirka 7 200 kvadratmeter och på 
fastigheten finns en befintlig byggnad. Förvaltningen har därför kontaktat kommunens 
lokalstrateg och begärt vederbörande att utreda möjligheten att ta över förvaltningen av 
fastigheten, där resultatet av utredningen indikerar att någon sådan möjlighet inte 
föreligger. 

Förvaltningen har varit i kontakt med ägare till närliggande fastigheter i frågan om de är 
intresserade av att förvärva delar av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15, där 
ägarna till fastigheten Långelanda-Röra 1:33 visat sitt intresse. Förvaltningen har därför 
erbjudit ägarna till Långelanda-Röra 1:33 att köpa en del av Långelanda-Röra 1:15 
motsvarande cirka 2 300 kvadratmeter för 204 kronor per kvadratmeter och tagit fram 
en ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering där ägarna till Långelanda-Röra 
1:33 ska stå för samtliga förrättningskostnader.    

Bedömning 
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark anges att 
det är viktigt att kommunen äger mark i strategiskt viktiga områden. Förvaltningens 
bedömning är att Långelanda-Röra 1:15 inte består av strategiskt viktig mark för 
kommunen.   

Förvaltningens bedömning är att kommunen erhåller ett högre försäljningsvärde genom 
att sälja cirka 2300 kvadratmeter av fastigheten till ägarna av Långelanda-Röra 1:33 
samtidigt som den resterande delen av fastigheten med tillhörande byggnad säljs på den 
öppna marknaden. Förvaltningens bedömning är således att en försäljning av hela 
fastigheten utan inverkan av ovan nämnda fastighetsreglering skulle betinga ett lägre 
försäljningsvärde för kommunen.  

Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att cirka 2 300 kvadratmeter av 
Långelanda-Röra 1:15 ska överlåtas till Långelanda-Röra 1:33. Detta mot en ersättning 
om tvåhundrafyra kronor för varje kvadratmeter som överförs från kommunens 
fastighet Långelanda-Röra 1:15 till fastigheten Långelanda-Röra 1:33. Den aktuella 
marköverföreningen kommer att ske genom en lantmäteriförrättning 
(fastighetsreglering) där ägarna till Långelanda-Röra 1:33 ska stå för samtliga 
förrättningskostnader. Förvaltningen föreslår även att den resterande delen av 
Långelanda-Röra 1:15 med tillhörande byggnad ska säljas på den öppna marknaden 
genom kommunens upphandlade mäklare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2022-02-10 
Översiktskarta  

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



Översiktskarta: (fastigheten Långelanda-Röra 1:15 = markerad med röd linje).  



Översiktskarta: (fastigheten Långelanda-Röra 1:15 = markerad med röd linje).  



Översiktskarta: (fastigheten Långelanda-Röra 1:15 = markerad med röd linje).  



Översiktskarta: (fastigheten Långelanda-Röra 1:33 = markerad med grön linje). 



Översiktskarta: (fastigheten Långelanda-Röra 1:15 = markerad med röd linje) och 
(fastigheten Långelanda-Röra 1:33 = markerad med grön linje). 

 



Befintlig byggnad på fastigheten Långelanda-Röra 1:15. 



Befintlig byggnad på fastigheten Långelanda-Röra 1:15. 



Aktuell del av Långelanda-Röra 1:15 med tillhörande byggnad som föreslås att säljas 
på den öppna marknaden genom upphandlad mäklare = markerad med röd linje.   



Ungefärlig del (cirka 2 300 kvadratmeter) av Långelanda-Röra 1:15 som föreslås att 
överlåtas till Långelanda-Röra 1:33 = markerad med grön linje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ungefärlig utformning av Långelanda-Röra 1:15 efter genomförd fastighetsreglering 
= markerad med röd linje. 

 



 
Ungefärlig utformning av Långelanda-Röra 1:33 efter genomförd fastighetsreglering 
= markerad med grön linje. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Elin Bergendahl 
telefon 0304 33 40 87 
e-post: elin.bergendahl@orust.se

Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Brattås 1:60 och Brattås 1:62 i den del 
som gäller Brattås 1:62 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Lämna medgivande för överlåtelse av exploateringsavtal för Brattås 1:60 och 
Brattås 1:62 i den del som gäller Brattås 1:62 till de nya ägarna enligt bifogat 
överlåtelseavtal daterat 2022-01-17. 

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun tecknade 2010-04-19 ett exploateringsavtal med fastighetsägarna till 
Brattås 1:60 och Brattås 1:62. I avtalet, punkt 8.2, står: ”Exploatören får inte utan 
kommunens skriftliga medgivande överlåta detta avtal på annan fysisk eller juridisk 
person. Det ankommer på exploatören att begära sådant medgivande.” 

Fastigheten Brattås 1:62 har sålts och de nya fastighetsägarna har kontaktat kommunen 
och begärt medgivande för överlåtelse av exploateringsavtalet. Överlåtelsen innebär att 
de nya ägarna till Brattås 1:62 övertar exploateringsavtalet från fastighetens tidigare 
ägare. Vid överlåtelsen överlåts även tillägg till exploateringsavtal daterat 2014-13-28. 

För fastigheten Brattås 1:60 som ingår i samma exploateringsavtal fortsätter 
exploateringsavtalet att gälla på samma sätt som tidigare.  

Bedömning  
Förvaltningen bedömer att en överlåtelse av exploateringsavtalet är lämplig eftersom 
övertagande part har köpt fastigheten Brattås 1:62. Den tillträdande parten i 
exploateringsavtalet övertar samma rättigheter och skyldigheter som tidigare ålegat den 
avträdande parten. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 
Överlåtelseavtal daterat 2022-01-17 
Exploateringsavtal daterat 2010-04-19 
Tillägg till exploateringsavtal daterat 2014-03-28 
Översiktskarta 
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Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson     Nina Hansson 
Sektorchef    Mark- och exploateringschef



februari 24, 2022Översiktskarta Brattås 1:62
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Elin Bergendahl 
telefon 0304 33 40 87 
e-post: elin.bergendahl@orust.se

Fastställande av Riktlinjer för bryggor i Orust kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Fastställa Riktlinjer för bryggor, daterade 2022-02-25 

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun saknar idag riktlinjer för bryggor på kommunal mark. För att förtydliga 
kommunens handläggning och regler för bryggor på kommunal mark samt för att 
långsiktigt värna om allmänhetens tillgång till strandnära mark- och vattenområden har 
riktlinjer för bryggor tagits fram. Riktlinjerna är vägledande i handläggningen av 
bryggfrågor och förenklar beslutsprocessen. 

Utredning 

Nuläge  
Mark- och vattenområden kan upplåtas för ändamålet brygga i enlighet med 
kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark. En bedömning 
görs från fall till fall utifrån placeringens lämplighet. I dagsläget upplåter kommunen 
mark för ändamålet brygga såvida sökanden är kommunmedlem eller juridisk person 
som bedriver verksamhet på Orust och inte redan har arrende eller servitut för brygga. 
 
Det finns en hög efterfrågan på bryggor på Orust och en stor del av strandlinjen är 
ianspråktagen av bryggor, speciellt i kommunens samhällen. Fler bryggor kommer att 
öka påfrestningarna på Orusts strandområden. 

Bedömning  
Riktlinjer för bryggor behövs för att förenkla beslutsprocessen kring bryggor på 
kommunal mark. Riktlinjerna fastställer principer för bygglovs- och tillsynsärenden samt 
andra kommunala beslut och avtal som rör bryggor och möjliggör att bryggfrågan kan 
behandlas likartat och konsekvent. 
 
Riktlinjer för bryggor behövs även för att värna om allmänhetens tillgång till 
strandlinjen. Orust kommun vill genom dessa riktlinjer främja ett ansvarsfullt 
användande av stränderna för att säkra tillgängligheten till strandområden, både idag och 
för kommande generationer. Genom att strandlinjen inte privatiseras eller 
överexploateras kan allmänheten även fortsättningsvis ha god tillgång till strand- och 
vattenområden. 
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Riktlinjerna ska efter beslut tillföras Orust kommuns författningssamling och 
kommuniceras via orust.se. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-25 
Riktlinjer för bryggor daterade 2022-02-25 

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



Dokumenttyp 

Riktlinjer 
Antagen av 

Kommunfullmäktige 
Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum) 

KS/xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-xx) 
Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m. 

20xx-xx-xx - Gäller tills 
vidare 

Dokumentansvarig i förvaltningen  

Mark- och 
exploateringschef 

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum) 

KS/20xx:NNNN § NNN (201x-xx-xx) 

Gäller för målgruppen 

Sektor Samhällsutveckling 

Kontakt om styrdokumentet 

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

 

2022-02-25
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Riktlinjer för bryggor
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1 Inledning 
Anledningen till att riktlinjer för bryggor behövs är att det finns en stor efterfrågan på 
bryggor på Orust. Fler bryggor kommer att öka påfrestningarna på Orusts värdefulla 
strandområden. Det är viktigt att allmänheten även fortsättningsvis har god tillgång 
till strand- och vattenområden. Därför vill Orust kommun genom dessa riktlinjer 
främja ett ansvarsfullt användande av stränderna för att säkra tillgängligheten till 
strandområden, både idag och för kommande generationer. 

Riktlinjerna gäller för kommunalägda mark- och vattenområden i hela Orust kommun. 
Riktlinjerna gäller för både nya och befintliga bryggor.  

1.1 Riktlinjernas syfte  

Riktlinjerna är vägledande och syftet är att förtydliga kommunens handläggning och 
regler gällande bryggor på kommunal mark. Kommunen vill långsiktigt värna om 
allmänhetens tillgänglighet till strandnära mark- och vattenområden.  

Riktlinjerna syftar även till att redovisa vad som krävs för att få tillstånd att anlägga 
och bibehålla en brygga på kommunens mark- och vattenområden samt att förtydliga 
för bryggägare vad deras rättigheter och skyldigheter är. Den som har tecknat avtal 
med kommunen kallas i dessa riktlinjer bryggägare och är den som äger bryggan. 

1.2 Mål 

För att förenkla beslutsprocessen kring bryggor på kommunal mark och kunna 
behandla bryggfrågan likartat och konsekvent ska riktlinjerna fastställa principer för 
bygglovs- och tillsynsärenden samt andra kommunala beslut och avtal som rör 
bryggor.  

Riktlinjernas övergripande mål är att strandlinjen inte ska privatiseras eller 
överexploateras. 

1.3 Detta regleras inte av riktlinjerna 

 Riktlinjerna omfattar inte bryggor på privat mark. 
 Riktlinjerna omfattar inte sjöbodar och sjönära byggnader. Sjöbodar och 

sjönära byggnader behandlas istället i ett separat styrdokument, ”Riktlinjer för 
sjöbodar och sjönära byggnader”. 
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1.4 Relaterade styrdokument 

Orust kommun har ett antal styrdokument relaterade till denna policy: 

 Gällande Översiktsplan, som utgör ett styrande dokument för hur den fysiska 
planeringen i Orust kommun ska utvecklas. 

 Riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader. 
 Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark. 
 Kulturmiljöprogrammet ”Kulturmiljöer på Orust”. 

2 Rättslig reglering 

2.1 Allemansrätten 

Enligt allemansrätten är det tillåtet att tillfälligt förtöja, fiska eller bada vid en brygga 
som ligger utanför en tomt under förutsättning att den som äger bryggan inte hindras 
från att använda sin brygga. Alla bryggor inom kommunalägda mark- och 
vattenområden ligger utanför det som räknas till tomt, oavsett hur nära den privata 
fastigheten ligger. Därför gäller allemansrätten på alla bryggor som ligger på 
kommunalägda mark- och vattenområden. Allmänhetens skyldighet gentemot 
bryggägaren är att inte störa eller förstöra. 

2.2 Strandskydd 

I Sverige gäller ett generellt strandskydd på 100 meter från strandlinjen, både på land 
och ut i vattnet. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter. 
Strandskyddet har två syften, att trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt 
att bevara goda villkor för växt- och djurliv. 

Strandskyddsdispens krävs för att få anlägga eller ändra en brygga inom strandskyddat 
område. Strandskyddsdispens krävs inte om bryggan ligger inom detaljplanelagt 
område där strandskyddet är upphävt. Strandskyddsdispens ges endast om det 
föreligger särskilda skäl och om åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. De 
särskilda skälen finns angivna i miljöbalken. Ett särskilt skäl är t.ex. att området redan 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Strandskyddsdispens söks hos Sektor miljö och bygg som tar ut en 
handläggningsavgift för ansökan. Om strandskyddsdispens inte kan medges, kan 
följaktligen inte en brygga anläggas oavsett övriga tillstånd. Kommunens miljöenhet 
beslutar om dispenser, men länsstyrelsen kan överpröva kommunens beslut.    
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2.3 Vattenverksamhet 

Att anlägga eller renovera en brygga, pir eller liknande anordning utmed stranden kan 
utgöra en tillståndspliktig åtgärd enligt miljöbalken. Tillstånd för vattenverksamhet 
söks hos Länsstyrelsen. För mindre omfattande vattenverksamheter kan det räcka det 
med en anmälan. 

2.4 Bygglov 

Mindre bryggor med enstaka båtplatser är vanligtvis inte bygglovspliktiga. Vid en 
större anordning (hamn för fritidsbåtar) krävs bygglov enligt plan- och bygglagen. 
Rättspraxis tyder på att det i de flesta fall krävs flera båtplatser för att hamn för 
fritidsbåtar ska vara bygglovspliktig. Enligt praxis bedöms en brygga med mer än 10 
båtplatser vara en bygglovspliktig hamn för fritidsbåtar. Dock kan även mindre 
bryggor kräva bygglov om de medför en stor omgivningspåverkan eller har stor 
påverkan på allmänna intressen.  

2.5 Detaljplan 

Där mark- och vattenområden omfattas av detaljplan föreskriver planen hur området 
får användas. Gällande detaljplaner finns på kommunens hemsida.  

2.6 Tillstånd för markupplåtelse 

Förutom övriga eventuella tillstånd krävs alltid markägarens tillstånd. För 
markupplåtelse på kommunalägda mark- och vattenområden görs ansökan till Orust 
kommun. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida. 

Kommunen kommer vara restriktiv med att godkänna uppförande av nya bryggor på 
platser som pekas ut som kulturmiljöer i kulturmiljöprogrammet och på platser där 
strandlinjen till stor del redan är ianspråktagen av bryggor. 

3 Krav och utformning 

3.1 Grundläggande krav 

För att få erhålla och behålla arrende av mark och vattenområde för brygga krävs att 
arrendatorn är kommunmedlem. Ett hushåll kan ansöka om arrende för max en brygga 
med båtplats för en privat fritidsbåt. Förutsättningar för att få ett arrende för brygga 
är att man inte redan innehar arrende eller servitut för brygga eller 
förtöjningsalternativ utan brygga. Även andel i ett arrende som flera delar på eller 
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andel i en föreningsbrygga räknas. Arrende för brygga upplåts inte om man redan har 
kommunal båtplats. Undantag görs för yrkesfiskare som kan ansöka om arrende för 
max två bryggor.   

Föreningar som arrenderar mark och vattenområde för brygga får endast hyra ut 
båtplatser till föreningens medlemmar. Den som hyr båtplats av föreningen måste 
vara kommunmedlem. Max en båtplats per medlem får hyras ut. Föreningen ska vara 
registrerad och ha ett organisationsnummer. Föreningen och dess medlemmar ska 
följa grundläggande krav i detta dokument. 

Företag som arrenderar mark och vattenområde för brygga ska årligen kunna styrka 
att arrendatorn är juridisk person och att verksamhet bedrivs. Företag kan vid behov 
ges medgivande för arrende av mark och vattenområde för fler än en brygga. 

Badstege får endast anordnas där det är lämpligt ur säkerhetssynpunkt. Det är inte 
lämpligt att anlägga badbrygga mitt bland båtplatser där risken för påkörning är stor. 

3.2 Utformning 

En brygga ska inte vara större än att den uppfyller det grundläggande syftet med 
bryggan. Det grundläggande syftet är att säkert kunna passera till och från båten. 
Bryggägaren ska ombesörja att bryggan inte upptar större yta än nödvändigt med 
hänsyn till platsens förutsättningar. 

Normalt ska privata bryggor inte överstiga 1,5 meter i bredd eller 10 m2 area. Inga 
privata bryggor större än 10 m2 godkänns förutsatt att det inte finns särskilda skäl. Det 
gäller även vid utbyggnad av befintlig brygga. En brygga som löper parallellt med 
väggen framför en sjöbod får gå ut max 1,5 meter från sjöboden. Där det finns behov 

för att uppfylla bryggans syfte (t.ex. på grund av vattendjup) får en sådan brygga även 
ha en utstickande del ut från sjöboden som är max 1,5 meter bred (se figur 1).  

Figur 1 Exempel på utformning av brygga framför sjöbod 

M
ax 1,5 m

Max 1,5 m
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För förenings- och företagsbryggor gäller inte samma krav på storlek och utformning 
som för privata bryggor. För dessa bryggor görs en prövning från fall till fall hur 
utformningen behöver se ut för att bryggan ska uppfylla sitt syfte.  
 
Bryggor ska även: 

 vara öppna för allmänheten och inte vara låsta med grindar eller avskärmade 
med staket, plank eller andra avgränsande anläggningar. Skyltar som avvisar 
allmänheten får inte sättas upp 

 ge ett tillåtande intryck och inte vara anlagda som privata uteplatser 
 vara placerade så att de inte hindrar verksamheter och aktiviteter på vattnet 

eller försvårar användningen av intilliggande bryggor 
 anpassas efter kulturmiljön och för att passa in med omgivande bryggor. 

4 Rättigheter och skyldigheter 

4.1 Bryggägarens rättigheter 

Bryggägaren har rätt: 
 att inneha och nyttja en brygga inom kommunägt mark- och vattenområde 

enligt avtal ingånget med kommunen 
 att förtöja en egen båt vid bryggan, med undantag för bryggor där båtplats är 

olämpligt. 

4.2 Bryggägarens skyldigheter 

Bryggägaren ansvarar för: 
 att erforderliga tillstånd finns för att uppföra eller ändra brygga 
 att bryggan med tillhörande anordningar är utformad på ett sådant sätt att, 

samt hålls i ett sådant skick att risken för olyckor eller skador är minimerad. 
Bryggägaren är ansvarig om någon skadar sig på grund av att bryggan är i dåligt 
skick. Bryggägaren ansvarar för att teckna ansvarsförsäkringar till betryggande 
värde. Bryggan ska även se välvårdad ut och bidra till allmän trevnad 

 att mark- och vattenområde utanför det avtalade området inte ianspråktas på 
något sätt som inte ingår i arrendet, t.ex. genom vinterförvaring av båt eller 
förvaring av fiskeredskap 

 att marken runt bryggan inte ändrar karaktär genom bryggägarens användning 
av bryggan. Förändring av markförhållanden får inte ske utan tillstånd från 
kommunen som markägare 
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 att marken återställs till ursprungligt skick vid uppsägning av avtal utan 
överlåtelse. Undantag kan ges på begäran av kommunen eller bryggägaren, 
men är inte garanterat. 

4.3 Kommunens rättigheter 

Kommunen har rätt:  
 att säga upp avtalet vid avtalsbrott 
 att avgöra om skador på mark omkring en brygga har uppkommit 
 att avgöra om brister i säkerhet eller underhåll förekommer 
 att begära att bryggägaren inom en viss tidsperiod åtgärdar skador eller brister 
 att bedöma vad skälig tidsperiod för åtgärder är 
 att avgöra om vidtagna åtgärder är tillfredsställande 
 att ta betalt för inmätning av ny brygga, eller om bryggan kräver ytterligare 

inmätning på grund av att den byggts utanför upplåtet område. 

4.4 Kommunens skyldigheter 

Kommunen ansvarar för: 
 att hålla register över alla bryggor med avtal 
 att dokumentera platsen innan bryggan uppförs, för att kunna avgöra om 

skador uppstått i samband med anläggning, eventuell platspåverkan under den 
tid bryggan finns, samt om platsen återställs till en acceptabel nivå efter att 
bryggan rivits 

 att kontakta bryggägaren om skador eller brister i säkerhet eller underhåll 
upptäcks för att ge bryggägaren möjlighet att vidta åtgärder. 

5 Ansökan 

5.1 Befintlig brygga 

Ansökan om att få ha en befintlig brygga som saknar avtal kvar på kommunägd mark 

görs via skriftlig ansökan till kommunen. Ansökningsformulär finns på kommunens 

hemsida. Till ansökan bifogas:  

 översiktlig karta med bryggans läge tydligt markerat 

 årtal som bryggan anlades (om detta är känt) 

 kontaktuppgifter 

 fastighetsbeteckning för den kommunala fastigheten. 
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5.2 Ny brygga eller väsentliga ändringar av befintlig brygga 

Ansökan om arrende för ny eller ändrad brygga på kommunens mark görs via skriftlig 

ansökan till kommunen. Ansökningsformulär finns på kommunens hemsida. Ansökan 

ska ha inkommit till kommunen i god tid innan önskad byggstart.  

Till ansökan bifogas: 

 måttsatt skiss på bryggan 

 skriftligt granngodkännande från arrendatorer eller servitutsinnehavare som 

berörs på måttsatt skiss 

 översiktlig karta med bryggans läge tydligt markerat 

 foto över mark- och vattenområde som planeras bebyggas. 

För att få bygga ny eller utöka befintlig brygga krävs: 

 skriftligt godkännande från kommunen 

 anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen, i de fall vattenverksamhet ska 

bedrivas 

 strandskyddsdispens om platsen omfattas av strandskydd. 

När bryggan är byggd: 

 bryggägaren ska meddela kommunen att bryggan är färdigbyggd 

 kommunen mäter in bryggan 

 arrendeavtal tecknas 

 bryggägaren skickar in foto över arrendeområdet. 

5.3 Överlåtelse 

Överlåtelse av arrende för mark som ägs av Orust kommun kräver kommunens 
skriftliga godkännande. Ansökan om överlåtelse av arrende görs genom skriftlig 
ansökan till kommunen. Ansökningsformulär finns på kommunens hemsida. Det kan 
vara vid arvskifte eller annat tillfälle. 
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6 Markupplåtelser – arrende och servitut 

6.1 Allmänt om arrende 

Kommunal mark som inte inom den närmsta tiden ska förädlas eller försäljas kan 
upplåtas genom nyttjanderätt. Förfrågningar om upplåtelser av kommunens mark ska 
vara skriftliga. Inkomna förfrågningar handläggs i turordning efter datum. Mark som 
är utlagd som allmän plats i gällande detaljplan får ej privatiseras eller upplåtas för 
enskilt ändamål. Orust kommun har enskilt huvudmannaskap och i princip all allmän 
platsmark är upplåten till olika gemensamhetsanläggningar. Arrendeavgifterna ska 
vara marknadsmässiga. Avgifter för de olika upplåtelserna beslutas i 
kommunfullmäktige. 

6.2 Lägenhetsarrende 

Lägenhetsarrende är den form av nyttjanderätt som är vanligast vid markupplåtelse 
för bryggor i Orust kommun. Arrendetiden för lägenhetsarrende tecknas normalt på 3 
år med automatisk förlängning på 3 år för bryggor för privat bruk. Arrendatorn har 
inget besittningsskydd - vilket innebär att denne inte har rätt till förlängning om 
kommunen säger upp arrendet för upphörande enligt avtalets villkor. Arrendatorn är 
då skyldig att erbjuda kommunen att lösa in eventuell  anläggning, återställa marken 
och lämna arrendestället. Överlåtelse av arrendeavtalet ska godkännas av kommunen 
och ett överlåtelseavtal eller ett nytt avtal tecknas. Huvudregeln är att arrendatorn inte 
får upplåta arrendestället eller en del av arrendestället i andra hand utan kommunens 
skriftliga godkännande.  

6.3 Anläggningsarrende 

Anläggningsarrende innebär att arrendatorn har rätt att för förvärvsändamål bygga 
eller ha kvar en eller flera byggnader på arrendetomten. Byggnaden eller byggnaderna 
får ej vara av ringa betydelse för verksamheten. Arrendetiden för anläggningsarrende 
tecknas normalt på fem år med automatisk förlängning på ett år. Överlåtelse av 
arrendeavtalet ska godkännas av kommunen och ett nytt avtal tecknas. Huvudregeln 
är att arrendatorn inte får upplåta arrendestället eller en del av arrendestället i andra 
hand utan kommunens skriftliga godkännande. Orust kommun avtalar bort det 
indirekta besittningsskyddet i samband med tecknande av ett anläggningsarrende. 

Anläggningsarrende för brygga kan bli aktuellt om det på arrendestället även finns 
byggnad.  



Riktlinjer för bryggor

12

6.4 Servitut 

Servitut är en rättighet för en fastighet att använda en del av en annan fastighet. Ett 
servitut är knutet till en fastighet och gäller oavsett vem som är fastighetsägare. 
Kommunens mark upplåts genom servitut enbart där ändamålet är av väsentlig 
betydelse. Ett nytt servitut för brygga på kommunal mark medges endast om 
fastigheten inte redan har servitut för detta ändamål. Nya servitut för bryggor upplåts 
endast på Käringön i Orust kommun. 

7 Borttagande av brygga 
När en arrendator frånträder arrendet är arrendatorn skyldig att enligt 8 kap 21 § 
jordabalken erbjuda kommunen att inlösa eventuell anläggning på arrendestället. 

Ska bryggägaren riva bryggan krävs varken rivningslov eller anmälan om rivning. 
Däremot ska kommunen informeras så att marken kan inspekteras efter rivning och 
bryggan kan tas bort från registret.  

Kommunen har rätt att begära att bryggägaren river brygga där det inte finns 
markupplåtelse.   

8 Förvalta riktlinjerna 

8.1 Säkerställa styrdokument 

Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för 
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har 
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 

Målgruppen för riktlinjerna ansvarar för att ta del av och efterleva dem. 

8.2 Avvikelser och förslag 

Den som läser riktlinjerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant 
som påverkar riktlinjerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag 
till förändringar meddela kontaktperson för riktlinjerna.
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