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Sektorchefen informerar - utskottet för samhällsutveckling, KS/2022:12 
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Beslut om att anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust 
kommuns idrottsanläggningar och lokaler, KS/2021:1511 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2019-10-03. 

Sammanfattning av ärendet 

För att underlätta tolkning, handläggning och ansökningsprocess av Orust kommuns 
föreningsstöd samt taxering och uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar behöver 
nuvarande riktlinjer och regler för dessa ses över och revideras. 

Utredning 

Fritidsenheten och kulturenheten har genomfört en översyn av nuvarande föreningsstöd antagen 
av kommunfullmäktige 2017-02-09 § 4. Översynen har påvisat nödvändiga förändringar där vissa 
regler behöver konkretiseras och göras med transparenta för att ansökning, handläggning, 
bedömning och beslut ska bli mer lätthanterliga och användarvänliga. 
Dessutom har e-tjänster börjat implementeras med en digital ansökningsprocess vilket kommer 
innebära ett nytt tillvägagångssätt för ansökningsprocessen. För att dokumentet för uthyrning av 
Orust kommuns lokaler och anläggningar, antagen av kommunfullmäktige 2017-06-08 § 71, ska 
vara förenliga med föreningsstöden så behövs även en revidering av detta. 

Bedömning 

Fritidsenheten och kulturenheten bedömer att föreningsstöden och dokument för uthyrning och 
taxor av Orust kommuns lokaler och anläggningar behöver revideras för att dels underlägga för 
föreningar att ansöka om stöd och dels underlägga för enheternas tolkning, handläggning och 
beslut om dessa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Regler för föreningsstöd – för stöd till ideella föreningar i Orust kommun, daterade 2022-10-03 
Taxor, avgifter och uthyrning – För idrottsanläggningar och lokaler inom kultur- och 
fritidsenhetens verksamhetsområde, Orust kommun, daterade 2022-10-03 
 

Beslutet skickas till 

Enhet för fritid 
Enhet för kultur 
Sektor samhällsutveckling 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Orust kulturpristagare 2022, KS/2022:1531 
 

Sammanfattning 

Under perioden 1 september – 1 oktober har det varit möjligt att, via Orust kommuns hemsida, 
nominera till Orust kulturpris 2022. 
 
Totalt har under denna period fyra nomineringar inkommit. 
 

Regler för Orust kulturpris 

(utdrag ur KS/2021:139 § 54 (2021-05-20) 
 
Orust kulturpris delas ut vartannat år för förtjänstfulla insatser såsom litteratur, konst, 
kulturminnesvård, hembygdsforskning, musik, dans, teater, slöjd, bildningsverksamhet 
eller annan kulturell verksamhet för Orust kommun och dess invånare. 

Kulturpriset kan utdelas till enskild person, till flera personer gemensamt eller till förening eller 
annan sammanslutning. 

Enskilda anställda som har en koppling till kulturverksamheten kan inte nomineras till 
priset. Samma sak gäller för kommunala verksamheter. 

Ingen enskild person eller förening kan få kulturpriset mer än en gång. 

Vem eller vilka som helst, utom kommunstyrelsen eller utskottet för samhällsutvecklings 
ledamöter gemensamt, får föreslå kulturpristagare. Förslagen skall lämnas till utskottet för 
samhällsutveckling senast den 1 oktober årligen. Endast de kandidater som föreslås aktuellt 
utdelningsår kan utses till årets kulturpristagare. Utskottet för samhällsutveckling förbehåller sig 
rätten att avstå från att dela ut priset. 

Senast en månad före förslagstidens utgång skall utannonsering om förslag till 
kulturpristagare verkställas. 

Beslut om utdelning av kulturpriset fattas av utskottet för samhällsutveckling under 
oktober månad. 

Kulturpriset uppgår till ett värde som kommunstyrelsen i aktuell årsbudget beslutat. 

Med priset förslagsvis följer ett särskilt diplom undertecknat av kommunfullmäktiges och 
utskottet för samhällsutvecklings ordförande. 

Kulturpriset utdelas av utskottet för samhällsutvecklings ordförande (enligt beslut av 
arbetsutskottet 2020-11-11 § 196) i samband med höstens föreningsvecka om inget annat 
föreslås. 
 
2022 kommer Orust kulturpris att delas ut i samband med arrangemang under Föreningsveckan i 
Ellösparken, torsdagen den 10 november kl. 18:00. 
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Orusts Sparbanks kulturstipendium 2022, KS/2022:1532 
 

Sammanfattning 

Under perioden 1 september – 1 oktober 2022 har det varit möjligt att, via Orust kommuns 
hemsida att ansökan om Orusts Sparbanks kulturstipendium. 
 
Totalt har under denna period 13 ansökningar inkommit. 

Regler för Orusts Sparbanks kulturstipendium 

(2011-06-15 § 150 (KS/2011:954), 2014-05-28 § 180 (KS/2014:704) 
1. Kulturstipendiet utdelas så länge som Orust Sparbank årligen reserverar 25 000 kronor för 
ändamålet att fördelas av utskottet för samhällsutveckling.  
2. Kulturstipendiet fördelas efter ansökan till enskilda kommuninvånare på Orust som stöd inom 
det kulturella verksamhetsområdet. Stöd kan utgå till utbildning, studieresor, utställningar, 
framställning av litterära och konstnärliga verk och liknande verksamheter. 
3. Stipendiet utannonseras senast den 15 april med sista ansökningsdag den 15 maj årligen. Efter 
beslut om fördelning utfärdar Orust Sparbank postväxlar på utsedda stipendiater.  
4. Stipendiebesked och postväxlar utdelas av utskottet för samhällsutveckling i samband med ett 
publikt tillfälle. 
 
2022 kommer Orusts Sparbanks kulturstipendium delas ut i samband med arrangemang under 
Föreningsveckan i Kulturhuset Kajutan måndagen den 7 november kl. 18.00. 
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Information om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96, KS/2021:1008 
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Information om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för 
småhusändamål på Käringön, KS/2022:1486 
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Motion för att ta ett helhetsgrepp på Ellös- Slätthults industriområde - Lars Larsson (C), 
KS/2022:241 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 att ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att ändra den 
befintliga detaljplanen för Ellös-Slätthults industriområde, 14-MOR-2200 B enligt tjänsteskrivelse 
daterad 2021-12-20 och att finansieringen sker inom sektorns driftbudget för detaljplaner, 
kostnaderna täcks i sin helhet av intäkter genom försäljning av den nyskapade 
verksamhetsmarken.  
 
Som en följd av kommunstyrelsens beslut har en motion ”Motion för att ta ett helhetsgrepp på 
Ellös- Slätthults industriområde” daterad 2022-02-04 inkommit från Centerpartiet genom Lars 
Larsson. I motionen anges följande: ” Kommunen vill ändra den befintliga detaljplanen på 
EllösSlätthultsindustriområde. Centerpartiet vill att det samtidigt tas ett helhetsgrepp över hela 
Ellös industriområde. Det handlar om att ha en dialog med alla företagarna på området om 
önskemål som dom ser och önskar. Under förra mandatperioden tog vi ett beslut i Svanesunds 
industriområde efter dialog med företagarna som innebar att företagen kunde få lov att förtäta 
med byggnation på sina industriområden och tomter, detta var mycket uppskattat. Detta finns 
även som starkt önskemål i Ellös-Slätthults industriområde bland företagarna att få bygga mer på 
sina industritomter, och detta brådskar. Det har t ex framkommit att också regler kring bland 
annat höjder på industrifastigheterna kan behöva justeras. Det skulle hjälpa företagarna och även 
medföra en kostnadseffektivitet för kommunen om man gjorde detta på en gång. Därför är det 
mycket olyckligt för företagarna och kommunen att detta förslag röstats ned av en majoritet på 
KS.”  

Utredning 

Nuläge  

Delar av kommunens fastighet Morlanda-Slätthult 1:29 inom Ellös-Slätthults industriområde är 
planlagd som allmän plats (park eller plantering) i gällande detaljplan (Ellös-Slätthults 
industriområde 14-MOR-2200). I tjänsteskrivelsen tillhörande ärendet KS/2021:1443 (daterad 
2021-12-20) har förvaltningen redogjort för att delar av den allmänna platsmarken idag används 
för bedrivandet av olika verksamheter som finns inom industriområdet, vilket innebär att tillåten 
markanvändning inom dessa delar inte stämmer överens med markens faktiska nyttjande. 
Förvaltningen valde därför att gå vidare med att utreda kommunens möjligheter till att omvandla 
delar av den allmänna platsmarken till verksamhetsmark.  
 
Kommunen har tidigare upplåtit delar av den allmänna platsmarken genom ett nyttjanderättsavtal 
som kommunen ingått tillsammans med några av industriområdets verksamhetsutövare. 
Förvaltningen anser att dessa aktuella delar av kommunens fastighet fortsättningsvis ska kunna 
nyttjas av industriområdets verksamhetsutövare. Ett sådant fortsatt nyttjande är däremot 
planstridigt och kan inte säkerställas genom ett nyttjanderättsavtal. Förvaltningen har därför sagt 
upp det aktuella nyttjanderättsavtalet och därmed valt att gå vidare med att utreda kommunens 
möjligheter till att omvandla delar av den allmänna platsmarken till verksamhetsmark. Syftet med 
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den föreslagna planändringen var således att kommunen enbart skulle omvandla allmän platsmark 
inom befintlig detaljplan (Ellös-Slätthults industriområde) till verksamhetsmark.  
 
I tjänsteskrivelsen angavs bland annat följande ”Planenheten har en driftbudget för interna 
detaljplaner. Årligen görs prioriteringar av detaljplaner så att kostnaderna ryms inom budget. 
Planenheten bedömer att det finns möjlighet att ändra den här detaljplanen år 2023. Om beslutet 
blir att ändra detaljplanen prioriteras den in inom nuvarande budgetnivå. Kostnaderna bedöms 
bli täckta i sin helhet av intäkter som kommer in senare genom försäljning av den nyskapade 
verksamhetsmarken.” 
 
Förvaltningen anser att ett kommunalt initiativtagande till en mer omfattande planändring där 
befintliga byggrätter utökas är fullt möjligt. Ett sådant initiativtagande skulle däremot riskera att 
olika utredningar behöver tas fram till skillnad mot beslutat förslag som enbart innebär att allmän 
platsmark ska omvandlas till verksamhetsmark. Dessa utredningar skulle således innebära utökade 
kostnader för genomförandet av planändringen som i sin tur skulle innebära att ett tillskott till 
planbudgeten blir nödvändigt. Förvaltningen vill även belysa att för höga plankostnader skulle 
kunna innebära att planarbetet måste avbrytas. Kommunen skulle vid ett sådant initiativtagande 
behöva ta ut en planavgift från berörda fastighetsägare i samband med bygglov. Ett sådant 
tillvägagångssätt skulle innebära att kommunen blir tvungen att ligga ute med samtliga 
plankostnader tills fastighetsägarna i framtiden önskar att nyttja sina utökade byggrätter. Det 
finns inte heller några garantier att ovanstående planavgifter kommer att kunna täcka upp för 
kommunens kostnader. 
 
Det har även framkommit att flertalet av fastigheterna inom det aktuella industriområdet inte 
utnyttjat sina redan befintliga byggrätter fullt ut. Detta talar för att kommunen riskerar att ådra sig 
kostnader som också blir svåra att finanserna genom planavgifter då många av fastigheterna inte 
utnyttjar sin byggrätter fullt ut i dagsläget. Förvaltningen bedömer således att kommunen riskerar 
att bekosta privata fastighetsägares värdeökningar genom att finansiera utökningen av deras 
befintliga byggrätter samtidigt som det råder stor ovisshet om kommunen skulle kunna få tillbaka 
sina utlagda kostnader.  
 

Bedömning  

Förvaltningen vill förtydliga att den föreslagna planändringen som det fattades beslut om i 
ärendet KS/2021:1443 enbart syftade till att omvandla allmän platsmark inom befintlig detaljplan 
(Ellös-Slätthults industriområde) till verksamhetsmark. Planändringen skulle således enbart 
resultera i en ny planbestämmelse som stämmer överens med markens faktiska nyttjande och på 
så sätt möjliggör ett förbättrat nyttjande av olika industrifastigheter inom Ellös-Slätthults 
industriområde. Förvaltningens förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen tillhörande ärendet 
KS/2021:1443 innebar att problematiken skulle lösas genom en planändring vars kostnader 
bedöms bli täckta i sin helhet av intäkter som kommer in senare genom försäljning av den 
nyskapade verksamhetsmarken. Upprinnelsen till kommunens initiativtagande i ärendet uppstod 
således endast på grund av att tillåten markanvändning inom dessa delar inte stämmer överens 
med markens faktiska nyttjande och att sådant fortsatt nyttjande kräver en ändring av den 
gällande detaljplanen.   
 
Med anledning av ovanstående förslog förvaltningen att den nyskapade verksamhetsmarken 
skulle säljas till närliggande industrifastigheter, där intäkterna från försäljningen av 
verksamhetsmarken ska täcka kommunens kostnader för planändringen.  
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Förvaltningens bedömning är att motionärens förslag är fullt möjligt att genomföra, dock innebär 
det ökade kostnader för kommunen samt även ökade risker för att ett mer omfattande 
planarbete. Ett verkställande av innehållet i den aktuella motionen skulle således innebära att 
kommunen frångår sitt ursprungliga förslag som innebar en planändring vars kostnader bedöms 
bli täckta i sin helhet av intäkter som kommer in senare genom försäljning av den nyskapade 
verksamhetsmarken. Enligt förvaltningen är beslutat förslag förenligt med kommunens riktlinjer 
för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark samtidigt som kostnaderna bedöms bli täckta i 
sin helhet av intäkter som kommer in senare genom försäljning av den nyskapade 
verksamhetsmarken. Förvaltningen anser således att de verksamhetsutövare som är i behov av 
mer byggrätt på sin industrifastighet inkommer med en ansökan om planbesked som kommunen 
får ta ställning till.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att frågan kan lösas genom att de 
fastighetsägare som har ett behov av utökad byggrätt kan ansöka om planbesked hos kommunen. 
Det blir således den eller de fastighetsägare som ansöker om planbesked som får bekosta 
exempelvis samtliga erforderliga utredningar och inte kommunen. En utökad byggrätt tenderar 
även till att utöka fastigheters marknadsvärden vilket också är ett argument till varför den egna 
fastighetsägaren själv ska stå för eventuella risker samt finansieringen av sina plankostnader och 
inte kommunen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten  
Ekonomienheten 
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Information om markanvisning Åvägen, Henån 1:306, KS/2020:1538 
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Information om omförhandling av arrende för ställplats, Röra-Äng 2:2, KS/2021:448 
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Information om detaljplan för Kila 1:73 m.fl., KS/2015:2173 
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Information om planbesked för Mollösund 5:324, KS/2022:1407 
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Beslut om försäljning av kommunal mark, Nösund 1:190, KS/2007:1022 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att teckna nytt köpekontrakt. 
2. Sälja Nösund 1:190 för 550 000 kr exklusive VA-anslutningsavgift. 

Sammanfattning av ärendet 

2009 upprättades ett köpeavtal för fastigheten Nösund 1:190 som förlängdes vid tre tillfällen och 
som ännu inte har fullbordats. Sökande har ansökt om att fullgöra köpet enligt köpeavtal daterat 
2012-01-11 som var villkorat att byggnation skulle vara påbörjad 2012-04-16. Eftersom köpet inte 
genomförts inom den villkorade tiden behöver ett nytt köpeavtal behöver upprättas. 
Förvaltningen anser att det nya köpeavtalet bör ha en köpeskilling som bättre motsvarar dagens 
marknadsvärde och VA-anslutningsavgift bör inte ingå i köpeskillingen. 
 

Utredning 

Sökande tilldelades år 2009 tomt nr 48 i Nösund. I det ursprungliga köpeavtalet fanns villkor om 
att byggnation ska påbörjas inom 12 månader. Sökande ansöker om förlängning vid tre tillfällen 
då de inte erhållit bygglov på grund av för stora planavvikelser. Kommunen beviljade förlängning 
med 6+6 månader. Den tredje förlängningen beviljades av kommunstyrelsen 2012-01-11, vilken 
innebar att byggnation skulle vara påbörjad 2012-04-16. Någon ytterligare förlängning har inte 
beviljats och byggnation har inte påbörjats.  
 
2018 inkommer en ny bygglovsansökan varpå byggnadsnämnden beslutar om att bevilja bygglov. 
Ärendet överklagas till Länsstyrelsen som upphäver nämndens beslut på grund av för stora 
avvikelser från detaljplan. 2020 inkommer ytterligare en bygglovsansökan som även denna blir 
överklagad till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avvisar dock överklagan och bygglovet vinner laga 
kraft 2021-05-18. Någon byggnation har inte påbörjats. 
 
I samband med att nytt bygglov söks tar mark- och exploatering kontakt med sökande för att 
häva köpet då de inte påbörjat byggnation inom den villkorade tiden. 
 

Nuläge  

Sedan köpeavtalet tecknades har marknadsvärdet på bostadstomter i området stigit kraftigt. 

Enligt köpekontrakt som upprättades 2009 ska köpeskillingen på 489 205 kr räknas upp med 

konsumentprisindex (KPI). KPI följer dock inte fastighetsprisutvecklingen. Skillnaden mellan 

uppräkning med KPI och fastighetsprisindex är 396 357 kr (562 851 kr, 959 208 kr). 

Sökande vill fullgöra köpet men motsätter sig att betala full VA-anslutningsavgift, som vid 

ursprungliga köpekontraktet skulle ingå, då de anser att de inte har kunnat påbörja byggnation på 

grund av att kommunens bygglovsandläggning dragit ut på tiden. Bygglovsansökningarna har 

dock innehållit planavvikelser och hade bygglov söks enligt detaljplan eller med mindre 

planavvikelser hade bygglov kunnat beviljas tidigare.  
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Sökande är villiga att betala den ökning som skett på VA-anslutningsavgiften mellan 2009 och 

2022 vilket är 128 410 kr samt 550 000 kr för tomten. År 2022 ligger VA-anslutningsavgiften på 

274 860 kr. 

Bedömning  

Förvaltningen anser inte att kommunen kan hållas ansvarig för att byggnation inte påbörjats i 

enlighet med köpekontraktet. Det finns inga möjligheter att betala del av VA-avgiften utan denna 

del kommer få dras från köpesumman vilket gör att tomtpriset skulle hamna på 403 550 kr om 

kommunen skulle godkänna det sökande är villig att betala. 403 550 kr är mindre hälften av vad 

en genomsnittlig bostadstomt värderas till på Orust. 

Med detta som grund och med hänsyn till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning 
anser förvaltningen att nytt köpekontrakt ska upprättas med en köpeskilling som bättre motsvarar 
det faktiska marknadsvärdet. Dock anser förvaltningen att kommunen brustit i uppföljningen av 
att häva köpet alternativt upprätta nytt köpekontrakt vilket gör att det kan vara befogat att ge ett 
visst avdrag på köpeskillingen gentemot det faktiska marknadsvärdet. 

Därför anser förvaltningen att kommunen bör upprätta ett nytt köpekontrakt med oförändrad 

köpeskilling (som ska indexregleras) men där VA-anslutningsavgiften inte ingår. Förvaltningen 

föreslår därför en köpeskilling på 550 000 kr exkl. VA-anslutningsavgift.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Köpekontrakt daterat 2009-12-15 
Köpekontrakt daterat 2011-01-05 
Översiktskarta  

Beslutet skickas till 

Mark- och exploatering 
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Fastighetsreglering rörande Varekil 1:172 och Varekil 1:190, KS/2022:111 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar att: 
Godkänna ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2022-08-25, berörande del 
av Varekil 1:172 och Varekil 1:190. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Varekil 1:190 inkom i slutet av 2021 med en ansökan om att förvärva 
kommunal mark, del av Varekil 1:172. Sökande önskar utöka sin industrifastighet från 2580 kvm 
till ca 4230 kvm för att kunna utveckla sin nuvarande verksamhet. Befintlig fastighet ligger inom 
planlagt område för industri medan den del som önskas överföras ligger utanför planområdet. 

Utredning och bedömning 

Sökande inkom med en ansökan i slutet av 2021 om att få förvärva kommunal mark, del av 
Varekil 1:72, för att kunna utöka sin befintliga industrifastighet från 2580 kvm till ca 4230 kvm. 
Sökandes fastighet är planlagd som industri för ej störande verksamhet. Mark som inte är 
planlagd får enligt kommunens riktlinjer säljas efter att sökande erhållit positivt förhandsbesked. 
Beslut om fastighetsreglering bedöms inte kunna tas av tjänsteperson enligt delegation så därför 
tas ärendet upp för politiskt beslut. 
 
Sökande fick i juli 2022 ett positivt förhandsbesked för ny lastplan och lagerlokal inom det 
område som ansökan syftar till. Förvaltningen bedömer att fastighetsregleringen inte hindrar 
framtida planläggning. Marken anses därför inte utgöra strategiskt viktig mark och förvaltningen 
ser inga skäl att den ska stanna kvar i kommunens markreserv. 
 
Markpriset bedöms till 150 kr/kvm vilket grundar sig på att sökande är enda möjliga köpare och 
att det aktuella markområdet kräver åtgärder i form av bortsprängning och markarbeten, samt en 
jämförelse av liknande försäljningar i närområdet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2022-08-25 
Kartbilaga daterad 2022-08-26 
Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploatering 
Ekonomienheten 
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Antagande av taxa för insamling av hushållsavtall 2023, KS/2022:1511 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta renhållningstaxa avseende insamling av hushållsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad 2022-
10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall gäller till och med 2027-01-31.  
Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av 
bränslekostnader, men även personal- och övriga kostnader ingår.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 10 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxa avseende hushållsavfall beräknas verksamheten klara kostnadsökning 
2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Renhållningstaxa, daterad 2022-10-03 
 

Beslutet skickas till 

Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Antagande av taxa för slamtömning 2023, KS/2022:1512 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta taxa avseende slamtömning 2023, med höjning 8 %, daterad 2022-10-03 att gälla från och 
med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande avtal för slamtömning gäller till och med 2027-01-31.   
Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av 
bränslekostnader, men även personal- och övriga kostnader ingår.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 15 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxor avseende slamtömning beräknas verksamheten klara kostnadsökning 
2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Slamtömningstaxa daterad 2022-10-03 

Beslutet skickas till 

Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, KS/2022:1513 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta taxa avseende återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad 
2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 

De mest kostnadsdrivande för återvinningscentralen och verksamhetsavfall 2023 förväntas vara 
avtalen för transporter, som årligen regleras av avfallsindex inkl. drivmedel.  
 
Från januari till september 2022 har detta index stigit 14 % Beräkning inför justering av taxa för 
2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 
ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 
inför 2023.  
 
Med 8 % höjning av taxor för återvinningscentral och verksamhetsavfall beräknas verksamheten 
klara kostnadsökning 2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, daterad 2022-10-03 
 

Beslutet skickas till 

Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Antagande av VA-taxa 2023, KS/2022:1514 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta VA-taxa, daterad 2022-09-21. 

Sammanfattning av ärendet 

Va-verksamheten är självförsörjande genom finansiering med avgifter. För att klara av det 
kommande investeringsbehovet behöver va-taxan justeras regelbundet. 
Läget i världen har förändrats och har medfört dyrare materialkostnader, ökade kostnader för 
energi och drivmedel samt högre transportkostnader. 
 
Va-verksamheten har jobbat aktivt för att öka intäkterna och hålla nere kostnaderna. Va-
verksamheten kommer att använda fonderade medel men trots detta ser förvaltningen att både 
anslutningsavgifterna, brukningsavgifterna och särskilda avgifter behöver höjas med 5 % för att 
möta kommande investeringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
VA-taxa 2023, daterad 2022-09-21 
 

Beslutet skickas till 

Chef affärsdrivande verksamhet 
Orust kommuns författningssamling 
Ekonomienheten 
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Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2023, KS/2022:1524 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22, att gälla från och med  
2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Hamn- och båtplats taxan justeras med en höjning som motsvarar 2,8 % jämfört med föregående 
år. Höjningen om 2,8 % gäller för samtliga tariffer exklusive dagbiljetterna. 
Avgiften för dagbiljetter höjs med 5 kronor/dag till att kosta 60 respektive 70 kronor. 
Ny tariff för el till vinterbåtplats läggs till i taxan med en avgift på 2,5 kr/KW inklusive moms. 
Möjligheten för avgiftsfri tilläggning för eldrivna båtar i de kommunala hamnarna upphör. 
Avgifterna i taxan är avrundade i syfte att förenkla den, vilket innebär att den faktiska höjningen 
kan skilja sig något från den föreslagna allmänna höjningen om 2,8 %. 

Utredning  

För att kunna bibehålla den höga servicegraden i gästhamnarna, föreslår förvaltningen att taxan 
justeras enligt förslag till hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22. 
Förslaget om höjning med 2,8 % grundas dels på att hamnverksamheten ska kunna bibehålla 
servicenivån trots ökande driftskostnader, dels på att förvaltningen bedömer det som viktigt att 
hamn- och båtplatstaxan någorlunda följer den allmänna prisutvecklingen i samhället 
kontinuerligt från år till år, för att på vis hålla jämna steg med kostnadsläget samt att undvika 
stora prisökningar i framtiden. 
 
Skulle taxan istället höjas enligt konsumentprisindex (KPI) skulle det innebära en höjning med 
9,8 % inför år 2023. Förvaltningen anser att detta är en mycket kraftig höjning och ser hellre en 
längre men jämnare utveckling över tid. 
 
Dagbiljetter 
Förvaltningen föreslår att avgiften för dagbiljetter höjs med 5 kronor, vilket innebär en höjning 
från 55 kronor till 60 kronor och från 65 kronor till 70 kronor eller 9,1 % respektive 7,7 %. Detta 
överskrider då förvaltningens föreslagna höjning om 2,8 % och grundar sig i att förvaltningen 
anser att dagbiljetter idag ligger väldigt lågt i förhållande till övrig prissättning, men också i för 
hållande till den belastning dagbesökarna har på verksamhetens faciliteter och bryggor. 
 
El till vinterbåtplats 
Hamnverksamheten får ofta frågan om förvaring av båtar i hamnen över vintern, och därtill 
kommer inte sällan frågan om el. Därför anser förvaltningen att det är av betydelse att det finns 
en taxa som styr avgifter för el till vinterbåtplatser. Förvaltningen anser att 2,5 kr/KW inklusive 
moms är en lämplig avgift med hänsyn till kommunens nuvarande elavtal. 
 
Eldrivna båtar 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-12 att anta hamn- och båtplatstaxa 2021 och då 
beslutades även att det ska vara avgiftsfritt för eldrivna båtar under v. 23-35, dock max 2 dygn per 
14-dagars period. Idag är förvaltningens uppfattning att det inte är ekonomiskt sunt och föreslår 
att möjligheten för eldrivna båtar att ligga avgiftsfritt i kommunens hamnar tas bort. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22 
 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploateringschef 
Samordnare hamnar 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Antagande av taxa och avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023, 
KS/2022:1525 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Anta räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-

26, att gälla från och med 2013-01-01. 
2. Räddningstjänsten får för varje kalenderår besluta om att justera taxan med Sveriges 

kommuner och regioners (SKRs) oktoberpublicering av prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten utför de flesta uppgifter som åligger dem enligt lagen om skydd mot olyckor 
och lagen om brandfarliga och explosiva varor. För de delar som utgör myndighetsutövning ska 
kommunen anta taxa. Indexuppräkning delegeras till räddningstjänsten. Den nu gällande taxan 
behöver revideras då ett av de använda indexen publiceras så sent på året att taxan ej blir klar till 
årsskiftet. Därför ersätts indexen KPI (konmusmentprisindex) och AKI (arbetskostnadsindex) 
med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV). Gällande taxa har räknats upp med PKV och 
ger en taxa som avses börja gälla från 2023-01-01. 

Bedömning 

Kommunen får föreskriva om att en avgift får tas för tillsynsbesök. 
Avgiften kostnadsberäknas utifrån den tidsåtgång som kräv för genomförande av tillsynsbesöket. 
Taxan består av en grundavgift och en rörlig timavgift. Grundavgiften bedöms vara ett 
medelvärde som de flesta små och medelstora tillsynsobjekten får betala. 
 
Debitering av tillståndsärenden grundar sig på en rörlig timavgift som motsvarar timavgiften för 
tillsyn och fast grundavgift för olika typärenden. Grundavgifterna är beräknade utifrån den 
uppskattade tiden det normalt ska ta att handlägga ett ärende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-26 
 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Beslut om nytt produktslag i avgiftssystemet för alkoholservering, folköl, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt avgifter, KS/2022:1533 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Införa nytt produktslag, tobaksfria nikotinprodukter samt avgift, i avgiftssystemet för 

alkoholservering, folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, daterad 2022-09-26. 
2. Avgifterna årligen regleras med den procentsats för innevarande kalenderåret i Prisindex 

för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) hemsida i oktober månad. 

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen beslutade den 21 juni 2022 om en ny Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
som skulle träda i kraft den 1 augusti 2022. Kommunen har tillsynsansvar över att lagen och 
anslutande föreskrifter följs och även rätt att ta ut en kostnad för att täcka kostnaderna för detta 
arbete. 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om vilka eventuella avgifter som ska gälla. Idag tas 
tillsynsavgift ut varje år för de försäljningsställen som säljer folköl och/eller elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare. Avgifterna regleras årligen efter procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex (KPV). Kostnaden i år (2022) för ett produktslag är 2 010 
kronor och för ytterligare produktslag vid samma försäljningsställe 340 kronor. 
 
Tobaksfria nikotinprodukter utgör en egen grupp av produkter med egen lagstiftning. Detta 
betyder att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och tillsyn ska hanteras var för sig. Precis 
som med övriga ”produkter” kan dock en del av tillsynen samordnas. För att det ska bli tydligt 
och likvärdigt är det därför lämpligt att utöka avgifterna med ytterligare en produkt, tobaksfria 
nikotinprodukter, som räknas upp på samma sätt som i nuvarande avgiftssystem 

Utredning 

Riksdagen beslutade 21 juni 2022 om Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, medan 
kallad LTNP, som i stort sett korresponderar mot Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter, nedan kallad tobakslagen. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022. Kommunerna 
svarar för den omedelbara tillsynen enligt LTNP 24-25 § och att ta emot anmälan om försäljning 
enligt LTNP 17 §. Kommunen har också sanktioneringsmöjligheter enligt LTNP 28-29 §, 
möjligheter till kontrollköp enligt LTNP 37 §. 
 
Kommunen får enligt LTNP 40 § samt Kommunallagen, 2 kap § 5 och 6 ta ut en avgift för tillsyn 
på samma sött som gäller för alkohollagen och tobakslagen. 
 
Beslut, 2014-10-16 KS/2014:1214 § 146 och 2017-10-12 KS/2017:1401 § 95 ligger till grund för 
dagens avgiftssystem för anmälningspliktiga. Enligt beslut taget 2019-05-09 KS/2019:379 § 40 
ska avgifterna årligen regleras med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på SKR:s hemsida u oktober månad. 
Avgifterna rundas avrundas till jämna tiotal kronor. Utgångspunkt för indexuppräkning är 
oktober 2019. 
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Tobaksfria nikotinprodukter utgör en egen grupp av produkter med egen lagstiftning. Detta 
betyder att anmälan, egenkontrollprogram, registrering och tillsyn ska hanteras var för sig. 
Hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter och elektroniska cigaretter är i det närmaste identisk 
och precis som med övriga ”produktslag” kan en del av tillsynen samordnas. För att det ska bli 
tydligt och likvärdigt är det därför lämpligt att utöka avgifterna med ytterligare en produkt, 
tobaksfria nikotinprodukter, enligt nedan. 
 
Anmälnings samt årlig tillsynsavgift för folköl, e-cigaretter och på fyllningsbehållare samt 
tobaksfria nikotinprodukter, 2022-01-01. 
 

Försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria 
nikotinprodukter 

Försäljning av ett produktslag 2 010 kronor 

Försäljning av två produktslag 2 350 kronor 

Försäljning av tre produktslag 2 690 kronor 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Avgifter för alkoholservering, folköl, tobak och e-cigaretter, daterad 2022-09-26 

Beslutet skickas till 

Handläggare 
Orust kommuns författningssamling 
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Beslut om antagande för detaljplan för Svanesund centrum, norra, KS/2020:1495 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära 
service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust. 
 
Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning. 
Detaljplanen möjliggör ett varierat uppförande av boenden i form av radhus, lägenheter, parhus 
eller villor. Totalt möjliggör detaljplanen ungefär 115 nya bostäder. Den planerade förskolan 
rymmer 8 avdelningar och kommer att uppföras i kommunal regi. Detaljplanen innebär även att 
den befintliga fyrvägskorsningen ersätts med två trevägskorsningar för förbättrad trafiksäkerhet. 
 
Detaljplanen bedrivs med ett utökat förfarande eftersom detaljplanen avviker från 
översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för bostäder. 
 
Den föreslagna detaljplanen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad utveckling av 
platsen och planförslaget kan antas enligt reglerna för utökat standardförfarande 5 kap 27 § plan- 
och bygglagen. 

Utredning 

 
Bakgrund 
Svanesund har ett strategiskt läge med närhet till både service och arbetsmöjligheter samtidigt 
som närmiljön innebär närhet till hav och natur. Den befintliga förskolan på Sesterviksvägen 
behöver ersättas med en ny förskola inom planområdet som också ser till ett kommande behov i 
samband med tillkommande bostadsbebyggelse på orten. Inför detaljplanearbetet har ett 
planprogram tagits fram för Svanesunds centrum.  
 
Under samrådet inkom ett antal synpunkter som ledde till att bland annat detaljplanens 
trafikförslag ändrades och att den befintliga fyrvägskorsningen kommer att göras om till två 
trevägskorsningar. Under granskningen inkom ett fåtal synpunkter och/eller oklarheter som har 
lett till att redaktionella ändringar av planförslaget har gjorts. Dessa redovisas i 
granskningsutlåtandet.  
 

Planförslag 

Planområdet omfattar ett område på 6,3 ha norr om Färjevägen. Idag består marken av obebyggd 
mark och en f.d. travbana med tillhörande byggnader som inte längre är i bruk. 
 
Detaljplanen möjliggör ca 115 nya bostäder och en ny förskola för åtta avdelningar i ett centralt 
läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust. Förskolan 
vetter mot naturområdet i norr, där ett större lekområde kan anordnas i naturen. Efter att 
detaljplanen har vunnit laga kraft kommer markanvisning att ske för bostäderna.  
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I översiktsplan 2009 är delar av det berörda planområdet utpekat för utbyggnad av bostäder. 
Norra planområdet och ytterligare norrut pekas ut som värdefullt naturområde och är delvis 
aktuellt för utbyggnad av bostäder. Detaljplaneförslaget avviker från översiktsplanen då ett större 
område än det utpekade är aktuellt för bostäder. Inom området som i översiktsplanen är utpekat 
för bostäder föreslås både förskola och bostäder. 
 
Detaljplaneläggningen omfattas inte av strandskyddet. Planområdet är inte tidigare 
detaljplanelagt. 

Bedömning  

Marken är kommunal markreserv för exploateringsändamål som nu är föremål för planläggning 
för bostadsändamål och förskola. Det föreslagna planområdet innebär en förtätning av 
Svanesunds samhälle. Området ligger centralt i anknytning till befintlig väg och VA-infrastruktur 
samt kollektivtrafik. En utbyggnad enligt planförslaget kan således ses som god resurshushållning.  
 
Det bedöms inte råda någon osäkerhet kring planens innehåll och den miljöpåverkan som ett 
genomförande av planen innebär kan därmed antas bli någorlunda förutsägbar i tid och rum. Det 
bedöms inte föreligga någon risk för förorenad mark, översvämning eller farligt gods inom 
planområdet. De frågetecken som uppstått under samråd och granskning har utretts. Planens 
genomförande bedöms inte försvåra arbetet med uppfyllande av miljökvalitetsnormer genom 
föreslagen dagvattenhantering. Innan planerad bebyggelse uppförs kommer kompensationsåtgärd 
för en rödlistad vivel utföras, lösa block kommer att skrotas och en fornlämning kommer att 
slutundersökas och tas bort. 
 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna detaljplanen på ett ändamålsenligt sätt svarar mot en 
önskad utveckling av platsen. Detaljplaneförslaget har utrett platsens förutsättningar och förslag 
till förändring är därefter framarbetade. Förvaltningen bedömer att planförslaget kan antas enligt 
reglerna för utökat standardförfarande 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-042 
Plankarta daterad 2022-10-04 
Planbeskrivning daterad 2022-10-04 
Samrådsredogörelse daterad 2022-10-04 
Granskningsutlåtande daterad 2022-10-04 
Illustrationsplan daterad 2022-10-04 

Beslutet skickas till 

Planenheten 
Mark- och exploatering 
Bygg och miljö 
Stiftelsen Orustbostäder 
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Beslut om begäran om ombyggnad av befintlig gata, Kilsbacken , Varekil, KS/2022:1360 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Några ytterligare åtgärder enligt begäran inte ska utföras på Kilsbacken i Varekil. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren av bostadsfastigheten Svanvik 1:286 anser att utfartsvägen från fastigheten har en för 
brant längsgående lutning. Fastighetsägaren menar att gatan Kilsbacken är felaktigt utförd och har 
ställt krav på att kommunen ska åtgärda detta genom att den befintliga gatan sänks vilket skulle ge 
fastigheten Svanvik 1:286 en flackare lutning på dess utfartsväg. 
 
Enligt förvaltningens bedömning är gatan Kilsbacken korrekt utförd enligt projektering och 
detaljplan. Ägaren av fastigheten Svanvik 1:286 är själv ansvarig för utfartsvägen inom den egna 
fastigheten och förvaltningen bedömer därför att kommunen inte har något ansvar för att utföra 
åtgärder för att förbättra utfartsvägen. 

Utredning 

Kilsbacken är en gata inom detaljplaneområdet Tegen 4, ett område som exploaterades av 
kommunen. Gator och VA byggdes ut år 2012-2013 varefter gator och allmän plats uppläts till 
Varekil ga:3 som förvaltas av Varekils vägförening. Bostadstomterna avstyckades och började 
säljas 2014, Svanvik 1:286 belägen på gatan Kilsbacken såldes år 2016. 
 
Efter att bostadshuset på fastigheten Svanvik 1:286 färdigställts och slutbesked beviljats år 2018 
framför fastighetsägaren att dagvatten från gatan rinner in på fastigheten och orsakar problem 
vilket fastighetsägaren vill att kommunen åtgärdar. Efter utredning utför kommunen åtgärder för 
att förhindra att dagvatten rinner in på bostadstomten. Åtgärderna som utförs år 2019 består i att 
en extra dagvattenbrunn anläggs i gatan samt att det läggs ett asfaltveck vid änden på gatan så att 
dagvattnet leds till den nya dagvattenbrunnen. Enligt förvaltningens bedömning uppnås önskad 
effekt av åtgärderna och dagvatten från gatan bedöms härefter inte påverka fastigheten Svanvik 
1:286. 
 
Efter att kommunen utfört åtgärderna för förbättra dagvattenhanteringen framför ägaren av 
Svanvik 1:286 att utfartsvägens längsgående lutning utgör ett problem för att den är för brant och 
kräver att kommunen åtgärdar detta genom att sänka den befintliga gatan. Förvaltningen 
konstaterar med hjälp av konsultfirma att gatan är korrekt utförd enligt projektering och 
detaljplan. Förvaltningen bedömer att åtgärder för att minska den längsgående lutningen kan 
utföras av fastighetsägaren inom fastigheten Svanvik 1:286 och att kommunen inte har något 
ansvar att åtgärda detta. 

Nuläge 

Ägaren av fastigheten Svanvik 1:286 vidhåller sitt krav på att kommunen ska åtgärda lutningen på 
fastighetens utfartsväg genom att gatan Kilsbacken ska sänkas. Förvaltningen har på 
sektorchefens uppdrag med hjälp av konsultfirma utrett vilka åtgärder som kan vara möjliga för 
att minska den längsgående lutningen på utfartsvägen. 
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Bedömning  

Enligt utredning av konsultfirma är det möjligt att sänka den befintliga gatan Kilbacken på en 
sträcka av ca 10 meter och på detta sätt minska den längsgående lutningen på utfartsvägen från 
fastigheten Svanvik 1:286. Kostnaderna uppskattas till ca 150 000–200 000 kronor. Enligt 
utredaren är dock detta inte den bästa lösningen då Kilsgatan får en sämre utformning med en 
vändyta som lutar. En sådan åtgärd skulle även innebära att dagvatten från gatan återigen kan 
rinna in på fastigheten Svanvik 1:286 och skulle på så sätt motverka de åtgärder som kommunen 
tidigare utfört.  
 
Utredaren bedömer att det lämpligaste sättet att minska lutningen på utfarten är genom åtgärder 
inom fastigheten Svanvik 1:286.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04-22 
 

Beslutet skickas till 

Mark och exploateringsenheten 
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Beslut om trygghetsbelysning vid idrottsplatsen i Ellös, KS/2022:908 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Inte ansluta Morlanda GoIF’s belysningsstolpar till kommunens nät utan istället hänvisa 

föreningen att ansöka om föreningsstöd. 
2. Kommunen bekostar flytt av två befintliga belysningsstolpar om så behövs för att utnyttja 

parkeringsytan bättre. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått en förfrågan om att stå för kostnaden av fyra belysningsstolpar samt drift av 
dessa vid Morlanda GoIF´s nyanlagda utegym och multiarena i Ellös. Föreningen vill också att 
kommunen flyttar två befintliga belysningsstolpar. Mark och exploateringsenheten ansvarar inte 
för bidrag och stöd utan för driften av befintlig belysning på kommunens mark, som främst 
utgörs av gatubelysning i kommunens tätorter. När det gäller belysning av t.ex. 
idrottsanläggningar är det normalt föreningarna som bekostar drift med hjälp av eventuella 
föreningsstöd från kommunen. Förvaltningen föreslår att kommunen bekostar flytt av de två 
befintliga belysningsstolparna på kommunens mark för att utnyttja parkeringsytan bättre. 
Förvaltningen föreslår även att föreningen hänvisas att ansöka om föreningsstöd för de fyra nya 
belysningsstolparna samt drift av dessa. 

Utredning 

Nuläge 

Mark och exploateringsenheten ansvarar för drift av befintlig belysning och då främst 
gatubelysning i våra tätorter. Kommunen har idag cirka 3300 ljuspunkter. Utökning av belysning 
sker i takt med utökningen av våra samhällen och utifrån politiska uppdrag.  
 
Morlanda GoIF har gjort stora investeringar i Ellös med utegym, multiarena och en belyst 
konstgräsplan där man fått bidrag bland annat från Arvsfonden och Leader. Föreningen har nu 
inkommit med en förfrågan om kommunen kan bekosta belysningsstolpar samt driften av dessa 
och ansluta dem till kommunens nät för gatubelysning. Belysningen som föreningen frågar om är 
fyra belysningsstolpar intill det nyanlagda utegymmet och multiarenan. Föreningen förklarar att 
detta område blir en samlingspunkt för ungdomar och invånare även när mörkret faller och 
menar att det då är viktigt att det är bra upplyst så alla känner att det är en trygg och säker plats 
att besöka eller passera. Föreningen vill också flytta och byta ut två av kommunens befintliga 
belysningspunkter för att kunna nyttja parkeringsytan bättre samt för att kunna belysa både 
parkeringen och föreningens område bättre. Föreningen har uppskattat kostnaden för de 6 
belysningspunkterna till cirka 150 000 kr. Föreningen har fått avslag från tillfrågad enhet och 
uppmanats att istället söka föreningsstöd hos kommunen men vill få ett beslut på förfrågan 
snarast. 
 

Bedömning  

Föreningar kan söka bidrag hos kommunen varje år för investeringar och man kan även få bidrag 
under vissa förutsättningar för driftkostnader med upp till 50 %.  
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Förvaltningen föreslår att kommunen tar kostnaden för flytt av de två befintliga 
belysningspunkterna vid parkeringen om det behövs för att utnyttja parkeringsytan bättre, denna 
kostnad bedöms rymmas inom beslutad budget för 2022. För kostnad och drift för de fyra nya 
belysningsstolparna på föreningens fastighet föreslår förvaltningen att föreningen söker 
föreningsstöd hos kommunen. Tillfrågad enhets uppdrag att ansvara för drift av belysning avser 
främst belysning av gator, parkeringar och torg på kommunal mark. När det gäller belysning av 
t.ex. idrottsanläggningar är det normalt föreningarna som bekostar drift med hjälp av eventuella 
föreningsstöd från kommunen. Förvaltningen anser därför att sådan belysning inte ska anslutas 
till kommunens nät för gatubelysning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Ansökan från Morlanda GoIF  

Beslutet skickas till 

Mark och exploateringsenheten 
Morlanda GoIF 
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Beslut om tilldelning av markanvisning för del av Tofta 2-31, KS/2021:501 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Tilldela exploatören markanvisningen för del av Tofta 2:31 enligt inlämnat anbud. 
2. Godkänna markanvisningsavtal daterat 2022-09-23.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-23 att godkänna genomförande av markanvisning för del av 
kommunens fastighet Tofta 2:31. Med anledning av detta har kommunen genomfört en 
markanvisning för del av fastigheten Tofta 2:31 i Stocken. Markanvisningen har genomförts i 
enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. I den aktuella 
inbjudan till markanvisning framgick att enbart upplåtelseformen bostadsrätt accepteras inom 
markanvisningsområdet.  

För den aktuella markanvisningen hade kommunen satt ett lägsta acceptpris. För att förslagen 
skulle utvärderas i övriga bedömningskriterier fick anbuden inte understiga acceptpriset. 

Det vinnande anbudet gav utifrån de ställda kriterierna högst sammanlagda poäng. Anbudet 
tillgodoser även kommunens intentioner för området väl och erbjuder således den bästa 
helhetslösningen. Med anledning av detta har förvaltningen tagit fram ett markanvisningsavtal 
tillsammans med den vinnande exploatören. 

Utredning 

Nuläge  

Kommunen har erhållit fyra stycken anbud på den aktuella markanvisningen. Ett av anbuden 
understeg kommunens lägsta acceptpris vilket innebär att endast tre utav de fyra anbuden 
utvärderades utifrån de ställda kriterierna i den aktuella inbjudan till markanvisning varav det 
vinnande anbudet innebar den bästa helhetslösningen.  

Det vinnande anbudet har ett markpris på 11 000 000 kronor under förutsättning att den nya 
detaljplanen som ska tas fram medger 2 120 BTA (bruttoarea) enligt anbudet. Enligt anbudet 
avser exploatören att uppföra totalt 16 bostäder i form av åtta radhus och åtta parhus med 
upplåtelseformen bostadsrätt. Det aktuella området kommer att byggas ut i en etapp. 
Köpekontrakt tecknas när exploatören erhållit lagakraftvunnet bygglov. 

Utöver köpeskillingen för marken Står Exploatören för samtliga kostnader som exploateringen 
medför t.ex. kostnad för framtagande av ny detaljplan, bygglovsavgifter, VA-anslutningsavgifter 
och förrättningskostnader med mera. Ett plankostnadsavtal ska tecknas mellan Exploatören och 
Kommunen. 
 
Markanvisningsavtalet är giltigt i två år när det undertecknats av samtliga parter. Innan 
avtalstidens slut ska genomförandeavtal tecknas. Genomförandeavtalet upprättas med syfte att 
reglera åtaganden och skyldigheter i samband med markförvärv och exploateringens 
genomförande. Genomförandeavtalet ska antas av kommunstyrelsen i samband med att den nya 
detaljplanen antas.  
 
Exploatören svarar för kostnader hänförliga till eventuella markföroreningar samt arkeologiska 
fynd inom markanvisningsområdet. Men äger rätt att frånträda markanvisningsavtalet om 
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eventuella fornlämningar respektive markföroreningar påträffas inom markanvisningsområdet 
och detta orsakar kostnader av väsentlig betydelse för Exploatören. 

Bedömning  

Det vinnande anbudet gav utifrån dem ställda kriterierna högst sammanlagda poäng. Anbudet 
tillgodoser även kommunens intentioner för området väl och erbjuder således den bästa 
helhetslösningen. Markanvisningsavtal föreslås därmed tecknas med utvald exploatör som 
tilldelas markanvisningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Markanvisningsavtal daterat 2022-09-23 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 
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Beslut om planbesked för Nösund 1:116 m.fl., KS/2022:872 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Nösund 1:116 m.fl. i Orust 
kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Nösund 1:116 m.fl. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan syftar till att uppföra en ny hotellverksamhet på fastigheterna Nösund 1:116, 1:117, 
1:35, 1:16 samt 1:163. På de aktuella fastigheterna har hotellverksamhet bedrivits sedan början av 
1910-talet fram till 2022 då Nösunds havshotell stängde. I ansökan föreslås byggnaderna på 
fastigheterna Nösund 1:117, 1:116 samt 1:16 att rivas. För området gäller en detaljplan 
lagakraftvunnen 2000-07-27 som omfattar stora delar av Nösund. 
 
Användningen hotell, som anges i ansökan är förenlig med syftet för Nösunds utveckling i 
översiktsplanen. Översiktsplanen nämner bristen på parkeringar i Nösund vilket bedöms vara en 
viktig fråga att reda ut under planprocessen, både gällande antal och trafiksäkerhet men också i 
frågan om upplevelsen av natur- och kulturmiljön i Nösund. En förutsättning för att detaljplanen 
ska vara lämplig är även att förslaget kan genomföras trafiksäkert avseende till exempel placering 
av utfarter och lastplatser. 
 
I underlaget till Orust kommuns pågående arbete med ett kulturmiljöprogram beskrivs Nösund 
ha en välbevarad äldre bebyggelse. Bebyggelsen som enligt förslaget rivs, bedöms dock idag sakna 
större kulturhistoriska värden. Samtidigt finns det stora värden i Nösunds kulturmiljö som helhet, 
där hotellet med dess centrala placering i samhället får stor inverkan. I en detaljplaneprocess 
måste därför förslagets lämplighet avseende storlek, höjd, material och utformning prövas 
noggrant. Tillgängligheten för allmänheten till gångstråk, vyer och rekreationsytor ska säkerställas 
i detaljplanen. Förslaget i ansökan bedöms inte uppfylla krav på bland annat trafiksäkerhet, 
verksamhetens parkeringsbehov samt anpassning till landskapsbild och kulturmiljö. Förslaget 
bedöms dock kunna anpassas efter dessa aspekter som därför inte utgör ett hinder för att pröva 
förutsättningarna för en utveckling av verksamheten i en detaljplan. 
 
För Nösund och hela kommunen är det värdefullt att bevara och utveckla hotell- verksamheten 
på platsen. Enligt ovanstående bedömning föreslås ett positivt planbesked. 
 

Utredning 

 
Ansökan 
Ansökan syftar till att uppföra en ny hotellverksamhet på fastigheterna Nösund 1:116, 1:117, 
1:35, 1:16 samt 1:163.  
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Bakgrund 

På de aktuella fastigheterna har hotellverksamhet bedrivits sedan början av 1910-talet fram till 
2022 då Nösunds havshotell stängde. Under 2020 avslogs en begäran om planbesked för 
hotellverksamhet och fritidslägenheter på fastigheterna. I den nya ansökan beskriver sökande att 
man behöver utöka storleken på verksamheten för att kunna fortsätta driva hotellet. 

Förutsättningar 

Översiktsplan, 2009 
Aktuellt område ligger inom Nösunds samhällsområde i kommunens översiktsplan, antagen 
2009. Översiktsplanen nämner Nösunds värdshus som ortens största arbetsgivare och pekar på 
behovet av fler parkeringsplatser mot bakgrund av värdshusets verksamhet. Vidare redovisar 
översiktsplanen också ett område norr om Boxviksvägen som reservområde för utveckling av 
värdshuset. 
 
För området gäller en detaljplan lagakraftvunnen 2000-07-27 som omfattar stora delar av 
Nösund. Den gällande detaljplanen anger hotell för fastigheterna Nösund 1:116 och 1:117 och 
bostad för fastigheterna Nösund 1:16 och 1:163. 
 
Bebyggelse 
Huvudbyggnaden till Nösunds Havshotell ligger på fastigheten Nösund 1:116, och uppfördes år 
1925 och har sedan byggts ut i omgångar, senast 2008. På fastigheten Nösund 1:16 finns ett 
bostadshus som i gällande detaljplan är märkt som kulturhistoriskt värdefull byggnad, q. Till 
hotellverksamheten hör också byggnader på fastigheterna Nösund 1:117 och 1:116. Byggnadernas 
placering och utformning gör det idag möjligt att både se och passera mellan husen. Mellan 
fastigheterna Nösund 1:117 och 1:116 finns en remsa kommunal naturmark som används som 
gångväg. 
 
I ansökan föreslås byggnaderna på fastigheterna Nösund 1:117, 1:116 samt 1:16 att rivas. 
Hotellannexet närmast vattnet på fastigheten Nösund 1:116 behålls. 
 
Kulturvärden 
I underlaget till Orust kommuns pågående arbete med ett kulturmiljöprogram beskrivs Nösund 
ha en välbevarad äldre bebyggelse och att ny bebyggelse ska utformas och placeras på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till platsens kulturvärden och landskapsbild.  
 
I den gällande detaljplanen beskrivs vikten av att bevara samhällets helhetskaraktär, särskilt 
gällande de centrala delarna av Nösund. Gällande plan innehåller också ett miljö- och 
byggnadsprogram med riktlinjer för utformning av nya hus i Nösund. 
 
Parkering 
Idag finns en brist på parkeringsplatser sommartid i Nösund. Hotellets gäster har nyttjat en 
grusad parkering väster om tennisbanan, som sökande arrenderar på den kommunala 
stamfastigheten Nösund 1:177. Vid högsäsong har även gräsytan på fastigheten Nösund 1:163 
använts som tillfällig parkeringsplats.  
 
Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6§ och 
högexploaterad kust enligt 4 kap. 4§. 
 
Det aktuella området ligger inom riskzon för stigande havsvatten på grund av klimatförändringar 
och riskerar att i framtiden delvis hamna under vatten vid översvämning. 
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Bedömning 

Användningen hotell, som anges i ansökan är förenlig med syftet för Nösunds utveckling i 
översiktsplanen. Översiktsplanen nämner bristen på parkeringar i Nösund vilket bedöms vara en 
viktig fråga att reda ut under planprocessen. Både placering, storlek och utformning av 
tillkommande hotellparkeringar samt övriga besöksparkeringar i området. 
 
Ansökan strider mot gällande detaljplan inom fastigheterna Nösund 1:16 och 1:163 och förslaget 
bedöms därmed behöva prövas inom en ny detaljplan. Detta innebär att strandskyddet 
återinträder men bedöms kunna upphävas enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § p.1 då marken redan är 
ianspråktagen. 
 
Bebyggelsen som enligt förslaget rivs, bedöms idag sakna större kulturhistoriska värden. 
Samtidigt finns det stora värden i Nösunds kulturmiljö som helhet, där hotellet med dess centrala 
placering i samhället får stor inverkan. Förslaget innehåller en, i förhållande till omgivningen, 
storskalig byggnad. I en detaljplaneprocess måste därför förslagets lämplighet avseende storlek, 
höjd, material och utformning prövas noggrant. Utformningen får också stor påverkan på de 
befintliga passager och siktlinjer som bidrar till den öppna karaktären i Nösund idag. 
Allmänhetens tillgänglighet till gångstråk, vyer och rekreationsytor ska säkerställas i detaljplanen. 
Förslaget i ansökan bedöms behöva anpassas avseende ovanstående aspekter, vilket kan prövas 
inom ramen för detaljplanen. 
 
En utvidgning av hotellverksamheten innebär också en ökning av trafik och leveranser samt 
behov av parkeringar. En förutsättning för att detaljplanen ska vara lämplig är därför att förslaget 
kan genomföras trafiksäkert avseende till exempel placering av utfarter och lastplatser. Förslaget i 
ansökan bedöms inte vara utformad på ett trafiksäkert sätt, vilket kommer behöva utredas och 
anpassas i detaljplaneprocessen. Inom ramen för ett detaljplanearbete behöver också 
parkeringsfrågan beaktas, både gällande lämpligt antal och trafiksäkerhet men också i frågan om 
upplevelsen av natur- och kulturmiljön i Nösund. Möjligheten att tillskapa parkering på den 
kommunala marken norr om Boxviksvägen behöver vidare utredas avseende till exempel 
geotekniska förutsättningar och trafiksäkerhet för gående.  
 
Bestämmelserna i MB 4 kap avseende högexploaterad kust utgör inte hinder för utveckling av 
tätorten eller det lokala näringslivet. Utökningen av befintlig verksamhet bedöms inte negativt 
påverka bestämmelserna i MB 3 kap avseende riksintresset för friluftsliv. 
 
I detaljplaneprocessen måste konsekvenser av stigande vatten i området hanteras. Risken för 
översvämning bedöms dock inte utgöra ett hinder för att pröva förutsättningarna för en 
utveckling av verksamheten i en detaljplan. 
För Nösund och hela kommunen är det värdefullt att bevara och utveckla hotellverksamheten på 
platsen. Enligt ovanstående bedömning föreslås ett positivt planbesked. 
 
Detaljplanen bedöms kunna prövas i ett standardförfarande. Planen bedöms kunna startas upp 
tidigast Q1 2023 och antas Q2/Q3 2024. Tidsplanen kan revideras utifrån politisk prioritering.  
 
En prövning av förutsättningarna för Nösund 1:116 m.fl. i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft.  
 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-0422 
Checklista för prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag, daterad 2022-09-22 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 

Sökande 
Mark och exploateringsenheten 
Utvecklingsenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
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Beslut om planbesked för fastigheten Edshultshall 1:2, KS/2022:954 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att:  
Meddela negativt planbesked för att upprätta detaljplan för Edshultshall 1:2 i Orust kommun. 
Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  
 
Enligt 13 kap. 2 § p 1-2 Plan- och bygglagen (PBL) får kommunala beslut inte överklagas i den 
del de avser avbrytande av ett planarbete samt planbesked enligt  
5 kap. 2 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser planbesked för att omvandla allmän plats vägmark och allmän plats ”park” till 
kvartersmark för att möjliggöra en mer tillgänglig tomt där bostadshus och uthus får en privat 
trädgårdsyta samt angöringsyta till gatan i norr. 
Fastigheten ligger utmed Jensholmevägen som leder ner till bryggan, småbåtshamnen och piren 
som leder ut till Jensholmen. Det är ett område där flera intressen möts, ett centralt område i 
Edshultshall och med ett flöde av besökare och transporter.  
I det pågående arbetet med ett planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall är syftet bland 
annat att skapa en helhetssyn på behovet av utveckling och bevarande av samhällena. De 
allmänna värdeuttryck för kulturmiljön som anges är bland annat miljön mellan husen, 
gångstråken mellan husen, öppenheten, fristående hus, inga eller få och små 
komplementbyggnader samt allmän platsmark.  
Ansökan bedöms lämpligen prövas då man enligt planprogrammet gör en ny detaljplan för 
Edshultshall så att frågan om ianspråktagande om allmän platsmark får prövas i ett större 
sammanhang. 
Ansökan om planbesked föreslås därför ges ett negativt planbesked.  

Utredning 

 
Ansökan 
Ansökan inkom 2022-05-24 och avser planbesked för att omvandla allmän plats vägmark och 
allmän plats ”park” till kvartersmark för att möjliggöra en tillgänglig tomt där bostadshus och 
uthus får en privat trädgårdsyta samt angöringsyta till gatan i norr. 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger inom detaljplan 341-004 antagen 1963-12-21.  
 
Fastigheten ligger utmed Jensholmevägen som leder ner till bryggan, småbåtshamnen och piren 
som leder ut till Jensholmen. Planenheten gjorde platsbesök 2022-06-23 och kunde då konstatera 
att parkmarken som ligger mellan bostadshuset och uthuset till viss del privatiserats. Söder om 
uthuset finns en smal allmän passage. Vägmarken i väster om huvudbyggnaden är idag en 
upphöjd yta, avgränsad med kantsten och i hörnet står en stolpe. Denna yta är inte ianspråktagen 
för biltrafik i nuläget. 
 
Orust kommuns översiktsplan från 2009 anger att gällande detaljplan är otidsenlig och bör på sikt 
ersättas med en ny detaljplan. En sådan skall bland annat säkerställa de kulturhistoriska värdena. 



   Datum    42(48) 
  2022-10-04  
 
Utskottet för samhällsutveckling 
 

 

Aktuell fastighet ligger inom område som pekas ut som Edshultshalls samhällskärna och som 
bedöms som kulturhistorisk värdefull miljö. 
Enligt 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen (PBL) gäller förbud mot förvanskning av byggnad, 
allmänna platser och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 
 
I det pågående arbetet med ett planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall har 
samrådshandlingen varit ute på samråd under våren 2022. Den kulturhistoriska karaktären 
beskrivs i Bohusläns museums inventering bland annat som hur de små fastigheterna och 
allmänningarna mellan husen vittnar om fiskesamhällets sociala struktur. De fria passagerna 
mellan husen är viktiga för kulturmiljön, som är sårbar för dagens förändringstryck med 
privatiserade uteplatser och bygglovsbefriade komplementbyggnader.  
 
Till följd av detaljplanens ålder återinträder strandskyddet vid ny detaljplan. För att strandskyddet 
ska kunna upphävas måste två förutsättningar vara uppfyllda: det ska finnas särskilda skäl, och 
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser ska väga tyngre än 
strandskyddsintresset.  
 
Fastigheten omfattas av område för riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB) 
samt riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB. 
 
Vägmarken är förrättad som en gemensamhetsanläggning och förvaltas av Edshultshalls 
vägförening. Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. 
 
Bedömning  
Att ändra från allmän plats till bostadsändamål är en ändring av detaljplanens syfte för den 
aktuella platsen. En ändring av befintlig detaljplan bedöms därför inte möjlig. Ny detaljplan krävs. 
 
Vid framtagande av ny detaljplan återinträder strandskyddet som kan upphävas på kvartersmark 
vid särskilda skäl. Bedömningen är att det kan finnas både giltiga skäl och eventuellt hinder 
kopplat till strandskyddet på platsen. Det finns till exempel delar som eventuellt kan bedömas 
som anspråkstagna eller väl avskilt från området närmast strandlinjen, enligt skäl 1 och 2 i 
Miljöbalken 7 kap. 18 c §. Utredning och slutligt ställningstagande görs i ett arbete med 
detaljplan. 
 
Inget allmänt intresse av att göra planändringen har framkommit i granskningen, endast det 
enskilda intresset av att privatisera platsen för att skapa en sammanhållande trädgård med uteplats 
samt angöring till gatan.  
Ansökan bedöms inte vara i linje med planprogrammets beskrivning av bevarandevärden gällande 
allmänningar och fria passager mellan husen eller 8 kap. 13 § PBL gällande förvanskningsförbud 
av bebyggelsemiljö.  
Att omvandla del av vägmark till kvartersmark kräver hänsyn till flera intressen utöver de 
allmänna som allmän plats innehar. Trafikläget i samhället, framtida behov av trafikinfrastruktur 
samt gemensamhetsanläggningen och vägföreningen för att nämna några. Man kan inte utesluta 
att ytan kan behöva ianspråktas i framtiden för trafikinfrastrukturen. Om ytan kan omvandlas till 
kvartersmark behöver utredas i ett större sammanhang där man tittar på hela trafikinfrastrukturen 
i området och dess relation till bebyggelsen samt viktiga målpunkter för besökare och transporter. 
 
I det kommande planarbetet för Edshultshall kan överväganden och anpassningar till 
bebyggelsens nuvarande utformning och behov utredas och göras för flera fastigheter och 
allmänna platser på ett samlat och övergripande sätt. Att i förväg göra dessa överväganden för 
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enskilda fastigheter och intressen riskerar försvåra det samlade greppet över samhällets behov 
och hantering av bebyggelsemiljöns värden i ett senare skede. Kommunen bedömer att 
motsvarande behov som ansökan ger uttryck för kan behöva utredas för flera fastigheter inom 
Edshultshall. 
 
Ansökan om planbesked föreslås därför ges ett negativt planbesked enligt ovanstående 
bedömning, men frågorna bedöms lämpligen ingå i bevarande- och utvecklingsplan för 
Edshultshall där ianspråktagande om allmän platsmark kan prövas i ett större sammanhang. 

Upplysningar 

Enligt 13 kap. 2 § p 1-2 Plan- och bygglagen (PBL) får kommunala beslut inte överklagas i den 
del de avser avbrytande av ett planarbete samt planbesked enligt  
5 kap. 2 §. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-0409-20 
Ansökan om planbesked, Edshultshall 1:2 daterad 2022-05-30 
Mail från sökande med kompletterande uppgifter daterad 2022-06-21 (kartbilagorna) 
Komplettering beskrivning av ansökan daterad 2022-06-22 

Beslutet skickas till 

Sökande 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Enheten för affärsdrivande verksamhet 
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Motion om ett alternativt system med cykelvägar, KS/2022:474 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har genom Rolf Sörvik lämnat in följande motion: 

”Vi i Vänsterpartiet tycker att Orust kommun ska ta tag i frågan kring cykelvägar på Orust. Det 
finns en cykelstrategi som politiken tagit fram. Det finns flera problem med den. Bland annat att 
det kostar troligen lika mycket som omsorgen och lärandet har i budget per år att genomföra 
strategin. Ett annat problem är att trafikverket har mer än ett finger med i spelet. Vi tycker att 
man ska ändra hela tänket vad det gäller cykelvägar utanför samhällena. Det finns ett idag ett 
vägnät som består av enskilda vägar, andra mindre vägar och gamla vägar som knappt används 
men som fortfarande är uttagna. Kommunen ska tillsätta en utredning där man letar för att hitta 
ett nytt vägsystem som är avsett för gång och cykeltrafik. När man hittar lämpliga sträckningar tar 
man kontakt med markägare, vägföreningar och liknade för att göra överenskommelser om 
utveckling och underhållsavtal på de blivande gång och cykelvägarna. Det är viktigt att vägarna 
blir enkla till exempel beläggningen är av grus inte större bredd än att man kan mötas med cyklar. 
På detta sättet kan man knyta ihop samhällen på Orust. Vänsterpartiet föreslår -att tillsätta en 
utredning som utreder nya sträckningar för enkla gång och cykelvägar. -att kommunen i 
samarbetar med markägare, vägägare för att genomföra ett alternativt system av gång och 
cykelvägar. -att utredningsarbetet och genomförandet går parallellt så att vi får en successiv 
utveckling av detta system av gång och cykelvägar.” 

Utredning 

I tätorterna är cykelvägnätet idag inte sammanhängande, särskilt när det gäller vägarna till och 
från skolor är behovet av sammanhängande och säkra cykelvägar stort. Ett annat problemområde 
är vissa vägkorsningar som inte kan bedömas som trafiksäkra, exempelvis i Ellös och Svanesund. 
 
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar att bygga 
ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig utbyggnads- och 
åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod och kommunens 
investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en årlig prioriterad utbyggnad 
av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga åtgärder som krävs för att främja 
cyklingen inom kommunen. Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer att revideras 
och förväntas beslutas politiskt under år 2023. 
 
I kommande revidering kommer vi att titta på att: 

 Binda ihop samhällen – Här blir det aktuellt att titta på alternativa vägar precis som 
föreslås i motionen. 

 Identifiera våra målpunkter, t.ex. skolor, busstationer etc. 

 Binda ihop gamla fritidshusområden som omvandlats till åretruntbebyggelse med våra 
större tätorter 

 Utveckla Cykelkartan  
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 Prioritera att barn ska kunna ta sig till och från skola/aktiviteter – Det är som barn man 
grundar sitt beteende vid val av transportmedel 

 Se helheten och trygghetsperspektiv – Viktigt att gång- och cykelvägen känns trygg att 
välja  

 

Bedömning 

Förvaltningen anser att motionen är besvarad med denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Motion daterad 2022-03-04 

Beslutet skickas till 

Enheten för mark- och exploatering  
Motionsställaren 
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Information om förslag till kommungemensam policy för små avlopp, KS/2022:1548 
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Ordförande informerar, KS/2022:13 
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