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Övriga deltagare: 
Carina Johansson, sektorchef 
Elisabeth Martinsson, sekreterare 
Peter Kristensson (C), vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden, § 18 
Nina Hansson, mark- och exploateringschef, § 19, 22-24 
Ingela kvist, ekonom, § 20 
Elin Bergendahl, mark- och exploateringsingenjör, § 22-23 
Linda Drottz, mark- och exploateringsingenjör, § 22 
Edmund Persson, mark- och exploateringsingenjör, § 24 
Klara Sjögren Holtz, planarkitekt, § 25 
 
Håkan Bengtsson (M), ej tjg ersättare 
Daniel Peterson (C), ej tjg ersättare 
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§ 17 KS/2022:12 

Sektorchefen informerar - utskottet för samhällsutveckling 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef informerar om: 

 Rekryteringar 

 STO-bro 

 Svanesunds badplats 

 Svanesunds förskola 
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§ 18 KS/2021:1346 

Information om beslut om delar av miljöbalkstaxan 2022 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Kristensson, vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, informerar om varför tillägget till 

miljöbalkstaxan lades till vid kommunfullmäktiges antagande av taxan.  
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§ 19 KS/2021:1525 

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Orust kommun 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att, tillsammans med förvaltningen, vidare utreda 

parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Orust kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har enligt plan- och bygglagstiftningen ett övergripande ansvar för parkeringen i 

kommunen. I detta övergripande ansvar ligger att utforma en parkeringspolitik och en 

parkeringsplanering för kommunen. Idag saknar Orust kommun riktlinjer för parkering samt 

parkeringsnorm som kan användas i samband med ny- och ombyggnad av bostäder och 

verksamheter. Brist på en parkeringsnorm kan leda till otydligheter både under detaljplaneläggning 

och under bygglovhantering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-12 § 12 att remittera ärendet till utskottet för 

samhällsutveckling för vidare utredning, varefter ärendet återgår till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslutet skickas till 
Ordförande i utskottet för samhällsutveckling 

Vice ordförande i utskottet för samhällsutveckling 

Förvaltningen  
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§ 20 KS/2022:68 

Beslut om verksamhetsberättelse 2021 - utskottet för samhällsutveckling 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2021 för sektor samhällsutveckling daterad 2022-01-31. 
2. Godkänna verksamhetsberättelse 2021 för affärsdrivande verksamhet daterad 2022-02-04. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor samhällsutveckling har upprättat en verksamhetsberättelse för 2021. Totalt redovisade 

sektorn ett budgetöverskott på 3,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre kapitalkostnader inom 

fastighetsenheten än budgeterat. Det är bland annat Strandgårdens ombyggnation där det 

budgeterades kapitalkostnader från och med 1 maj men startas först 2022 för att göra en rimlig 

komponentfördelning efter att alla fakturor kommit in.  

 

Affärsdrivande verksamhet 

Vatten- och avlopp redovisade ett överskott på +8,3 mnkr. Inför året justerades taxan enligt Va-

taxan som togs i KF 2019-06-13 § 59. I den taxan låg ett överskott som sedan ska användas när 

Reningsverket i Ellös är färdigställt. Det budgeterade överskottet låg på +3,4 mnkr och överskottet 

blev ytterligare +4,9 mnkr. Verksamheten såg att det var på väg till ett stort överskott under året och 

beslutade därför att taxan inte höjs mer än index för 2022. 

Renhållningsverksamheten redovisade ett ekonomiskt underskott på -0,1 mnkr. Underskottet blev 

inte så högt som befarat då verksamheten kunnat bromsa kostnaderna så gott de kunnat i slutet av 

året. Avfallsskatten för kvartal fyra prognostiserades till en kostnad men som själva verket blev en 

intäkt. Den posten är svårt att prognostisera på grund av att verksamheten inte vet hur mycket som 

körs in och hämtas på Månsemyr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-04 
Verksamhetsberättelse 2021 för sektor samhällsutveckling, daterad 2022-01-31 
Verksamhetsberättelse 2021 för affärsdrivande verksamhet, daterad 2022-02-04 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Sektorchef   
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§ 21 KS/2022:129 

Rapport 2021 års medarbetarenkät 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef redovisar sammanställning av 2021 års medarbetarenkät: 

Medarbetarenkäten innehåller bland annat frågor om ledning, styrning och motivation.  

Resultatet av enkäten bryts ner i olika frågor och en fråga som gjort en större dipp för 2021 handlar 

om arbetsplatsens mål och hur de följs upp och utvärderas. 2019 gjordes en extra satsning på 

information om vilka arbetsplatsen mål är, vilket gjorde att resultatet stack i höjden för år 2020. För 

2021 har resultatet sjunkit igen, så handlingsplanen är att bli bättre på att skapa förståelse för vad 

arbetsplatsens mål är och arbeta mer med uppföljning av dem.  
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§ 22 KS/2022:104 

Information om riktlinjer för bryggor i Orust kommun 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsingenjörer informerar om innehållet i förslaget till riktlinjer för bryggor i 

Orust kommun. 

Syftet med framtagandet av riktlinjerna är att förtydliga kommunens handläggning och regler 

gällande bryggor på kommunal mark. 

Målet är att förenkla beslutsprocessen och behandla inkomna frågor om bryggor likartat och 

konsekvent samt skydda strandlinjen från att privatiseras och överexploateras. 

Riktlinjerna kommer att ge vägledning om hur man ansöker om uppförande av ny brygga, utbyggnad 

av befintlig brygga samt överlåtelse av befintlig brygga.  
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§ 23 KS/2010:378 

Information om överlåtelse av exploateringsavtal, Brattås 1:60 och Brattås 1:62 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsingenjör informerar om överlåtelse av exploateringsavtal rörande 

fastigheterna Brattås 1:60 och Brattås 1:62. 

Det är en ny ägare till Brattås 1:62 som tar över från tidigare ägare. Överlåtelsen medför inte några 

förändringar för fastigheten Brattås 1:60.  
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§ 24 KS/2019:497 

Information om lagfart och försäljning av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsingenjör informerar om fastigheten Långelanda-Röra 1:15, som kommunen 

fick i gåva av Stiftelsen Orust hemvärnsgård, och planerna för fastigheten. 
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§ 25 KS/2021:301, KS/2021:302, KS/2021:304, 

 KS/2021:305, KS/2021:306 

Information om budget för geoteknik, fritidshusplanerna 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta med planarbetet och återkomma till utskottsmötet i 

mars med nytt finansieringsförslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt informerar om budget för geoteknik för fritidshusplanerna som håller på att göras om. 

Budgeten för fritidshusplanerna har utökats med 500 000 kronor genom omfördelning  

Geoteknisk utredning för 5 planer är kostsam.  

Två scenario på hur budget kan nyttjas på bästa sätt redovisas. Dels översyn på avtal/underlag från 

geoteknisk konsult och dels prioritering inom fritidshusplanerna. 

Utskottets mening är att ingen prioritering ska göras inom fritidshusplanerna utan en omprioritering 

i budget för detaljplaner, i övrigt, får göras. 

 

Beslutet skickas till 
Planenheten  
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§ 26 KS/2021:1241 

Beslut om upprustningsbidrag 2021 - Bevarande av Ransbergstugan i Kultehamn 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Avslå ansökan om bidrag för bevarande av Ransbergstugan i Kultehamn. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om bidrag för 
bevarande av Ransbergstugan i Kultehamn. 
 
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen besluta att sökanden får 100 000 kronor i bidrag 
från kommunstyrelsens medel till förfogande. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutat enligt Britt-Marie 
Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Uppdaterad ansökan om upprustningsbidrag 2021. Bevarande av Ransbergstugan på Kultehamn, 
Svanesunds Byggnadsförening 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-10 
 

Beslutet skickas till 
Svanesunds Byggnadsförening 
Enhet för fritid 
Enhet för kultur och bibliotek 
Sektor samhällsutveckling  
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§ 27 KS/2021:1447 

Beslut om markköp Huseby 1:78 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Avslå ansökan om att få köpa hela eller delar av fastigheten Huseby 1:78. 
2. Ge förvaltningen uppdrag att återkomma med underlag för hur gällande detaljplan för 

området, som omfattar fastigheten Huseby 1:78, kan göras om till naturmark. 
 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla Buhr (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

1. Avslå ansökan om att få köpa hela eller delar av fastigheten Huseby 1:78 
2. Ge förvaltningen uppdrag att återkomma med underlag för hur gällande detaljplan för 

området, som omfattar fastigheten Huseby 1:78, kan göras om till naturmark. 
 

Beslutsgång. 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Ulla Buhrs (S) förslag till beslut.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 
Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
Planenheten  
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§ 28 KS/2018:1345 

Beslut om tomträttsupplåtelse av mark, Käringön 1:1 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Avslå ansökan om tomträttsavtal och 10-årigt arrende för del av Käringön 1:1. 
2. Vidhålla kommunfullmäktiges beslut 2020-03-12 § 5 beträffande uppdrag till förvaltningen 

att upplåta mark- och vattenområde med anläggningsarrende. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarna av ostronbaren på Käringön ansökte 2018 om friköp i enlighet med detaljplan. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 5 att avslå ansökan om friköp, med hänvisning till 
kommunens riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader och gav förvaltningen i uppdrag att 
upplåta mark- och vattenområde med anläggningsarrende. 
Ägarna av ostronbaren har återkommit med en förfrågan om tomträttsupplåtelse. Tomträtt är en 
upplåtelseform som ger kommunen som markägare möjlighet att säkerställa att byggnaderna 
används för avsett ändamål samtidigt som det är en tryggare upplåtelseform för 
tomträttsinnehavaren. 
Tomträtt kan upplåtas för marken under byggnaderna och mark- och vattenområde under 
bryggdäck kan upplåtas med 10-årigt arrende. 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S,) med instämmande av Rolf Sörvik (V) och Ulla Buhr (S), föreslår 
kommunstyrelsen besluta att: 

1. Avslå ansökan om tomträttsavtal och 10-årigt arrende för del av Käringön 1:1 
2. Vidhålla kommunfullmäktiges beslut 2020-03-12 § 5 beträffande uppdrag till förvaltningen 

att upplåta mark- och vattenområde med anläggningsarrende. 
 
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

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

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar 

enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) med fleras förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 
Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering  
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§ 29 KS/2019:1485 

Beslut om markköp, Trolltorp 1:5 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Avslå ansökan om markköp. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren av Trolltorp 1:10 har ansökt om att få köpa del av kommunens angränsande fastighet 

Trolltorp 1:5 för att bygga bostäder för uthyrning. Område skulle kunna vara lämpligt att exploatera. 

Genom markanvisning i form av direktanvisning kan kommunen ge sökanden ensamrätt att 

undersöka möjligheten att exploatera markområdet och ta fram detaljplan med inriktning på 

bostäder. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla Buhr (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om markköp. 

 

Michael Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 

förslag på markanvisning med ägaren till Trolltorp 1:10. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutat 

enligt Ulla Buhrs (S) förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 

Översiktskarta 

 

Beslutet skickas till 
Mark och exploatering  
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§ 30 KS/2021:1532 

Prövning av begäran av planbesked för Tången 3:8 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Tången 3:8 i Orust kommun. Beslutet har 
fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  
 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 
 

Reservationer och övriga uttalanden 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att genom en planändring möjliggöra uppförandet av ett bostadshus och 

avstyckning av fastigheten Tången 3:8 i Mollösund. Den sökta åtgärden strider mot gällande 

detaljplan, därav behovet att ändra detaljplanen. Fastigheten och intilliggande område ligger inom 

riskzon för översvämning vid skyfall och stigande havsnivåer. I PBL 2 kap. 3 § ska kommunen vid 

planläggning ta hänsyn till bland annat klimataspekter och i 2 kap. 5 § ska bebyggelse lokaliseras till 

mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för översvämning. För att 

göra sökt åtgärd lämplig bedöms åtgärder för klimatanpassning och skyfall behöva genomföras. Ett 

större avrinningsområde har sitt utlopp för dagvatten över den berörda fastigheten och åtgärder 

behöver därför genomföras med ett helhetsgrepp för området och bekostas av berörda parter. 

Kommunen bedömer att det i dagsläget inte finns förutsättningar för den sökta åtgärden men att 

frågan skulle kunna omprövas när kommunen tagit ställning till dagvattenhantering för området i en 

dagvattenstrategi och riktlinjer för klimatanpassning i kommande översiktsplan. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Arnell (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Tången 3:8 i Orust kommun. Beslutet har 

fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL 

 

Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar 

enligt Anders Arnells (M) förslag till beslut. 

¨ 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor daterad 2021-12-13 
Kartbilaga, Högsta högvatten med vinduppstuvning, 2022 (+1,8 m) 
Kartbilaga, Skyfallskartering vid 10 cm nederbördsmängd vid ett tillfälle samt flödesledningar med 
en uppströmsarea större än 500 m2 

 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
Affärsdrivande verksamhet 
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RESERVATION, utskottet för samhällsutveckling, 2022-02-08 § 30 

 
Prövning av begäran av planbesked för Tången 3:8. KS/2021:1532 
 

Vänsterpartiet anser att man inte ska medverka till byggnation där det är stora risker för 

översvämningar. I detta fallet klarar inte heller området de höjder över havet man 

rekommenderar på grund av klimatpåverkan. 

Vi anser att det är viktigt att man jobbar efter klara linjer i politiken. 

 

Rolf Sörvik (V) 
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§ 31 KS/2017:680 

Beslut om antagande av planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng norra gällande 
fastigheten Röra-Äng 1:35 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20 

Plankarta med beskrivning daterad 2022-01-20 

Illustrationskarta daterad 2022-01-20 

Granskningsutlåtande daterat 2022-01-20 

 

Beslutet skickas till 
Planenheten 

Sökande 
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§ 32 KS/2020:1490 

Beslut om antagande av planändring för detaljplan Svanesunds tätort Änghagen norra, 
gällande fastighet Svanesund 3:40 

Utskottets för samhällsutveckling beslut  
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Anta planändring av detaljplan Svanesunds tätort Änghagen norra (1421-P93/6) gällande fastighet 
Svanesund 3:40, enligt plan- och bygglagen 5 kap 27 §. 
 

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

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

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Sökande 
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§ 33 KS/2018:882 

Beslut om samråd för planändring av detaljplan för ekoby gällande fastighet Krossekärr 2:2 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att: 
Avbryta arbetet med detaljplanen i avvaktan på att Översiktsplanen antas. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Sörvik (V) och Michael Relfsson (FO) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om planbesked för fastigheten inkom 2018-06-19. Planändringen syftar till att möjliggöra 

5-7 nya bostäder. Syftet överensstämmer med syftet för gällande detaljplan. Planområdet är en del av 

fastigheten Krossekärr 2:2, som ligger i Ekobyn Utsikten. 2018-12-13 beslutade utskottet för 

samhällsutveckling att ge positivt planbesked för planändringen. Marken är idag huvudsakligen 

planlagd för odling. Ytan som i förslaget tas i anspråk av bostäder utgör en marginell del av ekobyns 

totala odlingsmöjlighet och bedöms ha en liten påverkan på byns möjligheter till lokal 

livsmedelsförsörjning. Ekobyn har en enskild VA-anläggning. En ny BDT-anläggning planeras, 

vilken kommer att ta höjd för nytillkomna bostäder. Egen vattenförsörjning ska ordnas inom 

området med djupborrad brunn och varje fastighet ska anlägga sluten tank för toalettavlopp. 

 

Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett ändamålsenligt sätt svarar mot en 

önskad utveckling av platsen och att planförslaget kan gå ut på samråd enligt reglerna för begränsat 

standardförfarande i plan- och bygglagen (2010:900 5 kap 18 §). 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla Buhr (S) och Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta 

att avbryta arbetet med detaljplanen i avvaktan på att Översiktsplanen antas. 

 

Michael Relfsson (FO) och Rolf Sörvik (V) föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta att 

återremittera ärendet så att sökanden kan redovisa hur avloppet ska lösas. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att så är fallet. Utskottet för 

samhällsutveckling beslutar enligt Ulla Buhrs (S) och Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till 

beslut. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-20, denna handling 
Plankarta med beskrivning daterad 2022-01-20 
Illustrationskarta daterad 2022-01-20 
Gällande detaljplan, 1421-P63 daterad 2005-10-06 
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Beslutet skickas till 
Planenheten 
Sökande 
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RESERVATION, Utskottet för samhällsutveckling, 2022-02-08 § 33 

 

Beslut om samråd för planändring av detaljplan för ekoby gällande fastighet Krossekärr 

2:2. KS/2018:882 

 

Vi vill återremittera ärendet. Detta på grund av att vi anser att det saknas information 

om hur avloppsfrågan ska lösas. Enligt vår mening behövs dessa uppgifter för att fatta 

beslut i frågan. 

 

Rolf Sörvik (V) 

Mikael Relfsson (FO) 
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§ 34 KS/2022:13 

Ordförande informerar - utskottet för samhällsutveckling 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar om att arbetet med översiktsplanen kommer att påskyndas. 

  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  25 
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§ 35 KS/2021:501 

Beslut om markanvisning för del av Tofta 2:31 

Utskottet för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta, enligt utskottet för samhällsutvecklings beslut 2021-12-13 § 241, 
att: 
Godkänna genomförande av markanvisning enligt inbjudan till markanvisning för del av 
kommunens fastighet Tofta 2:31. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade (2021-01-27) att i en detaljplan pröva förutsättningarna för att öka 
antalet bostäder inom Tofta 2:31 samt att som skäl ange behovet av nya bostäder inom Stockens 
samhällsområde. 

Den nya detaljplanen prövar möjligheten att tillskapa byggrätt för bostäder som kan möjliggöra 
utbyggnad av cirka 16-20 stycken lägenheter, inom Tofta 2:31, i Stocken.  
 
Under utskottet för samhällsutveckling (2021-11-08) meddelade förvaltningen att kommunen inte 
erhållit några anbud på inbjudan till markanvisningen för del av Tofta 2:31. Utskottet fick även 
information om att förvaltningen erhållit en gemensam intresseanmälan från tre aktörer, intresserade 
av att uppföra bostadsrätter inom markanvisningsområdet. Utskottet för samhällsutveckling 
beslutade sedan (2021-12-13) att föreslå kommunstyrelsen att godkänna genomförandet av 
markanvisning enligt inbjudan till markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31 där 
enbart upplåtelseformen bostadsrätt accepteras inom markanvisningsområdet. Kommunen har 
därefter erhållit ytterligare en intresseanmälan från en aktör med intresse av att uppföra bostäder 
med upplåtelseformen hyresrätt, vilket förvaltningen meddelade kommunstyrelsen (2022-01-26). 
Kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet till utskottet för samhällsutveckling, som behöver 
göra ett ställningstagande kring huruvida markanvisning ska ske för upplåtande av bostadsrätt, 
hyresrätt eller om båda alternativen kan inkluderas.  
 
Med anledning av ovanstående har förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till inbjudan till 
markanvisning för del av Tofta 2:31 där upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt accepteras 
inom markanvisningsområdet.  
 
Förvaltningen föreslår att markanvisningen genomförs med jämförelseförfarande enligt riktlinjer för 
markanvisning och att exploatören står för samtliga kostnader som exploateringen medför som t.ex. 
detaljplanekostnader, VA-anslutningsavgifter, bygglovsavgifter och förrättningskostnader. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-12-13 § 241 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
godkänna genomförande av markanvisning enligt inbjudan till markanvisning för del av kommunens 
fastighet Tofta 2:31. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 § 20 att återremittera ärendet till utskottet för 
samhällsutveckling, som behöver göra ett ställningstagande kring huruvida markanvisning ska ske 
för upplåtelse av bostadsrätt, hyresrätt eller om båda alternativen inkluderas. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta, enligt utskottet för 
samhällsutvecklings beslut 2021-12-13 § 241, att: 
Godkänna genomförande av markanvisning enligt inbjudan till markanvisning för del av 
kommunens fastighet Tofta 2:31. 
 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslut enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-03 
Inbjudan till markanvisning  
Översiktskarta 
 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
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