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Kommunförvaltningen 
Catrin Frick 
telefon 0709-95 08 96 
e-post: catrin.frick@orust.se

Antagande av ändring av byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med 
flera för att möjliggöra ökat helårsboende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta ändring av byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera i 
enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 

2. Tillämpa planavgift inom planområdet enigt taxa för planavgift antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-11 § 119. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 att starta upp arbetet med att ändra 
byggnadsplan för Hals Lilla och Hals Stora 2:2 med flera. Planområdet karaktäriseras av 
fritidshusbebyggelse med en del om- och utbyggda fastigheter. Byggnadsplan för Hals 
Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2, antogs 1969. Planområdet omfattar 28 bostadsfastigheter 
varav en mindre del ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Andelen helårsboende är idag cirka 25 %. Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera har 
ingått i kommunens förstudie inför ändring av tio fritidshusplaner med syfte att 
möjliggöra ökat helårsboende genom att tillåta ökad byggrätt. I och med beslutad 
utökning av kommunalt verksamhetsområde som därmed omfattar hela planområdet 
bedöms VA-situationen inte utgöra hinder för ändring av planen. 
 
Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning och har bedrivits med 
standardförfarande eftersom ändringen är förenlig med översiktsplanen och bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Den föreslagna planändringen bedöms på ett ändamålsenligt sätt att svara mot en 
önskad utveckling av platsen och planförslaget kan antas i enlighet med 5 kap 27 § plan- 
och bygglagen. 

Utredning 

Bakgrund 
2020-05-27 beslutade kommunstyrelsen att avsätta medel för ändringar av planer för 
fritidshusområden för möjliggörande av åretruntboende. Inför detaljplanearbete har en 
förstudie tagits fram för tio av kommunens fritidshusplaner. Ur förstudien framkom att 
en ändring av gällande byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 bör prövas 
med syftet att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Detta innebär bland 
annat att det ska bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som 
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motsvarar behoven hos helårsboende. Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 att starta 
upp arbetet med att ändra detaljplanen för möjliggörande av åretruntboende. 
 
Kommunen beslutade 2021-10-21 att godkänna planändringen för både samråd och 
granskning. Förvaltningen informerade utskottet om mindre justeringar efter inkomna 
synpunkter innan granskning. Under samrådet inkom ett antal synpunkter som bland 
annat ledde till att utredningar angående geoteknik och bergssäkring genomfördes. 
Resultatet av utredningarna visade att det är möjligt att genomföra föreslagen 
ändringsplan med avseende på geo- och bergsteknik. Planbeskrivningen utökades med 
en beskrivning av förutsättningarna för geoteknik, konsekvenser vi skyfall och 
kompletterades med bestämmelser för belastningsrestriktioner. Andra synpunkter eller 
oklarheter ledde till ändrade egenskapsbestämmelser och genomförandetiden utökades 
till 10 år. Under granskningen inkom ett fåtal synpunkter som ledde till redaktionella 
ändringar av planförslaget. Justeringar redovisas i samrådsredogörelsen och 
granskningsutlåtande. 

Planförslaget 
Planförslaget omfattar ett område på cirka 9 hektar och ligger strax söder om 
Svanesund, på Orusts sydöstra sida. Området inrymmer i dagsläget 28 bostäder, varav 
25 % utgörs av permanentboenden. Området omfattas idag av ”Förslag till 
byggnadsplan för fritidsbebyggelse för delar av Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2”, laga 
kraft 1969-02-10. I översiktsplan 2009 ställer sig kommunen positiv till att ändra 
gällande planer för fritidsbebyggelse i Svanesund så att byggrätterna anpassas till normal 
standard för helårsbebyggelse. 
 
Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende 
genom att tillåta en utökad byggrätt från 80 kvadratmeter till 270 kvadratmeter. 
Kommunalt VA är utbyggt till en mindre del av fastigheterna i planen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-15 att utöka VA-verksamhetsområdet för att 
omfatta alla fastigheter inom planområdet. VA-situationen bedöms därför inte utgöra 
hinder för ändring av planen. 
 
Planen har digitaliserats i samband med ändringen och anpassats till Boverkets riktlinjer 
för planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Detta innebär att 
planbestämmelserna i byggnadsplanen har tolkats och i klankartan angetts på ett sådant 
sätt som planbestämmelser formuleras idag. 

Bedömning 
Utifrån genomförda utredningar och synpunkter som inkommit under planarbetet 
bedöms planen kunna antas. Inga allvarliga invändningar mot planens utformning har 
framkommit. Förvaltningen bedömer att den föreslagna detaljplanen på ett 
ändamålsenligt sätt svarar mot en önskad utveckling av platsen. Planenheten har utrett 
platsens förutsättningar och förslag till förändringar är därefter framarbetade. 
Förvaltningen bedömer att planförslaget kan antas enligt reglerna för standardförfarande 
5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
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Anslutning till kommunalt vatten och avlopp i form av kommunalt verksamhetsområde 
bedöms krävas för samtliga fastigheter. 
 
Planarbetet kommer långsiktigt finansieras genom att tillämpa planavgift på kommande 
bygglov inom planområdet, enligt taxa för planavgift antagen av kommunfullmäktige 
2021-11-11 § 119. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Plankarta daterad 2022-11-25 
Planbeskrivning daterad 2022-11-25 
Samrådsredogörelse daterad 2022-08-23 
Granskningsutlåtande daterat 2022-11-25 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Rickard Karlsson 
Sektorchef   Planchef
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ANTAGANDEHANDLING

KS/2021:301

Granskning

Antagande

Övriga handlingar:
- Fastighetsförteckning

2021-10-11 §196

Laga kraft

Upprättad med standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse
efter 1 januari 2015

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTA

LÄGESKARTA

PLANKARTA

SKALA 1:10 000 (A1)

Ändring av

Dnr:

Beslut Instans

2021-10-11 §196

Samråd
KSUS

KSUS

KF

Förslag till byggnadsplan för
fritidsbebyggelse för delar av
Hals lilla 1:2 och Hals stora 2:2
m.fl.

Fastighetsgräns
Vägkant
Vägkant på tomt
Häck
Stödmur
Staket
Stenmur
Servitut
Ägoslagsgräns
Höjdkurva
Elledning/elstolpe
Dike med flödespil
Gemensamhetsanläggning
Kulturhistorisk lämning

     Berg
     Brunn

     Elskåp
     Gränsmarkering

     Lövskog
     Servitut, gällande

     Stomnätspunkt

Bostadshus, takkontur

Uthus/Garage, takkontur

Skärmtak, takkontur

Altan

Pool
ga:3    Gemensamhetsanläggning
Serv.   Servitut
2:87     Fastighetsbeteckning

Övrig kulturhistorisk lämning

Lr        Ledningsrätt

UPPLYSNINGAR GRUNDKARTA
Kartan upprättad genom fältkomplettering av befintlig primärkarta.
Fastighetsredovisning och rättigheter från Lantmäteriets digitala
registerkarta. Fastighetsredovisningen har inte rättsverkan, beslut i
Lantmäterihandlingar gäller.

Kommun: Orust
Län: Västra Götaland

Koordinatsystem
Plan: Sweref99 12 00
Höjd: RH 2000

Hovås Mätkonsult AB
Upprättad av: SD / RD / FC
Datum: 2022-05-19

1000 m7505002500

Planhandlingarna består av:
- Plankarta med bestämmelser, denna handling
- Planbeskrivning
- Granskningsyttrande

1000 m7505002500

PLANBESTÄMMELSER
Detta är en ändring av plan Förslag till byggnadsplan för
fritidsbebyggelse för delar av Hals lilla 1:2 och Hals stora 2:2 m.fl.
Underliggande detaljplan ska läsas jämsides.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas
gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

Gata.GATA

Natur.NATUR

Område ingår ej i planändring

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft.

Befintlig byggnad som vid denna planändrings lagakraftvinnande avviker från
detaljplanens bestämmelser ska vid bygglovsprövning inte hanteras utifrån
planstridigt utgångsläge.

UPPLYSNINGAR
Lokalt omhändertagande av dagvatten bör tillämpas i den mån det finns
förutsättningar för det inom fastigheten.
Genomsläppliga markbeläggningar bör i möjligaste mån användas.

Det finns ledingar i området som inte reglerats. Innan bygglov ges bör befintliga
ledningar inventeras.

Kvartersmark
Bostäder.B

Transformatorstation.E1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Huvudmannaskap
a1 Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek
Minsta fastighetsstorlek är 1000 m²

Höjd på byggnadsverk
Högsta byggnadshöjd är 3,6 meter för komplementbyggnad.
Högsta byggnadshöjd är 4,6 meter för huvudbyggnad. Beräkningsgrundande fasad
utgörs av husets långsida, takkupa som är mindre än 1/3 av byggnadens
fasad ska inte beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden.

Placering
Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från eller sammanbyggas över
tomtgräns.
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns och/eller vid gräns
mot gata.

Takvinkel
Största takvinkel är 38 grader

Utformning
Endast friliggande bostadshus.
Endast en- och tvåbostadshus.

Utnyttjandegrad

Största bruttoarea är 270 kvadratmeter per fastighet, varav huvudbyggnad får utgöra
250 kvadratmeter.

Utformning av allmän plats
m1 Marken får belastas med maximalt 25 kPa
m2 Marken får belastas med maximalt 50 kPa

Skydd mot störningar
m3 Marken får belastas med maximalt 25 kPa
m4 Marken får belastas med maximalt 50 kPa

Permanenta slänter som skapas ska utföras med släntlutning 1:3 eller flackare.

Markens anordnande och vegetation
Permanenta slänter som skapas ska utföras med släntlutning 1:3 eller flackare.



 

Planbeskrivning 
Ändring av byggnadsplan för 

HALS LILLA 1:2 OCH HALS STORA 2:2 

HALS STORA 2:2  
Antagandehandling 
 

 

Orust kommun 

Västra Götalands län 

Upprättad den 25 november 2022 av 

Sektor samhällsutveckling, Orust kommun 

Diarienummer KS/2021:301  



 

2  ORUST KOMMUN 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Innehållsförteckning .................................... 2 

Planhandlingar ............................................. 3 

Läsinstruktioner ........................................... 3 

Planens syfte och huvuddrag ....................... 4 

Bakgrund .............................................................. 4 

Syfte ....................................................................... 4 

tolkning av bestämmelser .................................. 4 

Planprocessen ............................................... 5 

Planförfarande ..................................................... 5 

Handläggning ....................................................... 5 

Tidplan .................................................................. 5 

Plandata ........................................................ 6 

Läge och areal ...................................................... 6 

Markägoförhållanden ......................................... 6 

Ställningstaganden ....................................... 7 

Översiktsplan ....................................................... 7 

Bostadsförsörjningsprogram ............................. 7 

Detaljplaner och tidigare beslut ........................ 7 

Förenlighet med miljöbalken ....................... 8 

Riksintressen ........................................................ 8 

Miljökvalitetsnormer .......................................... 8 

Strandskydd .......................................................... 9 

Förutsättningar ........................................... 10 

Mark, vatten och vegetation ............................ 10 

Geotekniska förhållanden och stabilitet ........ 10 

Stigande havsnivåer, skyfall och dagvatten ... 11 

Bebyggelse .......................................................... 13 

Trafik................................................................... 13 

Parkering ............................................................ 15 

Buller och störningar ........................................ 15 

Vatten och avlopp ............................................. 15 

Avfallshantering ................................................15 

Förändringar ............................................... 16 

Utnyttjandegrad .................................................16 

Höjd, utformning och placering .....................16 

Fastighetsreglering och begränsning av 

markens utnyttjande .........................................17 

Dagvatten och skyfall .......................................17 

Vatten och avlopp .............................................17 

Planbestämmelser ...................................... 18 

Genomförandefrågor .................................. 21 

Organisatoriska frågor ......................................21 

Genomförandetid .........................................21 

Huvudmannaskap .........................................21 

Aktörer och avtal ..........................................21 

Ansvarsfördelning ........................................22 

Dispenser och tillstånd ................................22 

Fastighetsrättsliga frågor ..................................23 

Mark ingående i allmän plats ......................23 

Fastighetsbildning .........................................23 

Servitut ...........................................................23 

Tekniska frågor ..................................................24 

Ledningar för vatten och spillvatten .........24 

Dagvatten .......................................................24 

Geoteknik ......................................................24 

Ekonomiska frågor ...........................................24 

Plankostnader ................................................24 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

 .........................................................................24 

Ekonomiska konsekvenser för övriga 

fastighetsägare ...............................................24 

Medverkande .............................................. 25 

  



 

3  ORUST KOMMUN 

PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar  

• Plankarta med bestämmelser, 2022-11-25 

• Planbeskrivning, denna handling 

• Samrådsredogörelse, 2022-08-23 

• Granskningsutlåtande, 22-11-24 

Övriga handlingar 

• Grundkarta, 2022-05-19 

• Fastighetsförteckning, 2022-05-15 

• Bergteknisk utredning, 2022-05-20 

• Projekterings-PM/Geoteknik, 2022-06-03 

LÄSINSTRUKTIONER 
Planbeskrivningen anger syftet för detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska 

kunna tolkas och genomföras. Planbeskrivningen är ordnad efter förutsättningar, planförslag, 

förändringar och genomförandefrågor vilket innebär att ett ämne berörs under flera kapitel. 

Genomförandefrågorna är samlade sist i beskrivningen. 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

BAKGRUND 

Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970-

talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens 

behov och inte minst i förhållande till dagens miljökrav. 

Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna 

bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen 

inom områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan 

användas för permanentboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar 

lösning. 

Mot denna bakgrund beslutade kommunfullmäktige att närmare utreda förutsättningarna för att 

ändra tio av kommunens fritidshusplaner vilket har gjorts genom en förstudie. Ur förstudien 

framkom att en ändring av gällande byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 bör prövas 

med syftet att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det innebär bland annat att det 

skall bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som motsvarar behoven hos 

permanentboende. 

SYFTE 

Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende genom att 

tillåta en utökad byggrätt samt att upprätta kommunala verksamhetsområden för VA för att minska 

risken för föroreningar till havet. 

TOLKNING AV BESTÄMMELSER 

I samband med att ändringen görs kommer planen att digitaliseras och anpassas till Boverkets 

riktlinjer för planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Detta innebär att 

planbestämmelserna i byggnadsplanen tolkas och i plankartan anges på ett sådant sätt som 

planbestämmelser formuleras i dag. Ändringsplanen ska läsas jämsides gällande plan. 
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PLANPROCESSEN 

PLANFÖRFARANDE 

Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen har 

genomförts genom ändring av detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för 

boendeändamål inte förändras. 

Ändringen av detaljplanen har bedrivits med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig 

med översiktsplanen och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms 

inte heller vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

 

Figu r  1  P la np r o c e s s en  

HANDLÄGGNING 

Planhandlingarna var ute på samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 18 oktober – 

15 november 2021 och på granskning under tiden 24 augusti – 14 september 2022 enligt 5 kap 18 § 

plan- och bygglagen. Inkomna yttranden redovisas och besvaras i sammanfattad form i 

samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. 

TIDPLAN  

Uppstart Q2 2021 

Samråd  Q4 2021 

Granskning Q3 2022 

Antagande Q1 2023 
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PLANDATA 

LÄGE OCH AREAL 

Området är beläget strax söder om Svanesund, på Orust sydöstra sida. Det karaktäriseras i dagsläget 

av en relativt välbevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter. Planområdet är 

ca 9 hektar och inrymmer i dagsläget 28 bostäder, varav 25 % utgörs av permanentboenden. 

Angränsande mark består i huvudsak av bergbunden skogsmark. I Svanesunds centrum, drygt två 

kilometer från planområdet, finns tillgång till viss service och kommunikationer.  

 
Översiktskarta, Halsområdet utpekat med röd markering. 

 
Översiktskarta, Halsområdet inringad med röd cirkel. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Området består av privatägd mark. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 

Större delen av Halsområdet är idag planlagt för fritidsbebyggelse med byggrätter som enbart 

medger bostadshus om 60–80 kvadratmeter. Kommunen ställer sig i gällande översiktsplan (laga 

kraft 2010-04-12) positiv till att ändra gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse så att byggrätterna 

anpassas till normal standard för permanentboende. Detta under förutsättning att VA-frågan ges en 

godtagbar lösning. 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till 

omvandling av fritidshus till permanentbostäder. Ett problem i många fritidshusområden är 

tillgången till kommunalt VA-nät. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan 

behöva tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt 

som framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. 

Halsområdet beskrivs inte specifikt i kommunens bostadsförsörjningsprogram men är lokaliserat i 

anslutning till Svanesund som har hög prioritet i programmet och där det pågår ett flertal 

planprocesser för att ta fram nya bostäder och service. 

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT 

Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för delar av Hals lilla 1:2 

och Hals stora 2:2, laga kraft 1969-02-10”. Gällande byggnadsplan anger att bostäder får uppföras 

fristående samt att tomtytan inte ska vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad får 

uppföras om lägst 30 och högst 80 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. 

Uthus får uppföras om högst 15 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 2,5 meter. 

Huvudbyggnad får inte inrymma mer än en lägenhet och uthus får inte inredas för bostadsändamål. 

Övriga bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en taklutning av 30 grader 

samt att byggnader som påkallar ett anläggande av avloppsledning inte får uppföras. 
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Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för delar av Hals lilla 1:2 och 

Hals stora 2:2 (laga kraft 1969-02-10). 

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse för högexploaterad kust (4 kap. MB) 

Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- 

och kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken 

får ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. 

Miljöbalkens bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga 

tätorter och lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent 

hänsynstagande till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i 

natur- och kulturlandskapet 4 kap MB. 

Riksintresse för friluftsliv (3 kap. MB) 

Del av aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess 

omgivande stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i 

natur- och kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 

därmed berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. Riksintresse för 

friluftsliv bedöms inte påverkas av planändringen eftersom inga ändringar görs på allmän platsmark. 

Samlad bedömning 

Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade 

byggrätter, säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem med mera och bedömningen 

görs därför att områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte 

kommer att skadas eller påverkas i någon större utsträckning. 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland 

annat föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 

omgivningsbuller. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora 

luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av 

Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för 

utomhusluft överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten 

som kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att 
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skydda vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade 

ämnen. I samband med framtagandet av planhandlingarna har kommunfullmäktige beslutat om att 

utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp till de fastigheter som idag inte är 

anslutna till kommunalt VA. Att ansluta resterande fastigheter till verksamhetsområdet bidrar 

således till att föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller  

Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller 

från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra 

att normen kommer att överskridas. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås 

vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Halsefjorden som idag har 

måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till 

2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av 

näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Halsefjorden kan 

uppnås genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet. 

STRANDSKYDD 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, enligt 

miljöbalken 7 kapitlet 13 §. 

I gällande plan från 1969 finns inget strandskydd. Vid ändring av en detaljplan inträder inte 

strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny då den gamla upphävs. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK, VATTEN OCH VEGETATION 

Aktuellt planområde består i huvudsak av bergbunden skogsmark och åkermark. Området omfattas 

inte av några särskilt utpekade naturvärden. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET 

Tidigare har inga geotekniska utredningar genomförts i området. I samband med pågående 

planarbete har en geoteknisk undersökning genomförts på detaljerad nivå i och med att 

ändringsplanen medger utökande av byggrätter. Undersökningen har innefattat en Bergteknisk 

utredning och ett Projekterings-PM/Geoteknik som innefattar släntstabilitet, översiktliga 

grundläggningsförhållanden och markradonförhållanden. 

Projekterings-PM/Geoteknik 

Utredningen för Projekterings-PM/Geoteknik uppger att släntstabiliteten bedöms under nuvarande 

förhållanden vara tillfredsställande och den planerade bebyggelse bedöms kunna utföras utan att 

stabiliteten blir otillfredsställande. För att inte släntstabliteten skall bli otillfredsställande framgent är 

en belastningsbegränsning på 25 kPa respektive 50 kPa införd på plankartan inom det nordvästra 

och inom det östra området. Grundläggning bedöms kunna utföras direkt i mark utan att särskilda 

åtgärder krävs. Generellt inom hela planområdet gäller att permanenta slänter som skapas skall 

utföras i en släntlutning 1:3 eller flackare. I gränsen mellan lera och fastmark i nordvästra delen av 

detaljplaneområdet bör en mer detaljerad undersökning utföras i de planerade byggnadslägena inför 

byggnation 

 

Karta över områden med belastningsbegränsningar. 
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Radon 

Radonnivåerna i området klassas till mellan lågradonmark och normalradonmark. Marken skall 

generellt klassas som normalradonmark. Eventuella kompletterande undersökningar som kan påvisa 

lågradon kan utföras vid byggnation. 

Bergteknisk utredning 

Den bergtekniska utredningen konstaterar att det är möjligt att genomföra ändringsplanen men 

avseende på bergteknik, att det inte föreligger risk för blocknedfall eller ytliga ras och att några 

stabilitetshöjande åtgärder därför inte bedöms nödvändiga. 

Innan eventuell bergschakt genomförs bör bergsakkunnig tillkallas för att bedöma behov av 

eventuella förstärkningsåtgärder. 

 

Planområdet med geologiska och bergtekniska observationer. 

STIGANDE HAVSNIVÅER, SKYFALL OCH DAGVATTEN 

I och med att klimatet förändras blir stigande havsnivåer och antalet kraftiga regn allt vanligare 

förutsättningar att förhålla sig till inom den fysiska planeringen. 

Marknivån inom planområdet är genomgående över +3,4 meter över havet, och hamnar därför 

inom zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Därmed 

föreligger mycket liten risk för översvämningar till följd av stigande havsnivåer. Även tillfartsvägar 

ligger inom zon 1. 

Dagvattenhanteringen sker genom infiltration på tomter och naturmark samt genom att avleda till 

öppna diken i anslutning till vägarna. Flertalet fastighetsägare har anlagt kulvertar på eget initiativ 

och det finns därför ingen fullständig redovisning av systemet. Fastighetsägarna ansvarar för 

avvattning av egna tomter och väghållare ansvarar för diken inom vägområdet. 
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Karta från SCALGO som visar uppskattade översvämningsytor. Streckad linje markerar planområdet. 

Karta från SCALGO som visar uppskattade flöden för vatten. Streckad linje markerar planområdet. 

Flödesvägar och lågpunkter har lokaliserats och bör beaktas vid bygglovsgivning. Dialog förs med 

aktuell samfällighet om hur problem kan åtgärdas.  

Utifrån Länsstyrelsens lågpunkts- och ytavrinningskartering ser det ut att kunna finnas vissa 

lågpunkter där vatten kan samlas inom området och vi ser även detta i kommunens analysverktyg. 

Analysverktyget tar inte hänsyn till mindre rör som grävts ner men resultatet antas påverkas av 

större kulvertar, exempelvis kulvertar under vägar. 
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En stor yta på stamfastigheten Hals 2:2 har förmåga att översvämmas. Här kan med fördel en eller 

flera dagvattendammar anläggas för att koncentrera uppsamlingsytan. 

Det finns inga större kända problem med dagvatten- och skyfallshantering inom området idag. 

BEBYGGELSE 

Planområdet omfattar 28 bostäder, varav 25 % utgörs av permanentboenden. Området är indelat i 

relativt stora tomter som i huvudsak inrymmer friliggande villabebyggelse i 1 plan. Enligt gällande 

byggnadsplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 80 kvadratmeter och som 15 

kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. 

   
Foton från platsbesök, 20-09-15. 

TRAFIK 

Områdets östra del nås med enskild väg, Skogslyckevägen, från anslutning till statlig väg 770 vilken 

sträcker sig från Svanesund till Hälleviksstrand på Orust västra sida. Skogslyckevägen förgrenar sig i 

höjd med aktuellt planområde och bildar Axel Börjessons väg vilken utgör angöringsväg till 

befintliga fastigheter. Den enskilda vägen är asfalterad och i gott skick. Utfarten mot väg 770 är 

utformad med ett vänstersvängfält och har relativt begränsade siktförhållanden pga. ett lite mindre 

bergsparti med vegetation till höger om utfarten. Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet 

är 50 km/tim. Axel Börjessons väg samt Skogslyckevägen utgör återvändsgata och fastigheterna 

inom områdets västra del nås i stället med Stora Halsvägen vilken utgörs av enskild väg som 

ansluter till statlig väg 734, Varekilsvägen, strax väster om Ängås Industriområde. Stora Halsvägen 

är asfalterad och har en skyltad hastighet på 50 km/tim. Utfarten mot Varekilsvägen har goda 

siktförhållanden. Varekilsvägen har en skyltad hastighet på 70 km/tim. 
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Vägnät och angöring i samt i anslutning till området. 

 
Vänstersvängfält vid avfarten från Färjevägen till Skogslyckevägen. 

Tidigt samråd – Trafikverket 

Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera 

anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om 

en anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar 

förväntas, är anslutningen godkänd. I fallet med denna planändring ökar inte antalet bostäder utan 

endast byggrätten. För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder på vägnätet. 
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PARKERING 

Parkering sker i dagsläget inom tomtmark, så även i planförslaget. 

BULLER OCH STÖRNINGAR 

Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar 

förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplad till buller och 

störningar. 

VATTEN OCH AVLOPP 

En mindre del av området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Merparten av fastigheterna har dock enskilda VA-lösningar. 

Det finns ett servitut till förmån för fastigheten Hals 1:30 som avser rätt att nyttja brunn och 

vattenledning från stamfastigheten Hals 1:2. Fastigheten Hals 1:2 som servitutet gäller har nu 

fastighetsbeteckning Hals 1:67. Servitutet kan vara planstridigt men är inte utrett utan hanteras i 

genomförandet. 

Det finns även ett servitut för Hals 1:41, Hals 1:42, Hals 1:43, Hals 1:44, Hals 1:45 och Hals 1:49 

för att bibehålla, nyttja och förbättra avloppsanläggning samt att avloppets ledning får korsa 

mellanliggande fastigheter. Servitutet är planstridigt enligt gällande plan och hanteras i 

genomförandet. 

AVFALLSHANTERING 

I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare i anslutning till den enskilda 

fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje väg. I 

vissa fall då vändplats inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar arbetet 

med soptömningen. Om vägen inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker i stället 

vid nästa tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren. 

Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket 

ändringar som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att 

möjliggöra utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av 

gatans utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för 

avfallshantering gäller fortsatt. 
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FÖRÄNDRINGAR 
Ändringsplanen har utformats för att uppfylla sitt syfte och samtidigt reglera planstridande 

utformningar. Då det fortsatt kan finnas planstridiga utformningar som kommunen inte haft 

möjlighet att reglera eller uppmärksamma ska befintlig byggnad (som uppförts innan denna ändring 

av detaljplan fick laga kraft) som avviker från detaljplanens bestämmelser inte hanteras utifrån 

planstridigt utgångsläge i en bygglovsprövning. 

UTNYTTJANDEGRAD 

Ändringen innebär att gällande byggnadsarea om 80 kvadratmeter för huvudbyggnad och 15 

kvadratmeter för komplementbyggnad utökas till en största bruttoarea om 270 kvadratmeter 

(inkluderat komplementbyggnader) varav huvudbyggnaden som mest får utgöra 250 kvadratmeter 

BTA. Förändrad reglering av utnyttjandegraden från byggnadsarea (BYA) till bruttoarea (BTA) 

innebär en större flexibilitet vid utbyggnad då det totala antalet kvadratmeter som tillåts kan 

fördelas på bredden och/eller höjden (se förklarande bild om BTA och BYA nedan). Bestämmelse 

om minsta fastighetsstorlek är oförändrad. 

Byggnadsarea 

 

Byggnadsarea förkortas BYA och kan kort beskrivas som den yta som en byggnad upptar på marken (Illustration: AL Studio, 

källa: Boverket). 

Bruttoarea 

 

Bruttoarea förkortas BTA och kan förenklat beskrivas som den sammanlagda ytan av alla våningsplan (Illustration: AL Studio, 

källa: Boverket). 

HÖJD, UTFORMNING OCH PLACERING 

Gällande byggnadshöjd om 3 meter för huvudbyggnad och 2,5 meter för komplementbyggnad 

utökas till 4,6 respektive 3,6 meter. Bestämmelse om att byggnader endast får uppföras i en våning 

upphävs och bestämmelse om största takvinkel utökas från 30 grader till 38 grader. Ny 

bestämmelse införs som innebär att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 

Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från eller sammanbyggas över tomtgräns. 
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FASTIGHETSREGLERING OCH BEGRÄNSNING AV MARKENS 
UTNYTTJANDE 

I vissa delar av planområdet har allmän platsmark (natur) tagits i anspråk och nyttjas som 

tomtmark. Ianspråktagen mark konverteras dessa lägen till kvartersmark (läs vidare under 

fastighetsrättsliga frågor, s.23). I det fall vägområdet inte sammanfaller med tomtgräns ska en 

utökning av tomtmarken fram till vägområdet kunna ske. En del av bebyggelsen ligger i dagsläget 

på område som inte får bebyggas (prickad mark), vilket inom ändringen justeras för att göra 

nuvarande byggnadsplacering planenlig. 

Område som inte inkluderas i planändring 

En stor del av fastigheten Hals 1:52 är belägen utanför gällande planområdesgräns (inkluderat 

fastighetens huvudbyggnad). Den del av fastigheten som ligger inom gällande planområdesgräns, 

och som i huvudsak utgörs av förgårdsmark, undantas planändring. Det område som undantas 

planändring är i plankartan markerad med skrafferad yta och benämns som ”område ingår ej i 

planändring”. 

DAGVATTEN OCH SKYFALL 

Generellt sett tyder erfarenheten på att andelen hårdgjord yta ökar markant i omvandlingsplaner 

som möjliggör för utökad byggrätt. I det aktuella fallet utgör dock planområdet stora delar mark 

som idag är obebyggd (allmän plats natur). Hårdgjord yta (beräknad på tillåten byggrätt) utgör i 

dagsläget ca 3 % av planområdet, vilket är ca 7 % av kvartersmarken, och planändringen innebär en 

ökning till ca 8 % av planområdet, vilket motsvarar ca 20 % av kvartersmarken. Allmän plats natur 

inom planen utgör ca 51 % av planområdet. 

Stora delar av planområdet är redan utbyggt med större byggnader än vad gällande plan medger och 

skillnaden antas därför bli än mindre i verkligheten. Planändringen medger inte heller någon större 

utökning av kvartersmark och/eller avstyckning av tomtmark till fler fastigheter. Planområdet 

karaktäriseras av stora tomter med en naturligt grön karaktär och även om andelen hårdgjord yta 

ökar så bedöms ökningen, sett till hela planområdet, utgöra en marginell skillnad. Trafikmängderna 

inom området är små och dagvattnet bedöms vara tämligen lite förorenat. 

På plankartan har det införts upplysning om lokalt omhändertagande av dagvatten och infiltrerbara 

ytor. Den hänvisar till att lokalt omhändertagande av dagvatten bör tillämpas i den mån det finns 

förutsättningar för det inom fastigheten samt att genomsläppliga markbeläggningar i möjligaste mån 

bör användas. 

Sammantaget görs bedömningen att andelen genomsläpplig yta minskar marginellt och 

förhållandena bedöms inte påverka förutsättningarna att nå miljökvalitetsnormerna för vatten 

negativt. 

VATTEN OCH AVLOPP 

Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte 

bedöms möjliga att utöka till permanentboende-standard utifrån begränsad tillgång till vatten 

och/eller negativ påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Kommunfullmäktige 

har i samband med planarbetet beslutat om att utöka det kommunala verksamhetsområdet för 

vatten och avlopp till de fastigheter som idag inte är anslutna till kommunalt VA. 
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PLANBESTÄMMELSER 
I byggnadsplaner från tiden före 1970 anges vissa bestämmelser på plankartan medan resterande 

återfinns i ett eget dokument. Nedan redovisas samtliga bestämmelser som finns i byggnadsplanen 

tillsammans med hur de är översatta till moderna bestämmelser enligt Boverkets riktlinjer för 

planbestämmelser. De förändringar som planen innebär visas i nedanstående tabell. 

Gränser 

Bestämmelse, byggnadsplan Ändringar Tolkad/ändrad bestämmelse 

Byggnadsplanegräns Byte av linjetyp Planområdesgräns 

Områdesgräns Byte av linjetyp Användningsgräns 

Bestämmelsegräns Byte av linjetyp Egenskapsgräns 

 

Bestämmelser 

Bestämmelse, byggnadsplan Ändringar Beteckning Tolkad/ändrad 
bestämmelse 

Allmän plats, väg  GATA Gata 

Allmän plats, park  NATUR Naturområde 

Med Bf betecknat område får 

användas endast för 

bostadsändamål och får bebyggas 

endast med hus, som uppföres 

fristående och i en våning 

Bestämmelse om 

våningsantal upphävs 

B Bostäder 

Text Endast friliggande 
bostadshus 

Med punktprickning betecknad 

mark får icke bebyggas 

 Symbol/yta 

(prickar) 

Marken får inte förses 
med byggnad 

Inom byggnadsplaneområdet får 

icke uppföras byggnad, vars 

användande påkallar anläggandet 

av avloppsledning 

Bestämmelse upphävs - - 

Å med Bf betecknat område får 

tomtplats icke givas mindre areal 

än 1000 m2 

 Text Minsta fastighetsstorlek är 
1000 kvadratmeter 

Inom tomtplats å med Bf 

betecknat område får endast 

uppföras en byggnad innefattande 

bostadsdel om högst 80 m2 och 

lägst 30 m2 byggnadsyta och 

uthusdel om högst 15 m2 

byggnadsyta. Byggnadsnämnden 

må dock medgiva, att uthusdelen 

utföres som friliggande uthus om 

högst 15 m2 byggnadsyta, därest 

detta för varje särskilt fall prövas 

vara förenligt med ett prydligt 

Största bruttoarea 

revideras till 270 

kvadratmeter varav 

huvudbyggnaden får 

utgöra 250 

kvadratmeter. 

Text Största bruttoarea är 270 

kvadratmeter per 

fastighet, varav 

huvudbyggnad får utgöra 

250 kvadratmeter 
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och ändamålsenligt byggande av 

området. 

Å med Bf betecknat område får 

huvudbyggnad icke inrymma mer 

än en lägenhet. Friliggande uthus, 

som uppförts med stöd av 

undantagsbestämmelsen i § 5, får 

icke inredas för bostadsändamål. 

Bestämmelse upphävs - - 

Å med I betecknat område får 

byggnad uppföras endast med en 

våning. 

Bestämmelse upphävs - - 

Å med BfI betecknat område får 

huvudbyggnad icke uppföras till 

större höjd än 3,0 meter och 

friliggande uthus icke till större 

höjd än 2,5 meter. 

Byggnadshöjd för 

huvudbyggnad 

revideras till 4,6 meter. 

Text Högsta byggnadshöjd är 

4,6 meter för 

huvudbyggnad 

 

Beräkningsgrundande 

fasad utgörs av husets 

långsida, takkupa och 

frontespis som är mindre 

än 1/3 av byggnadens 

fasad ska inte beaktas vid 

beräkningen av 

byggnadshöjden 

Byggnadshöjd för 

komplementbyggnad 

revideras till 3,6 meter. 

Text Högsta byggnadshöjd är 

3,6 meter för 

komplementbyggnad 

Å med Bf betecknat område får 

tak givas en lutning mot 

horisontalplanet av högst 30˚. 

Största takvinkel 

revideras till 38˚. 

Text Största takvinkel är 38˚ 

 Tekniska anläggningar E1 Transformatorstation 

  a1 Huvudmannaskapet är 

enskilt för den allmänna 

platsen 

 Utformning Text Endast en- och 

tvåbostadshus 

 Utformning Text Befintlig byggnad som vid 

denna planändrings 

lagakraftvinnande avviker 
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från detaljplanens 

bestämmelser ska vid 

bygglovsprövning inte 

hanteras utifrån 

planstridigt utgångsläge 

 Placering av 

byggnadsverk 

Text Huvudbyggnad ska 

placeras minst 4,0 meter 

från fastighetsgräns. 

 

Komplementbyggnad ska 

placeras minst 1,5 meter 

från eller sammanbyggas 

över tomtgräns 

 Upplysningar om 

lokalt 

omhändertagande av 

dagvatten (ej juridiskt 

bindande) 

Text Lokalt omhändertagande 

av dagvatten bör 

tillämpas i den mån det 

finns förutsättningar för 

det inom fastigheten. 

 

Genomsläppliga 

markbeläggningar bör i 

möjligaste mån användas. 

 Upplysning om 

ledningar 

Text Det finns ledningar i 

området som inte 

reglerats. Innan bygglov 

ges bör befintliga 

ledningar 

inventeras. 

 Utformning av allmän 

plats 

m1 Marken får belastas med 

maximalt 25 kPa 

 Utformning av allmän 

plats 

m3 Marken får belastas med 

maximalt 50 kPa 

 Skydd mot störningar 

(kvartersmark) 

m2 Marken får belastas med 

maximalt 25 kPa 

 Skydd mot störningar 

(kvartersmark) 

m4 Marken får belastas med 

maximalt 50 kPa 

 Utformning allmän 

plats 

Text Permanenta slänter som 

skapas ska utföras med 

släntlutning 1:3 eller 

flackare. 

 Markens anordnande 

och vegetation 

(kvartersmark) 

Text Permanenta slänter som 

skapas ska utföras med 

släntlutning 1:3 eller 

flackare. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 

åtgärder som behövs för att ändringsplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen 

rättsverkan. Ändringsplanens bindande föreskrifter framgår i stället av plankartan och 

planbestämmelserna. Nedan förtydligas ändringsplanens syfte utifrån genomförandesynpunkt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid  
Genomförandetiden är 10 år från det att ändringsplanen vunnit laga kraft. Genomförandetiden 

gäller de frågor som ändringsplanen omfattar. 

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den 

att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större 

möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade 

rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap 
Alla detaljplaner i Orust kommun har enskilt huvudmannaskap. Enskilt huvudmannaskap innebär 

att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga för utbyggnad och framtida drift och underhåll 

av allmän plats inom planområdet, genom att allmänna platser upplåts till en 

gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. 

Med hänsyn till kommunens tradition av enskilt huvudmannaskap samt att planområdet endast 

utgörs av bostäder finns särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats 

inom planområdet. 

Aktörer och avtal  
Markägare 

Privatägda Hals 1:67 utgör planområdets stamfastighet. I övrigt består planområdet i huvudsak av 

privatägda bostadsfastigheter.  

Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggning finns för gata (Svanesund Ga:2) samt för gata och natur (Mölneby Ga:2). 

Ledningsrätt 

Inom området finns elledningar tillhörande Ellevio, fiber- och teleledningar tillhörande Skanova 

samt ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten tillhörande Orust kommun. Ansvar och 

kostnader regleras i respektive ledningsrättsbeslut. Befintliga ledningar som inte utmärkts i gällande 

plan ombesörjs inte i ändringsplanen då en sådan reglering kan inskränka fastighetsägarnas 

nyttjande av den egna fastigheten. Underhåll, reparation och tillsyn av de ledningar som inte finns i 

gällande plan kommer även fortsatt att få administreras genom gällande överenskommelser med 

enskilda fastighetsägare. 
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Ansvarsfördelning 
Allmän plats 

Befintliga vägar inom planområdet ingår idag i Svanesund Ga:2 och Mölneby Ga:2. Svanesund Ga:2 

förvaltas av Skogslyckans vägförening och Mölneby Ga:2 förvaltas av Mölneby-Hals 

samfällighetsförening. 

Övrig allmän platsmark, bestående av mestadels naturmark, förvaltas av Mölneby-Hals 

samfällighetsförening och respektive fastighetsägare.   

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad enligt planförslaget inom kvartersmark.  

Tabell över ansvarsfördelning 

Anläggning 

(kartbeteckning) 

Anläggningens 

ägare 

Genomförandeansvaring Driftansvarig 

Allmänna platser 
   

GATA Svanesund Ga:2 Skogslyckans vägförening Skogslyckans 

vägförening 

GATA Mölneby Ga:2 Mölneby-Hals 

samfällighetsförening 

Mölneby-Hals 

samfällighetsförening 

Vatten- och 

spillvattenledningar 

samt dagvatten-

ledningar 

Orust Kommun  Orust Kommun Orust Kommun 

Dagvattenanläggninga

r inom vägområde 

Svanesund Ga:2/ 

Mölneby Ga:2 

Skogslyckans 

vägförening/ Mölneby-

Hals samfällighets-

förening 

Skogslyckans 

vägförening/ Mölneby-

Hals samfällighets-

förening 

NATUR Hals 1:67 Fastighetsägare Fastighetsägare 

NATUR Hals S:1 Mölneby-Hals 

samfällighetsförening 

Mölneby-Hals 

samfällighetsförening 

Kvartersmark    

B  Fastighetsägare Fastighetsägare Fastighetsägare 

E1 Eldistributör Eldistributör Eldistributör 

 

Dispenser och ti l lstånd 
Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga 

tillstånd (bygglov, tillstånd/dispens enligt miljöbalken m.m.) som erfordras för verksamhet 

och/eller för åtgärder inom sin fastighet. 

Respektive tillståndsmyndighet tar ut taxa för att behandla tillståndsansökan. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Mark ingående i al lmän plats  
Ändringsplanen förändrar endast i mindre omfattning möjligheten att upplåta mark till 

gemensamhetsanläggning. Marginella förändringar av allmänplatsmark har gjorts med hänsyn till 

lägen på befintliga vägar och tomtmarkshävd. Efter planens lagakraftvinnande regleras fortsatt 

markupplåtelse i gällande anläggningsbeslut. Möjlighet finns att ompröva 

gemensamhetsanläggningar utifrån den nya planen.  

De fall där kvartersmark kring en bostadsfastighet utökas för att anpassas till rådande förhållanden 

redovisas i tabellen under rubriken Fastighetsbildning. 

Fastighetsbildning 
De fall där kvartersmark kring en bostadsfastighet utökas redovisas i tabellen nedan. I majoriteten 

av fallen utnyttjas ytorna idag som kvartersmark. Justeringar i kvartsmark innebär att planen gör att 

nuvarande användning ges planstöd och möjliggör att dessa ytor regleras till bostadsfastigheterna. 

Planen är inte tvingande när det gäller markköp och fastighetsreglering, endast möjliggörande.  

Om en fastighetsägare önskar utöka sin bostadsfastighet med mark som ingår i 

gemensamhetsanläggning ska en anläggningsförrättning genomföras så att området inte längre ingår 

i gemensamhetsanläggningen. Då gemensamhetsanläggningen avstår en del av sitt område kan det 

innebära att gemensamhetsanläggningens värde minskar vilket innebär att de fastigheter som ingår i 

gemensamhetsägaren är berättigade till ersättning. Lantmäteriet fattar beslut om storlek på eventuell 

ersättning till gemensamhetsanläggningen vilken ska betalas av ägaren till den mark som inte längre 

ska ingå i gemensamhetsanläggningen. 

Förrättningskostnader och eventuell ersättning till gemensamhetsanläggningen belastar köparen av 

mark. 

Fastighet Övertar mark från Preliminär yta 

Hals 1:36 Hals 1:67 236 

Hals 1:41 Hals 1:67 679 

 

Servitut  
Det servitut som finns för Hals 1:30 som härskande fastighet och Hals 1:2, med nuvarande 

fastighetsbeteckning Hals 1:67, som tjänande fastighet medger nyttjande och underhåll av brunn 

och vattenledningar. Servitutet kan vara planstridigt enligt gällande plan. Servitutet har inte utretts 

närmare utan kan upphävas i genomförandet då omgivande fastigheter har, eller kommer inom en 

snar framtid, få tillgång till kommunalt vatten och avlopp. 

Det finns ett servitut för Hals 1:41, Hals 1:42, Hals 1:43, Hals 1:44, Hals 1:45 och Hals 1:49 för att 

bibehålla, anlägga, nyttja och förbättra avloppsanläggning samt att avloppets ledning får korsa 

mellanliggande fastigheter. Den fastighet som är tjänande är Hals 1:67, vilken i servitutet omnämns 

som Hals 1:2. Resterande fastigheter i gällande servitut är härskande fastigheter. Servitutet är 

planstridigt enligt gällande plan. Servitutet har inte utretts närmare men kommer upphävas då 

kommunalt verksamhetsområde är genomfört. 
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TEKNISKA FRÅGOR 

Ledningar för vatten och spillvatten  
Åtta fastigheter är i dag anslutna till kommunalt verksamhetsområde medan 20 har enskilda VA-

lösningar. Orust kommun ansvarar för utbyggnad av verksamhetsområdet så att det kommer 

omfatta alla fastigheter inom plan. 

Dagvatten 
Dagvatten på kvartersmark ska i första hand tas omhand inom den egna fastigheten. Orust 

kommun ansvarar för anläggning och drift av dagvattenhantering på mark utanför kvartersmark 

som ingår i verksamhetsområde. 

Geoteknik 
Ingen risk för släntstabilitet eller blocknedfall bedöms föreligga. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnader 
Framtagande av denna planändring har finansierats av kommunen. För att täcka kostnaderna tas en 

planavgift tas ut då fastighetsägare inom planområdet söker bygglov efter att planen vunnit laga 

kraft. Planavgiften rättas efter åtgärdens storlek och utgår från gällande taxa. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen bekostar utbyggnad av VA inom verksamhetsområde för VA. 

Ekonomiska konsekvenser för övriga fastighetsägare  
Fastighetsägare som önskar köpa mark för utökning av bostadstomt ska utöver att betala ersättning 

för marken till markägaren svara för förrättningskostnader för fastighetsreglering och omprövning 

av gemensamhetsanläggning samt betala ersättning till gemensamhetsanläggningen. 

Fastighetsägare som ansluts till kommunalt VA betalar ersättning enligt gällande taxa. 
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MEDVERKANDE 

Planhandlingarna har utarbetats av Catrin Frick, Emma Löfblad, Inger Bergström och Isabella 

Bergh, konsulter på AL Studio. Medverkande har varit Klara Sjögren Holtz och Rickard Karlsson 

på planenheten och Erik Ysander på Mark- och exploateringsenheten på Orust kommun. Tidigare 

stadsarkitekt Boo Widén har medverkat som plankoordinator. 
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HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen under tiden 

24 augusti 2022 – 14 september 2022. 

Under granskningen har det inkommit 9 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och 

kommenteras i detta granskningsutlåtande.  

 

LÄSINSTRUKTIONER 
Granskningsutlåtandet innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under 

granskningsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med 

anledning av synpunkterna.  

Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv. 
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SAMMANFATTNING 
Myndigheter, organisationer och privatpersoner har inkommit med yttranden som pekar på ett antal 

förändringar som krävs av planförslaget. Med redovisade ändringar bedöms planen kunna antas. 

Sedan samrådet har justeringar skett: 

• Planhandlingarna har kompletterats med riktlinjer kring utformning (lutning) av 

permanenta slänter. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av vad egenskapsbestämmelsen 

gällande byggnader som inte ska bedömas från planstridigt utgångsläge innebär. 

 

  



4 
 

INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, organisationer och föreningar, kända sakägare 

och sist andra än sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Yttranden från 

organisationer, föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har sammanfattats och 

organiserats med ämnesrubriker. Varje ämne besvaras av kommunen för att förbättra läsbarheten.  

Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av 

fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även 

fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk form. 

 

YTTRANDEFÖRTECKNING 
 

MYNDIGHETER .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  
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5 
 

MYNDIGHETER 
 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI  

Yttrande  nummer 3 .6 

Yttrande över granskningshandling 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Orust kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

erhållit rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska 

säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till 

översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således 

inte. 

Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende genom att 

tillåta en utökad byggrätt samt att upprätta kommunala verksamhetsområden för VA för att minska 

risken för föroreningar till havet. 

Underlag: 

1. Plankarta, 2022-08-23 

2. Planbeskrivning, 2022-08-23 

3. Samrådsredogörelse, 2022-08-23 

4. PM Geoteknik. Bohusgeo, 2022-06-03 

5. MUR Geoteknik. Bohusgeo, 2022-06-03 

6. Bergteknisk utredning. Bergab, 2022-05-20 

SGI:s synpunkter 

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplaneändring. Yttrandet är 

daterat 2021-11-22, dnr. enligt ovan. Då det inte framgick i samrådsunderlaget i vilken omfattning 

de geotekniska och bergtekniska frågorna utreddes i det ursprungliga planarbetet, ansåg SGI att det 

krävs geotekniska och bergtekniska utredningar av sakkunniga för att klargöra att det inom 

planområdet inte föreligger några risker för skred i lerjordar, ras i grov jord, ras i berg eller 

jordrörelser kopplade till erosion från rinnande vatten och från havet. 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo. Stabiliteten för planområdet bedöms vara 

tillfredsställande för befintliga och framtida förhållanden, dock med bl.a. förutsättningen att lasten 

begränsas inom vissa områden. Dessa begränsningar är införda på plankartan. I PM ([4] kap 6.4) 

noteras dock att för eventuella fyllningar bör skapade permanenta slänter ha en släntlutning på 1:3 

eller flackare. SGI vill lyfta frågan ifall detta behöver förtydligas i planen, då det inte framgår på vare 

sig plankarta eller i planbeskrivning. 

Berg t eknik 

SGI har inga synpunkter avseende det bergtekniska underlaget. 

Kommentar :  

I  p lanbeskr ivn ingen har g eo t ekniken gä l lande  permanenta s länt er  f ö r t yd l i gat s  o ch 
p lankartan har  komple t t era t s  med bes tämmels e  om permanenta s länt er .  
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LÄNSSTYRELSEN 

Yttrande  nummer 3 .9 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen ej kommer att prövas av Länsstyrelsen. 

 
Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder  en l i g t  PBL 11 kap.  10§  

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 

områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa 

och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk 

för olyckor, översvämning, erosion) 

Synpunkter på granskningshandlingarna 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo. Stabiliteten för planområdet bedöms vara 

tillfredsställande för befintliga och framtida förhållanden, dock med bl.a. förutsättningen att lasten 

begränsas inom vissa områden. Dessa begränsningar är införda på plankartan. I PM (kap 6.4) 

noteras dock att för eventuella fyllningar bör skapade permanenta slänter ha en släntlutning på 1:3 

eller flackare. SGI vill lyfta frågan ifall detta behöver förtydligas i planen, då det inte framgår på vare 

sig plankarta eller i planbeskrivning. 

Kommentar :  

För  svar angående  synpunkterna s e  svar  som g iv i t s  på SGI:s  y t t rande  ovan.  

 

LANTMÄTERIET 

Yttrande  nummer 3 .1  

Ändring av del av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera  

Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att erinra mot 

dessa. 
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TRAFIKVERKET 

Yttrande  nummer 3 .2  

Trafikverket bedömer att detaljplaneförslaget inte påverkar statlig infrastruktur och har därmed 

ingen erinran. 

 

VATTENFALL 

Yttrande  nummer 3 .4  

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution har 

inget att erinra. 

 

LOKALPOLISEN 

Yttrande  nummer 3 .8  

Yttrande om Detaljplan för Hals lilla 1:2 och Hals stora 2:2 med flera, Orust  

Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har tagit del av handlingarna gällande ovanstående detaljplan och 

har följande synpunkter. Gällande säkerhetsaspekter ur en polisiär synvinkel är det viktigt att de 

miljöer som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet. 

Hastighetsgränsen i området bör vara 30km/h. 

I övriga aspekter har Polismyndigheten inget att erinra utan lämnar de frågorna till för de lämpliga 

instanserna. 

Kommentar :  

Hast i ghe t sbegränsningar  hant eras  in t e  inom planproc e s s en men synpunkten v idarebe fo rdras  
t i l l  t ra f ikavde ln ingen .  

 

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 

ELLEVIO 

Yttrande  nummer 3 .5  

Granskningsyttrande ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals stora 2:2 

m fl 

Vi har tagit del av granskningshandlingarna i planärendet. Vi yttrande oss under samrådet och våra 

synpunkter har inte blivit tillgodosedda. 

Vi har inget ytterligare att tillägga i granskningsskedet. 

Kommentar :  

Samrådsy t t rande t  besvarades  i  samrådsredogöre l s en .  
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BOHUSLÄNS MUSEUM 

Yttrande  nummer 3 .7  

Vi har inget ytterligare att tillägga utan hänvisar till vårt samrådsyttrande. 

 

KÄNDA SAKÄGARE 
 

HALS 1:46 

Yttrande  nummer 3 .3 

Undertecknad önskar att starten för genomförandetiden för planen ska förskjutas till våren 2024 

och hänvisar till världsläget och i förlängningen den egna ekonomin bland annat gällande 

kommande kostnader för implementeringen för det kommunala VA-nätet. Undertecknad uttrycker 

oro för att inte kunna behålla huset. 

Kommentar :  

Utbyggnaden av  de t  kommunala VA -näte t  sker  oberoende  av  ändr ingsp lanen .  För  f rågor  
angående  utbyggnad och ans lu tn ingsavg i f t  h änv i sas  t i l l  kommunens  VA-enhet .  

Ändr ingsp lanens  i  s i g  påverkar in t e  VA -utbyggnaden utan skapar mö j l i ghe t e r  o ch g er  in t e  
upphov  t i l l  kos tnader  så  länge  fas t i ghet sägaren in t e  in i t i e rar  fö rändr ing  av  fas t i ghe t en .   

Kommunstyrelseförvaltningen 

Sektor samhällsutveckling 

 

Rickard Karlsson  Catrin Frick 

Planchef  Planarkitekt 
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 
 

 
§242 KS/2021:301 
Antagande av ändring av byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera 
för att möjliggöra ökat helårsboende 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta ändring av byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera i enlighet 
med 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 

2. Tillämpa planavgift inom planområdet enigt taxa för planavgift antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-11 § 119. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 att starta upp arbetet med att ändra byggnadsplan för 
Hals Lilla och Hals Stora 2:2 med flera. Planområdet karaktäriseras av fritidshusbebyggelse med 
en del om- och utbyggda fastigheter. Byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2, antogs 
1969. Planområdet omfattar 28 bostadsfastigheter varav en mindre del ingår i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Andelen helårsboende är idag cirka 25 %. Hals Lilla 
1:2 och Hals Stora 2:2 med flera har ingått i kommunens förstudie inför ändring av tio 
fritidshusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende genom att tillåta ökad byggrätt. I och 
med beslutad utökning av kommunalt verksamhetsområde som därmed omfattar hela 
planområdet bedöms VA-situationen inte utgöra hinder för ändring av planen. 
 
Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning och har bedrivits med 
standardförfarande eftersom ändringen är förenlig med översiktsplanen och bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Den föreslagna planändringen bedöms på ett ändamålsenligt sätt att svara mot en önskad 
utveckling av platsen och planförslaget kan antas i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Plankarta daterad 2022-11-25 
Planbeskrivning daterad 2022-11-25 
Samrådsredogörelse daterad 2022-08-23 
Granskningsutlåtande daterat 2022-11-25 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 

 
 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2022-11-28 KS/2021:305 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Catrin Frick 
telefon 0709-95 08 96 
e-post: catrin.frick@orust.se

Antagande av ändring av byggnadsplan för Hals Stora 2:3 med flera för att 
möjliggöra ökat helårsboende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta ändring av byggnadsplan för Hals Stora 2:3 med flera för att möjliggöra 
ökat helårsboende. 

2. Tillämpa planavgift inom planområdet enligt taxa för planavgift antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-11 § 119. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 att starta upp arbetet med att ändra 
byggnadsplan för Hals Stora 2:3 med flera. Planområdet karaktäriseras av 
fritidshusbebyggelse med en del om- och utbyggda fastigheter. Byggnadsplanen antogs 
1965 och planområdet omfattar 32 bostadsfastigheter varav 25 är anslutna till 
kommunalt VA. Andelen helårsboende är idag cirka 34 %. 
Hals Stora 2:3 med flera har ingått i kommunens förstudie inför ändring av tio 
fritidshusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende genom att tillåta ökad 
byggrätt. I och med beslutad utökning av kommunalt VA-verksamhetsområde som 
därmed omfattar hela planområdet bedöms VA-situationen inte utgöra hinder för 
ändring av planen. 
 
Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning och har bedrivits med 
standardförfarande eftersom ändringen är förenlig med översiktsplanen och bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Den föreslagna detaljplaneändringen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en 
önskad utveckling av platsen och planförslaget kan antas i enlighet med 5 kap 27 § plan- 
och bygglagen. 

Utredning 

Bakgrund 
2020-05-27 beslutade kommunstyrelsen att avsätta medel för ändringar av planer för 
fritidshusområden för möjliggörande av åretruntboende. Inför detaljplanearbetet har en 
förstudie tagits fram för tio av kommunens fritidshusplaner. Ur förstudien framkom att 
en ändring av gällande byggnadsplan för Hals Stora 2:3 med flera bör prövas med syftet 
att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det innebär bland annat att det 
ska bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som motsvarar 



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2022-11-28 KS/2021:305

behoven hos helårsboende. Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 att starta upp 
arbetet med att ändra detaljplanen för möjliggörande av åretruntboende. 
 
Kommunen beslutade 2021-10-21 att godkänna planändringen för både samråd och 
granskning. Förvaltningen informerade utskottet om mindre justeringar efter inkomna 
synpunkter innan granskning. Under samrådet inkom ett antal synpunkter som bland 
annat ledde till att utredningar angående geoteknik och bergsäkring genomfördes. 
Resultatet av utredningarna visade att det är möjligt att genomföra föreslagen 
ändringsplan med avseende på geo- och bergteknik. Planbeskrivningen utökades med en 
beskrivning av förutsättningarna för geoteknik, konsekvenserna vid skyfall och 
dagvatten, samt beräkningar gällande ökningen av hårdgjord yta. Andra synpunkter eller 
oklarheter ledde till ändrade egenskapsbestämmelser och genomförandetiden utökades 
till 10 år. Under granskningen inkom ett fåtal synpunkter som ledde till redaktionella 
ändringar av planförslaget. Justeringar redovisas till samrådsredogörelsen och 
granskningsutlåtandet. 

Planförslaget 
Planområdet omfattar ett område på cirka 16 hektar och ligger strax söder om 
Svanesund, på Orusts sydöstra sida. Området inrymmer i dagsläget 32 bostäder, var av 
34 % utgörs av permanentboenden. Området omfattas idag av ”Förslag till 
byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten Hals Stora 2:3 med flera”, 
laga kraft 1965-09-29. I översiktsplan 2009 ställer sig kommunen positiv till att ändra 
gällande planer för fritidshusbebyggelse i Svanesund så att byggrätter anpassas till 
normal standard för helårsbebyggelse. 
 
Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanent boende 
genom att tillåta en utökad byggrätt från 60 kvadratmeter till 250, 270 eller 300 
kvadratmeter beroende på fastighetens storlek. 25 bostadsfastigheter är anslutna till 
kommunalt VA. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-15 att utöka VA-
verksamhetsområdet att omfatta alla fastigheter inom planområdet. VA-situationen har 
därför inte utgjort hinder för ändring av planen. 
 
Planen har digitaliserats i samband med ändringen och anpassats till Boverkets riktlinjer 
för planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Detta innebär att 
planbestämmelserna i byggnadsplanen har tolkats och i plankartan angetts på ett sådant 
sätt som planbestämmelser formuleras idag. 

Bedömning 
Utifrån genomförda utredningar och synpunkter som inkommit under planarbetet 
bedöms planen kunna antas. Inga allvarliga invändningar mot planens utformning har 
framkommit. Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett 
ändamålsenligt sätt svarar mot en önskad utveckling av platsen. Planenheten har utrett 
platsens förutsättningar och förslag till förändringar är därefter framarbetade. 
Förvaltningen bedömer att planförslaget kan antas enligt reglerna för standardförfarande 
5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2022-11-28 KS/2021:305

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp i form av kommunalt verksamhetsområde 
bedöms krävas för samtliga fastigheter. 
 
Planarbetet kommer långsiktigt att finansieras genom att tillämpa planavgift på 
kommande bygglov inom planområdet, enligt taxa för planavgift antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-11 § 119. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Plankarta daterad 2022-11-25 
Planbeskrivning daterad 2022-11-25 
Samrådsredogörelse daterad 2022-08-23 
Granskningsutlåtande daterat 2022-11-25 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Rickard Karlsson 
Sektorchef   Planchef
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Plankonsult
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Planchef

Planhandlingarna består av:
- Plankarta med bestämmelser, denna handling
- Planbeskrivning
- Granskningsyttrande

PLANKARTA

ANTAGANDEHANDLING

KS/2021:305

Granskning

Antagande

Övriga handlingar:
- Fastighetsförteckning

2021-10-11 §199

Laga kraft

Förslag till byggnadsplan för
fritidsbebyggelse över del av
fastigheten Hals stora 2:3 m.fl.

Upprättad med standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse
efter 1 januari 2015

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTA

LÄGESKARTA

PLANKARTA

SKALA 1:10 000 (A1)

Ändring av

Dnr:

Beslut Instans

2021-10-11 §199

Samråd
KSUS

KSUS

KF

UPPLYSNINGAR GRUNDKARTA
Kartan upprättad genom fältkomplettering av befintlig primärkarta.
Fastighetsredovisning och rättigheter från Lantmäteriets digitala
registerkarta. Fastighetsredovisningen har inte rättsverkan, beslut i
Lantmäterihandlingar gäller.

Kommun: Orust
Län: Västra Götaland

Fastighetsgräns
Ägoslagsgräns
Vägkant
Vägkant på tomt
Stig
Häck
Stödmur
Stenmur
Staket
El-stolpe/ledning
Ledningsrätt
Gemensamhetsanl

    Gränspunkt
    Elskåp
    Belysningsstolpe
    Åker
    Barrskog
    Lövskog
    Berg

    Flaggstång
    Brunn
    Servitut, gällande
    Övrig kulturhistorisk lämning

    Lämning, ingen antikvarisk bedömning

   Bostadshus, husliv

   Bostadshus, takkontur

   Uthus/Garage, husliv

Uthus/Garage, takkontur

   Skärmtak, takkontur

   Altan

   Pool

ga:3    Gemensamhetsanläggning
Serv.   Servitut
lr.         Ledningsrätt
2:87     Fastighetsbeteckning

1000 m7505002500

150 m100200 5010

Koordinatsystem
Plan: Sweref99 12 00
Höjd: RH 2000

Hovås Mätkonsult AB
Upprättad av: SD / MH / IP / MW
Datum: 2022-05-19

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

Gata.GATA

Natur.NATUR

Kvartersmark
Bostäder.B

Pumpstation.E1

Vattenområde
Vattenområde.W

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Huvudmannaskap
a1 Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

Utformning av allmän plats

m1 Marken får ej belastas från släntkrön och 1 m bakom krön. Mellan 1 m och 15 m
från släntkrön får belastningen maximalt uppgå till 10 kPa. (begränsas av
sekundär egenskapsgräns)

Sekundär egenskapsgräns

trafik1 Yta för fordonstrafik får anläggas.

Permanenta slänter som skapas ska utföras med släntlutning 1:3 eller flackare.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft.

Befintlig byggnad som vid denna planändrings lagakraftvinnande avviker från detaljplanens
bestämmelser ska vid bygglovsprövning inte hanteras utifrån planstridigt utgångsläge.

UPPLYSNINGAR
Lokalt omhändertagande av dagvatten bör tillämpas i den mån det finns förutsättningar för det
inom fastigheten.
Genomsläppliga markbeläggningar bör i möjligaste mån användas.

Yta för fastighetsstorlek avser landareal.

Det finns ledingar i området som inte reglerats. Innan bygglov ges bör befintliga ledningar
inventeras.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 700 m²
d2 Minsta fastighetsstorlek är 1000 m²
d3 Minsta fastighetsstorlek är 1600 m²

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta byggnadshöjd är 4,6 meter för huvudbyggnad. Beräkningsgrundande fasad utgörs

av husets långsida, takkupa som är mindre än 1/3 av
byggnadens fasad ska inte beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden.

h2 Högsta byggnadshöjd är 3,6 meter för komplementbyggnad.
h3 Högsta byggnadshöjd är 3 meter

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Utnyttjandegrad
e1 Största bruttoarea är 250 m² per fastighet
e2 Största bruttoarea är 270 kvadratmeter per fastighet, varav

huvudbyggnad får
utgöra 250 kvadratmeter

e3 Störtsta bruttoarea är 300 kvadratmeter per fastighet, varav
huvudbyggnad får utgöra 250 kvadratmeter

e4 Största byggnadsarea är 15 m²

Varsamhet
k1 Befintlig huvudbyggnads yttre karaktär ska bibehållas som en helhet och i detaljer.

Tillbyggnas ska anpassas till befintlig karaktär och undantas från planbestämmelser gällande
byggnadshöjd och taklutning.

Placering
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns.
Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från eller sammanbyggs över tomtgräns

Takvinkel
Största takvinkel är 38 grader

Utformning
Endast en- och tvåbostadshus.
Endast friliggande bostadshus.

Skydd mot störningar
m2 Marken får ej belastas från släntkrön och 1 m bakom krön. Mellan 1 m och 15 m från släntkrön

får belastningen maximalt uppgå till 10 kPa. (begränsas av sekundär egenskapsgräns)

Markens anordnande och vegetation
Permanenta slänter som skapas ska utföras med släntlutning 1:3 eller flackare.

Detta är en ändring av plan Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för delar av Hals lilla 1:2 och
Hals stora 2:2 m.fl. Underliggande detaljplan ska läsas jämsides.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
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PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar  

• Plankarta med bestämmelser, 2022-11-25 

• Planbeskrivning, denna handling 

• Samrådsredogörelse, 2022-08-23 

• Granskningsutlåtande, 22-11-24 

Övriga handlingar 

• Grundkarta, 2022-05-06 

• Fastighetsförteckning, 2022-05-19 

• Bergteknisk utredning, 2022-05-20 

• Projekterings-PM/Geoteknik, 2022-06-03 

LÄSINSTRUKTIONER 
Planbeskrivningen anger syftet för detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska 

kunna tolkas och genomföras. Planbeskrivningen är ordnad efter förutsättningar, planförslag, 

förändringar och genomförandefrågor vilket innebär att ett ämne berörs under flera kapitel. 

Genomförandefrågorna är samlade sist i beskrivningen. 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

BAKGRUND 

Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970-

talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens 

behov och inte minst i förhållande till dagens miljökrav. 

Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna 

bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen 

inom områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan 

användas för permanentboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar 

lösning. 

Mot denna bakgrund beslutade kommunfullmäktige att närmare utreda förutsättningarna för att 

ändra tio av kommunens fritidshusplaner vilket har gjorts genom en förstudie. Ur förstudien 

framkom att en ändring av gällande byggnadsplan för Hals Stora 2:3 bör prövas med syftet att 

skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det innebär bland annat att det skall bli 

möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som motsvarar behoven hos 

permanentboende. 

SYFTE 

Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende genom att 

tillåta en utökad samt att upprätta kommunala verksamhetsområden för VA för att minska risken 

för föroreningar till havet. 

Inom området finns två byggnader som bedöms vara av särskilt värde ur kulturhistorisk synpunkt 

för vilka särskilda varsamhetsbestämmelser införs i syfte att uppmärksamma såväl fastighetsägare 

som byggnadsnämnd på de kulturhistoriska och arkitektoniska värden som dessa byggnader har. 

TOLKNING AV BESTÄMMELSER 

I samband med att ändringen görs digitaliseras detaljplanen och anpassas till Boverkets riktlinjer för 

planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Detta innebär att planbestämmelserna i 

byggnadsplanen tolkas och i plankartan anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i 

dag. Ändringsplanen ska läsas jämsides gällande plan. 
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PLANPROCESSEN 

PLANFÖRFARANDE 

Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen har 

genomförts genom ändring av detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för 

boendeändamål inte förändras. 

Ändringen av detaljplanen har bedrivits med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig 

med översiktsplanen och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms 

inte heller vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

 

Figu r  1  P la np r o c e s s en  

HANDLÄGGNING 

Planhandlingarna var ute på samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 18 oktober – 

15 november 2021 och på granskning under tiden 24 augusti – 14 september 2022 enligt 5 kap 18 § 

plan- och bygglagen. Inkomna yttranden redovisas och besvaras i sammanfattad form i 

samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. 

TIDPLAN  

Uppstart Q2 2021 

Samråd  Q4 2021 

Granskning Q3 2022 

Antagande Q1 2023 
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PLANDATA 

LÄGE OCH AREAL 

Området är beläget strax söder om Svanesund, på Orust sydöstra sida. Det karaktäriseras i dagsläget 

av en relativt välbevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter. Planområdet är 

ca 16 hektar och inrymmer i dagsläget 32 bostäder, varav 34 % utgörs av permanentboenden. 

Angränsande mark består i huvudsak av bergbunden skogsmark och åkermark. I Svanesunds 

centrum, cirka två kilometer från planområdet, finns tillgång till viss service och kommunikationer. 

 
Översiktskarta, Halsområdet utpekat med röd markering. 

 
Översiktskarta, Halsområdet inringad med röd cirkel. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Området består av privatägd mark. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 

Större delen av Halsområdet är idag planlagt för fritidsbebyggelse med byggrätter som enbart 

medger bostadshus om 60–80 kvadratmeter. Kommunen ställer sig i gällande översiktsplan (laga 

kraft 2010-04-12) positiv till att ändra gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse så att byggrätterna 

anpassas till normal standard för permanentboende. Detta under förutsättning att VA-frågan ges en 

godtagbar lösning. 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till 

omvandling av fritidshus till permanentbostäder. Ett problem i många fritidshusområden är 

tillgången till kommunalt VA-nät. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan 

behöva tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt 

som framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. 

Halsområdet beskrivs inte specifikt i kommunens bostadsförsörjningsprogram men är lokaliserat i 

anslutning till Svanesund som har hög prioritet i programmet och där det pågår ett flertal 

planprocesser för att ta fram nya bostäder och service. 

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT 

Området omfattas idag av ” Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten 

Hals stora 2:3 med flera, laga kraft 1965-09-29”. Gällande byggnadsplan anger att bostäder får 

uppföras fristående samt att tomtytan inte ska vara mindre än 1000 kvadratmeter. Huvudbyggnad 

får uppföras om lägst 30 och högst 60 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 3 meter. 

Uthus får uppföras om högst 15 kvadratmeter och i en våning som inte får överstiga 2,5 meter. 

Huvudbyggnad får inte inrymma mer än en lägenhet och uthus får inte inredas för bostadsändamål. 

Övriga bestämmelser anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en taklutning av 30 grader 

samt att byggnader som påkallar ett anläggande av avloppsledning inte får uppföras. 
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Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av fastigheten Hals stora 2:3 m.fl (laga kraft 1965-09-29). 

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse för högexploaterad kust (4 kap. MB) 

Bohusläns kustområde söder om Lysekil är enligt MB 4 kap 4 § i sin helhet av riksintresse med 

hänsyn till områdets stora natur-och kulturvärden. Området inkluderar hela kusten runt Orust och 

då även Svanesund. Enligt MB 4 kap 1 § får exploateringsföretag, som påtagligt kan skada områdets 

natur-och kulturvärden inte komma till stånd. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får ingrepp i 

miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens 

bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och 

lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande 

till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och 

kulturlandskapet 4 kap MB. 

Gällande byggnadsplan för det aktuella planområdet syftar till att området skall bebyggas med 

enbart fritidshus. Planen har därför också restriktiva bestämmelser när det gäller tillåten 

byggnadsarea, tillåten byggnadshöjd etcetera. Planändringens syfte är att främja ett ökat 

permanentboende i området genom att ge utökade byggrätter som medger byggande av 

permanentboenden med normal utrymmesstandard. Det aktuella planområdet utgör en del av 

Svanesunds samhälle. Syftet är således att utveckla en befintlig tätort, vilket inte står i strid med 

bestämmelserna i 4 kap MB och bör inte utgöra hinder för planändringen. 

Riksintresse för friluftsliv (3 kap. MB) 

Del av aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess 

omgivande stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i 

natur- och kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 

därmed berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. 
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Riksintresse för friluftsliv bedöms inte påverkas av planändringen eftersom inga ändringar görs på 

allmän platsmark. 

Sjöfart 

Sträckan Stenungssund – Uddevalla utgör farledsklass 1 med tillhörande ankringsområde och är av 

riksintresse för sjöfarten. Kommunen avser inte att vidta några åtgärder som kan förhindra eller 

försvåra utnyttjandet av de farleder som berör kommunens vattenområden. 

Samlad bedömning 

Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade 

byggrätter, säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem med mera och bedömningen 

görs därför att områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte 

kommer att skadas eller påverkas i någon större utsträckning. 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland 

annat föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 

omgivningsbuller. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft  

Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora 

luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av 

Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för 

utomhusluft överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten 

som kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att 

skydda vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade 

ämnen. I samband med framtagandet av planhandlingarna har kommunfullmäktige beslutat om att 

utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp till de fastigheter som idag inte är 

anslutna till kommunalt VA. Att ansluta resterande fastigheter till verksamhetsområdet bidrar 

således till att föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller  

Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller 

från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra 

att normen kommer att överskridas. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås 

vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Halsefjorden som idag har 

måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till 

2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av 
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näringsämnen.  Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Halsefjorden kan 

uppnås genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet. 

STRANDSKYDD 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, enligt 

miljöbalken 7 kapitlet 13 §. 

I gällande plan från 1969 finns inget strandskydd. Vid ändring av en detaljplan inträder inte 

strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny då den gamla upphävs.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK, VATTEN OCH VEGETATION 

Aktuellt planområde består i huvudsak av bergbunden skogsmark och åkermark. Området omfattas 

inte av några särskilt utpekade naturvärden. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET 

Tidigare har inga geotekniska utredningar genomförts i området. I samband med pågående 

planarbete har en geoteknisk undersökning genomförts på detaljerad nivå i och med att 

ändringsplanen medger utökande av byggrätter. Undersökningen har innefattat en Bergteknisk 

utredning och ett Projekterings-PM/Geoteknik som innefattar släntstabilitet, översiktliga 

grundläggningsförhållanden och markradonförhållanden. 

Projekterings-PM/Geoteknik 

Utredningen för Projekterings-PM/Geoteknik bedömer att släntstabiliteten är tillfredställande 

under nuvarande förhållanden och att planeras bebyggelse kan utföras utan att stabiliteten blir 

otillfredsställande. Dock behöver belastningen begränsas inom ett område på 15 meter från 

släntkrön i område 2; inom en meter från släntkrön kan ingen belastning medges och inom 15 

meter från släntkrön begränsas belastningen till 10 kPa. Belastningsbegränsning är införd på 

plankartan. Grundläggningsförhållandena bedöms vara goda. Permanenta schakter vid släntfot bör 

ej utföras. Generellt inom hela planområdet gäller att permanenta slänter som skapas skall utföras i 

en släntlutning 1:3 eller flackare. 

Radon 

Området kan i sin helhet klassas till normalradonmark. Om grundläggning utförs så att kontakt 

erhålles med berg eller grov friktionsjord närmast berget, bör kompletterande markradonmätningar 

utföras i samband med entreprenadarbetena. 

Bergteknisk utredning 

Den bergtekniska utredningen konstaterar att det är möjligt att genomföra planändringen med 

avseende på bergteknik. Fem delområden har identifierats och undersökts inom planområdet. Ringa 

risk för blocknedfall eller ytliga ras bedöms föreligga. 
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Översiktsbild med undersökta delområden. 

STIGANDE HAVSNIVÅER, SKYFALL OCH DAGVATTEN 

I och med att klimatet förändras blir stigande havsnivåer och antalet kraftiga regn allt vanligare 

förutsättningar att förhålla sig till inom den fysiska planeringen. 

Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom 

zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att 

dessa områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som 

mycket liten. 

En kort sträcka av Stora Halsvägen hamnar inom zon 2 (+2,9–3,4 meter över havet). Utifrån en 

bedömd nettohavshöjning på ca +0,7 m innebär det ett högsta högvatten år 2100 på +2,4 m. Zon 2 

har då ändå en säkerhetsmarginal på 0,5 m. Övrig infrastruktur samt tillfartsvägar ligger inom zon 1. 

Delar av de strandnära fastigheterna kan i framtiden delvis översvämmas till följd av stigande 

havsnivåer. Byggrätter på korsmark ändras inte vilket medför att inga bostäder placeras inom dessa 

ytor, endast enklare byggnader. 

Dagvattenledningar finns utbyggda på några platser i området. Dessa leder ut i diken eller till 

infiltration på naturmark. Orust kommun äger och driftar de dagvattenledningar som finns i 

området. Väghållare rensar dagvattenbrunnar ifall det förekommer som en del i vägunderhållet. 

Största delen av dagvattenhanteringen sker genom infiltration på tomter och naturmark samt 

genom att avleda till öppna diken i anslutning till vägarna. Flertalet fastighetsägare har anlagt 

kulvertar på eget initiativ och det finns därför ingen fullständig redovisning av systemet. 

Fastighetsägarna ansvarar för avvattning av egna tomter och väghållare ansvarar för diken inom 

vägområdet. 
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Karta från SCALGO som visar uppskattade översvämningsytor. Streckad linje markerar planområdet. 

Karta från SCALGO som visar uppskattade flöden för vatten. Streckad linje markerar planområdet. 

Flödesvägar och lågpunkter har lokaliserats och bör beaktas vid bygglovsgivning. Dialog ska föras 

med aktuell samfällighet om hur problem kan åtgärdas.  
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Utifrån Länsstyrelsens lågpunkts- och ytavrinningskartering ser det ut att kunna finnas vissa 

lågpunkter där vatten kan samlas inom området och vi ser även detta i kommunens analysverktyg. 

Analysverktyget tar inte hänsyn till mindre rör som grävts ner men resultatet antas påverkas av 

större kulvertar, exempelvis kulvertar under vägar. 

Det finns inga större kända problem med dagvatten- och skyfallshantering inom området idag. 

BEBYGGELSE 

Planområdet omfattar 34 bostäder, varav merparten av bostäderna nyttjas som fritidshus. Området 

är indelat i relativt stora tomter som i huvudsak inrymmer friliggande villabebyggelse i en våning. 

Enligt gällande byggnadsplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 60 kvadratmeter 

och som 15 kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. 

   
Foton från platsbesök, 20-09-15. 

TRAFIK 

Området nås i huvudsak med enskild väg, Skogslyckevägen, från anslutning till statlig väg 770 

vilken sträcker sig från Svanesund till Hälleviksstrand på Orust västra sida. Skogslyckevägen 

förgrenar sig strax norr om aktuellt planområde och bildar Jeanna Oterdahls väg vilken utgör 

angöringsväg till fastigheterna inom områdets östra del. Skogslyckevägen utgör i dagsläget 

återvändsgata och fastigheterna inom områdets södra del nås i stället med Stora Halsvägen vilken 

utgörs av enskild väg som ansluter till statlig väg 734, Varekilsvägen, strax väster om Ängås 

Industriområde. Stora Halsvägen är asfalterad och har en skyltad hastighet på 50 km/tim. Utfarten 

mot Varekilsvägen har goda siktförhållanden. Varekilsvägen har en skyltad hastighet på 70 km/tim. 

Skogslyckevägen är asfalterad och i gott skick. Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet är 

50 km/tim. Utfarten mot väg 770 är utformad med ett vänstersvängfält och har relativt begränsade 

siktförhållanden pga. ett lite mindre bergsparti med vegetation till höger om utfarten. 
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Vägnät och angöring i samt i anslutning till området. 

 
Vänstersvängfält vid avfarten från Färjevägen till Skogslyckevägen. 

Tidigt samråd – Trafikverket 

Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera 

anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om 

en anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar 

förväntas, är anslutningen godkänd. I fallet med denna detaljplan ökar inte antalet bostäder utan 

endast byggrätten. För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder på vägnätet. 
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PARKERING 

Parkering sker i dagsläget inom tomtmark, så även i planförslaget. 

BULLER OCH STÖRNINGAR 

Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar 

förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplad till buller och 

störningar. 

VATTEN OCH AVLOPP 

Området ingår till största del i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Vattenförsörjningen sker i huvudsak via kommunalt vatten. Enskilda avlopp förekommer. 

Hela området ingår i verksamhetsområde efter politiskt beslut. Utbyggnad pågår. 

AVFALLSHANTERING 

I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare i anslutning till den enskilda 

fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje väg. I 

vissa fall då vändplats inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar arbetet 

med soptömningen. Om vägen inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker i stället 

vid nästa tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren. 

Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket 

ändringar som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att 

möjliggöra utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av 

gatans utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för 

avfallshantering gäller fortsatt. 
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FÖRÄNDRINGAR 
Ändringsplanen har utformats för att uppfylla sitt syfte och samtidigt reglera planstridande 

utformningar. Då det fortsatt kan finnas planstridiga utformningar som kommunen inte haft 

möjlighet att reglera eller uppmärksamma ska befintlig byggnad (som uppförts innan denna ändring 

av detaljplan fick laga kraft) som avviker från detaljplanens bestämmelser inte hanteras utifrån 

planstridigt utgångsläge i en bygglovsprövning. 

UTNYTTJANDEGRAD 

Ändringen innebär att gällande byggnadsarea om 60 kvadratmeter för huvudbyggnad och 15 

kvadratmeter för komplementbyggnad utökas till en största bruttoarea om 250, 270 eller 300 

kvadratmeter (inkluderat komplementbyggnader) beroende på fastighetens/tomtens storlek. 

Huvudbyggnaden får som mest utgöra 250 kvadratmeter BTA. Förändrad reglering av 

utnyttjandegraden från byggnadsarea (BYA) till bruttoarea (BTA) innebär en större flexibilitet vid 

utbyggnad då det totala antalet kvadratmeter som tillåts kan fördelas på bredden och/eller höjden 

(se förklarande bild om BTA och BYA nedan). Minsta fastighetsstorlek har reviderats från 1000 

kvadratmeter till 700, 1000 respektive 1600 kvadratmeter beroende på fastighetens storlek. Till följd 

av planändringen kan inga fler tomter styckas av. För de områden som regleras med korsmark 

(mark som endast får förses med komplementbyggnad) och som ligger intill kustlinjen blir största 

byggnadsrea 15 kvadratmeter per komplementbyggnad vilket grundar sig i riksintresset för friluftsliv 

som påtalar att dessa områden/miljöer så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan påverka områdenas karaktär. 

Byggnadsarea 

 

Byggnadsarea förkortas BYA och kan kort beskrivas som den yta som en byggnad upptar på marken (Illustration: AL Studio, 

källa: Boverket). 

Bruttoarea 

 

Bruttoarea förkortas BTA och kan förenklat beskrivas som den sammanlagda ytan av alla våningsplan (Illustration: AL Studio, 

källa: Boverket). 
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HÖJD, UTFORMNING OCH PLACERING 

Gällande byggnadshöjd om 3 meter för huvudbyggnad och 2,5 meter för komplementbyggnad 

utökas till 4,6 respektive 3,6 meter. För de områden som regleras med korsmark (mark som endast 

får förses med komplementbyggnad) och som ligger intill kustlinjen gäller en byggnadshöjd om 3 

meter vilket grundar sig i riksintresset för friluftsliv som påtalar att dessa områden/miljöer så långt 

som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Bestämmelse 

om att byggnader endast får uppföras i en våning upphävs och bestämmelse om största takvinkel 

utökas från 30 grader till 38 grader. Ny bestämmelse införs som innebär att huvudbyggnad ska 

placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från 

eller sammanbyggas över tomtgräns. 

FASTIGHETSREGLERING OCH BEGRÄNSNING AV MARKENS 
UTNYTTJANDE 

I vissa delar av planområdet har allmän platsmark (natur) tagits i anspråk och nyttjas som 

tomtmark. Ianspråktagen mark konverteras dessa lägen till kvartersmark (läs vidare under 

fastighetsrättsliga frågor, s.26. I det fall vägområdet inte sammanfaller med tomtgräns ska en 

utökning av tomtmarken fram till vägområdet kunna ske. En del av bebyggelsen ligger i dagsläget 

på område som inte får bebyggas (prickad mark), vilket inom ändringen justeras för att göra 

nuvarande byggnadsplacering planenlig. 

KULTURHISTORISKT SÄRSKILT VÄRDEFULLA BYGGNADER 

Inom Skogslycke- och Halsområdet finns det ett antal byggnader som bedöms vara av särskilt värde 

ur kulturhistorisk synpunkt. Det är byggnader som i hög grad fått behålla sin ursprungliga karaktär 

och som speglar samhällets betydelse för kommunikationer, rättsväsen och badortsliv med mera 

Dessa byggnader har stor betydelse för områdets identitet och eventuella åtgärder i form av till- och 

ombyggnader bör utföras med särskild varsamhet så att byggnadernas karaktär och egenart 

bibehålls. 

I detta förslag till ändring av detaljplanen har därför införts särskilda varsamhetsbestämmelser i 

syfte att uppmärksamma såväl fastighetsägare som byggnadsnämnd på de kulturhistoriska och 

arkitektoniska värden som dessa byggnader har: Byggnadens exteriör skall underhållas så att dess 

kulturhistoriskt värdefulla och tidstypiska särart bevaras och så att byggnadens karaktär inte 

förvanskas. Underhållet skall ske med material motsvarande ursprungligt. Utförandet beträffande 

utseende och kvalitet skall i den mån det är möjligt överensstämma med originalutförande eller 

utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Varsamhet skall särskilt iakttagas avseende 

byggnadens proportioner, takmaterial, fasadmaterial, fasadkulör samt befintlig fönster-och 

dörrsättning. Vid ersättning av befintlig byggnad som rivits eller på annat sätt förstörts får ny 

byggnad uppföras med samma placering, höjd, utformning och utseende som den ursprungliga 

byggnaden genom att karaktär, taklutning och byggnadshöjd överensstämmer. 

Följande byggnader omfattas av varsamhetsbestämmelser: 

• Hals 2:9 – ”Carlsnäs”. Välbevarat fritidshus från början av 1900-talet. 

• Hals 2:30 – ”Backstugan”. Välbevarat fritidshus uppfört 1916. 
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Underlag för denna redovisning av byggnadernas ålder med mera är hämtat från boken ”Svanesund 

du minns” av Dokumentationsgruppen för bevarandet av Svanesunds historia. 

DAGVATTEN OCH SKYFALL 

Generellt sett tyder erfarenheten på att andelen hårdgjord yta ökar markant i omvandlingsplaner 

som möjliggör för utökad byggrätt. I det aktuella fallet utgör dock planområdet stora delar mark 

som idag är obebyggd (allmän plats natur). Hårdgjord yta (beräknad på tillåten byggrätts maximala 

utbredning) utgör i dagsläget ca 2 % av planområdet, vilket är ca 4 % av kvartersmarken. 

Planändringen medför en ökning till ca 6 % av planområdet, vilket motsvarar ca 15 % av 

kvartersmarken. Allmän plats natur inom planen utgör ca 53 % av planområdet. 

Stora delar av planområdet är redan utbyggt med större byggnader än vad gällande plan medger och 

skillnaden antas därför bli än mindre i verkligheten. Planändringen medger inte heller någon större 

utökning av kvartersmark och/eller avstyckning av tomtmark till fler fastigheter. Planområdet 

karaktäriseras av stora tomter med en naturligt grön karaktär och även om andelen hårdgjord yta 

ökar så bedöms ökningen, sett till hela planområdet, utgöra en marginell skillnad. Trafikmängderna 

inom området är små och dagvattnet bedöms vara tämligen lite förorenat. 

På plankartan har det införts upplysning om lokalt omhändertagande av dagvatten och infiltrerbara 

ytor. Den hänvisar till att lokalt omhändertagande av dagvatten bör tillämpas i den mån det finns 

förutsättningar för det inom fastigheten samt att genomsläppliga markbeläggningar i möjligaste mån 

bör användas. 

Sammantaget görs bedömningen att andelen genomsläpplig yta minskar marginellt och 

förhållandena bedöms inte påverka förutsättningarna att nå miljökvalitetsnormerna för vatten 

negativt. 

VATTEN OCH AVLOPP 

Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte 

bedöms möjliga att utöka till permanentboende-standard utifrån begränsad tillgång till vatten 

och/eller negativ påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Kommunfullmäktige 

har i samband med planarbetet beslutat om att utöka det kommunala verksamhetsområdet för 

vatten och avlopp till de fastigheter som idag inte är anslutna till kommunalt VA. 
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PLANBESTÄMMELSER  

I byggnadsplaner från tiden före 1970 anges vissa bestämmelser på plankartan medan resterande 

återfinns i ett eget dokument. Nedan redovisas samtliga bestämmelser som finns i byggnadsplanen 

tillsammans med hur de är översatta till moderna bestämmelser enligt Boverkets riktlinjer för 

planbestämmelser. De förändringar som planen innebär visas i nedanstående tabell. 

Gränser 

Bestämmelse, byggnadsplan Ändringar Tolkad/ändrad bestämmelse 

Plangräns Byte av linjetyp Planområdesgräns 

Områdesgräns Byte av linjetyp Användningsgräns 

Bestämmelsegräns Byte av linjetyp Egenskapsgräns 

 Ny linjetyp Sekundär egenskapsgräns 

 

Bestämmelser 

Bestämmelse, byggnadsplan Ändringar Beteckning Tolkad/ändrad 

bestämmelse 

Allmän plats, väg  GATA Gata 

Allmän plats, park  NATUR Naturområde 

Inom planområdet får icke 

uppföras byggnad, vars 

användande påkallar anläggandet 

av avloppsledning. 

Bestämmelse upphävs - - 

Med Bf betecknat område får 

användas endast för 

bostadsändamål och får bebyggas 

endast med hus, som uppföres 

fristående och i högst en våning. 

Bestämmelse om 

våningsantal upphävs 

B Bostäder 

Text Endast friliggande 

bostadshus 

Med punktprickning betecknad 

mark får icke bebyggas. 

 Symbol/yta 

(prickar) 

Marken får inte förses med 

byggnad 

  a1 Huvudmannaskapet är 

enskilt för den allmänna 

platsen 

Å med Bf betecknat område får 

tomtplats icke givas mindre areal 

än 1000 m2 

Minsta 

fastighetsstorlek 

revideras till 700 m2, 

1000 m2, 1600 m2 

d1 Minsta fastighetsstorlek är 

700 kvadratmeter 

d2 Minsta fastighetsstorlek är 

1000 kvadratmeter 

d3 Minsta fastighetsstorlek är 

1600 kvadratmeter 

Inom tomtplats å med Bf 

betecknat område får uppföras 

endast en byggnad innefattande 

bostadsdel om lägst 30 och högst 

60 m2 byggnadsyta och uthusdel 

om högst 15 m2 byggnadsyta. 

Största bruttoarea 

revideras till 250, 270 

eller 300 kvadratmeter 

beroende på tomtens 

storlek. 

 

e1 Största bruttoarea är 250 

kvadratmeter per fastighet 

e2 Största bruttoarea är 270 

kvadratmeter per fastighet, 

varav huvudbyggnad får 

utgöra 250 kvadratmeter 
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Byggnadsnämnden må dock 

medgiva, att uthusdelen uppföres 

som friliggande byggnad, därest 

detta för varje särskilt fall prövas 

vara förenligt med ett prydligt 

och ändamålsenligt byggande av 

området. 

Mark där endast 

komplementbyggnad 

får uppföras 

(korsmark) regleras 

för de områden 

närmast kustlinjen 

med en största 

byggnadsarea om 15 

kvadratmeter. 

e3 Största bruttoarea är 300 

kvadratmeter per fastighet, 

varav huvudbyggnad får 

utgöra 250 kvadratmeter 

e4 Största byggnadsarea är 15 

kvadratmeter 

Å med Bf betecknat område får 

huvudbyggnad icke inrymma mer 

än en lägenhet. Uthusdel eller 

medgivet friliggande uthus får 

icke inredas för bostadsändamål. 

Bestämmelse upphävs - - 

Å med Bf betecknat område får 

byggnad icke uppföras till större 

höjd än 3,0 meter och friliggande 

uthus icke till större höjd än 2,5 

meter. 

Byggnadshöjd för 

huvudbyggnad 

revideras till 4,6 

meter. 

h1 Högsta byggnadshöjd är 4,6 

meter för huvudbyggnad 

 

Beräkningsgrundande fasad 

utgörs av husets långsida, 

takkupa och frontespis som 

är mindre än 1/3 av 

byggnadens 

fasad ska inte beaktas vid 

beräkningen av 

byggnadshöjden 

Byggnadshöjd för 

komplementbyggnad 

revideras till 3,6 

meter. 

h2 Högsta byggnadshöjd är 3,6 

meter för 

komplementbyggnad 

 Mark där endast 

komplementbyggnad 

får uppföras 

(korsmark) regleras 

för de områden 

närmast kustlinjen 

med en högsta 

byggnadshöjd om 3 

meter. 

h3 Högsta byggnadshöjd är 3 

meter 

Byggnads yttertak får givas en 

lutning mot horisontalplanet av 

högst 30˚. 

Största takvinkel är 

38˚. 

Text Största takvinkel är 38˚ 

 Vattenområde W Vattenområde 

 Tekniska anläggningar E1 Pumpstation 

 Begränsning av 

markens utnyttjande 

Symbol/yta 

(kors) 

Marken får endast förses 

med komplementbyggnad 
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 Utformning Text Endast en- och 

tvåbostadshus 

 Utformning Text Befintlig byggnad som vid 

denna planändrings 

lagakraftvinnande avviker 

från detaljplanens 

bestämmelser ska vid 

bygglovsprövning inte 

hanteras utifrån planstridigt 

utgångsläge 

 Placering av 

byggnadsverk 

Text Huvudbyggnad ska placeras 

minst 4,0 meter från 

fastighetsgräns. 

 

Komplementbyggnad ska 

placeras minst 1,5 meter 

från eller sammanbyggas 

över tomtgräns 

 Varsamhet k1 Befintlig huvudbyggnads 

yttre karaktär ska bibehållas 

som helhet och i detaljer. 

Tillbyggnad ska anpassas till 

befintlig karaktär och 

undantas från 

planbestämmelser gällande 

byggnadshöjd och taklutning  

 Upplysningar om 

lokalt 

omhändertagande av 

dagvatten (ej juridiskt 

bindande) 

Text Lokalt omhändertagande av 

dagvatten bör tillämpas i den 

mån det finns 

förutsättningar för det inom 

fastigheten. 

 

Genomsläppliga 

markbeläggningar bör i 

möjligaste mån användas. 

 Upplysning om 

ledningar 

Text Det finns ledningar i 

området som inte reglerats. 

Innan bygglov ges bör 

befintliga ledningar 

inventeras. 

  u1 Markreservat för 

allmännyttiga underjordiska 

ledningar. 

 Utformning av allmän 

plats 

trafik1 Yta för fordonstrafik får 

anläggas 
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 m1 Marken får ej belastas från 

släntkrön och 1 m bakom 

krön. Mellan 1 m och 15 m 

från släntkrön får 

belastningen maximalt 

uppgå till 10 kPa. (begränsas 

av sekundär 

egenskapsgräns). 

 Skydd mot störningar 

(kvartersmark) 

m2 Marken får ej belastas från 

släntkrön och 1 m bakom 

krön. Mellan 1 m och 15 m 

från släntkrön får 

belastningen maximalt 

uppgå till 10 kPa. (begränsas 

av sekundär 

egenskapsgräns). 

 Utformning allmän 

plats 

Text Permanenta slänter som 

skapas ska utföras med 

släntlutning 1:3 eller 

flackare. 

 Markens anordnande 

och vegetation 

(kvartersmark) 

Text Permanenta slänter som 

skapas ska utföras med 

släntlutning 1:3 eller 

flackare. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 

åtgärder som behövs för att ändringsplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen 

rättsverkan. Ändringsplanens bindande föreskrifter framgår i stället av plankartan och 

planbestämmelserna. Nedan förtydligas ändringsplanens syfte utifrån genomförandesynpunkt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid  
Genomförandetiden är 10 år från det att ändringsplanen vunnit laga kraft. Genomförandetiden 

gäller de frågor som ändringsplanen omfattar. 

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den 

att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större 

möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade 

rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap 
Alla detaljplaner i Orust kommun har enskilt huvudmannaskap. Enskilt huvudmannaskap innebär 

att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga för utbyggnad och framtida drift och underhåll 

av allmän plats inom planområdet, genom att allmänna platser upplåts till en 

gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. 

Med hänsyn till kommunens tradition av enskilt huvudmannaskap samt att planområdet endast 

utgörs av bostäder finns särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats 

inom planområdet. 

Aktörer och avtal  
Markägare 

Privatägda Hals 2:3 utgör planområdets stamfastighet. I övrigt består planområdet i huvudsak av 

privatägda bostadsfastigheter.  

Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggning finns för gata (Svanesund Ga:2) samt för gata och natur (Mölneby Ga:2). 

Ledningsrätt 

Inom området finns elledningar tillhörande Ellevio, fiber- och teleledningar tillhörande Skanova 

samt ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten tillhörande Orust kommun. Ansvar och 

kostnader regleras i respektive ledningsrättsbeslut. Befintliga ledningar som inte utmärkts i gällande 

plan ombesörjs inte i ändringsplanen då en sådan reglering kan inskränka fastighetsägarnas 

nyttjande av den egna fastigheten. Underhåll, reparation och tillsyn av de ledningar som inte finns i 

gällande plan kommer även fortsatt att få administreras genom gällande överenskommelser med 

enskilda fastighetsägare. 
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Ansvarsfördelning 
Allmän plats 

Befintliga vägar inom planområdet ingår idag i Svanesund Ga:2 och Mölneby Ga:2. Svanesund Ga:2 

förvaltas av Skogslyckans vägförening och Mölneby Ga:2 förvaltas av Mölneby-Hals 

samfällighetsförening. 

Övrig allmän platsmark, bestående av mestadels naturmark, förvaltas av Mölneby-Hals 

samfällighetsförening och respektive fastighetsägare.   

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad enligt planförslaget inom kvartersmark.  

Tabell över ansvarsfördelning 

Anläggning 

(kartbeteckning) 

Anläggningens 

ägare 

Genomförande-

ansvaring 

Driftansvarig 

Allmänna platser 
   

GATA Svanesund Ga:2 Skogslyckans 

vägförening 

Skogslyckans 

vägförening 

GATA Mölneby Ga:2 Mölneby-Hals 

samfällighetsförening 

Mölneby-Hals 

samfällighetsförening 

Vatten- och 

spillvattenledningar samt 

dagvattenledningar 

Orust Kommun  Orust Kommun Orust Kommun 

Dagvattenanläggningar 

inom vägområde 

Svanesund Ga:2/ 

Mölneby Ga:2 

Skogslyckans 

vägförening/  

Mölneby-Hals 

samfällighetsförening 

Skogslyckans 

vägförening/  

Mölneby-Hals 

samfällighetsförening 

NATUR Hals 2:3 Fastighetsägare Fastighetsägare 

NATUR Hals 2:3 Mölneby-Hals 

samfällighetsförening 

Mölneby-Hals 

samfällighetsförening 

Kvartersmark    

B  Fastighetsägare Fastighetsägare Fastighetsägare 

E1 Orust Kommun Orust Kommun Orust Kommun 

 

Dispenser och ti l lstånd 
Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga 

tillstånd (bygglov, tillstånd/dispens enligt miljöbalken m.m.) som erfordras för verksamhet 

och/eller för åtgärder inom sin fastighet. 

Respektive tillståndsmyndighet tar ut taxa för att behandla tillståndsansökan. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Mark ingående i al lmän plats  
Ändringsplanen förändrar endast i mindre omfattning möjligheten att upplåta mark till 

gemensamhetsanläggning. Marginella förändringar av allmänplatsmark har gjorts med hänsyn till 

lägen på befintliga vägar och tomtmarkshävd. Efter planens lagakraftvinnande regleras fortsatt 

markupplåtelse i gällande anläggningsbeslut. Möjlighet finns att ompröva 

gemensamhetsanläggningar utifrån den nya planen.  

De fall där kvartersmark kring en bostadsfastighet utökas för att anpassas till rådande förhållanden 

redovisas i tabellen under rubriken Fastighetsbildning. 

Fastighetsbildning 
De fall där kvartersmark kring en bostadsfastighet utökas redovisas i tabellen nedan. I majoriteten 

av fallen utnyttjas ytorna idag som kvartersmark. Justeringar i kvartsmark innebär att planen gör att 

nuvarande användning ges planstöd och möjliggör att dessa ytor regleras till bostadsfastigheterna. 

Planen är inte tvingande när det gäller markköp och fastighetsreglering, endast möjliggörande.  

Om en fastighetsägare önskar utöka sin bostadsfastighet med mark som ingår i 

gemensamhetsanläggning ska en anläggningsförrättning genomföras så att området inte längre ingår 

i gemensamhetsanläggningen. Då gemensamhetsanläggningen avstår en del av sitt område kan det 

innebära att gemensamhetsanläggningens värde minskar vilket innebär att de fastigheter som ingår i 

gemensamhetsägaren är berättigade till ersättning. Lantmäteriet fattar beslut om storlek på eventuell 

ersättning till gemensamhetsanläggningen vilken ska betalas av ägaren till den mark som inte längre 

ska ingå i gemensamhetsanläggningen. 

Förrättningskostnader och eventuell ersättning till gemensamhetsanläggningen belastar köparen av 

mark. 

Fastighet Övertar mark från Preliminär yta 

Hals 2:69 Hals 2:3 284 

Hals 2:181 Hals S:1 155 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Ledningar för vatten och spillvatten 
Ledningar för vatten och spillvatten är till stor del utbyggt i området. Orust kommun ansvarar för 

utbyggnad i övriga delar. Orust kommun ansvarar även för drift av VA-anläggningar i hela området.  

Dagvatten 
Dagvatten på kvartersmark ska i första hand tas omhand inom den egna fastigheten. Orust kommun 

ansvarar för anläggning och drift av dagvattenhantering på mark utanför kvartersmark som ingår i 

verksamhetsområde. 

Geoteknik 
Ingen risk för släntstabilitet eller blocknedfall bedöms föreligga. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnader 
Framtagande av denna planändring har finansierats av kommunen. För att täcka kostnaderna tas en 

planavgift tas ut då fastighetsägare inom planområdet söker bygglov efter att planen vunnit laga 

kraft. Planavgiften rättas efter åtgärdens storlek och utgår från gällande taxa. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen bekostar utbyggnad av VA inom verksamhetsområde för VA. 

Ekonomiska konsekvenser för övriga fastighetsägare  
Fastighetsägare som önskar köpa mark för utökning av bostadstomt ska utöver att betala ersättning 

för marken till markägaren svara för förrättningskostnader för fastighetsreglering och omprövning 

av gemensamhetsanläggning samt betala ersättning till gemensamhetsanläggningen. 

Fastighetsägare som ansluts till kommunalt VA betalar ersättning enligt gällande taxa. 

MEDVERKANDE 

Planhandlingarna har utarbetats av Catrin Frick, Emma Löfblad, Inger Bergström och Isabella 

Bergh, konsulter på AL Studio. Medverkande har varit Klara Sjögren Holtz och Rickard Karlsson 

på planenheten och Erik Ysander på Mark- och exploateringsenheten på Orust kommun. Tidigare 

stadsarkitekt Boo Widén har medverkat som plankoordinator. 

 



 

Granskningsutlåtande 
ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR 
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Antagandehandling  

Orust kommun 
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Upprättad den 24 november 2022 av 

Sektor samhällsutveckling, Orust kommun 
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HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen under tiden 

24 augusti 2022 – 14 september 2022. 

Under granskningen har det inkommit 8 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och 

kommenteras i detta granskningsutlåtande.  

 

LÄSINSTRUKTIONER 
Granskningsutlåtandet innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under 

granskningsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med 

anledning av synpunkterna.  

Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv. 
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SAMMANFATTNING 
Myndigheter, organisationer och privatpersoner har inkommit med yttranden som pekar på ett antal 

förändringar som krävs av planförslaget. Med redovisade ändringar bedöms planen kunna antas. 

Sedan samrådet har justeringar skett: 

• Planhandlingarna har kompletterats med riktlinjer kring utformning (lutning) av 

permanenta slänter. 

• Den bergtekniska utredningen har justerats angående åtgärder gällande besiktningar och 

stabilitetshöjande åtgärder. Planbeskrivningen har justerats utefter uppdateringarna. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av vad egenskapsbestämmelsen 

gällande byggnader som inte ska bedömas från planstridigt utgångsläge innebär. 
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INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, organisationer och föreningar, kända sakägare 

och sist andra än sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Yttranden från 

organisationer, föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har sammanfattats och 

organiserats med ämnesrubriker. Varje ämne besvaras av kommunen för att förbättra läsbarheten.  

Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av 

fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även 

fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk form. 

 

YTTRANDEFÖRTECKNING 
 

MYNDIGHETER .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  

Statens Geotekniska Insti tut,  SGI  . . . .  5  

Länsstyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

Lantmäteriet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

Trafikverket  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

Lokalpol isen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

Vattenfal l  Eldistrubition  . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR ... 8  

Ellevio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

Bohusläns museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
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MYNDIGHETER 
 

 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI 

Yttrande  nummer 3 .6 

Yttrande över granskningshandling 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Orust kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

erhållit rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGLs yttrande avser geotekniska 

säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till 

översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således 

inte. Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende genom att 

tillåta en utökad byggrätt samt att upprätta kommunala verksamhetsområden för VA för att minska 

risken för föroreningar till havet. 

Underlag: 

1. Plankarta, 2022-08-23 

2. Planbeskrivning, 2022-08-23 

3. Samrådsredogörelse, 2022-08-23 

4. PM Geoteknik. Bohusgeo, 2022-06-03 

5. MUR Geoteknik. Bohusgeo, 2022-06-03 

6. Bergteknisk utredning. Bergab, 2022-05-20 

SGI:s synpunkter 

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplaneändring. Yttrandet är 

daterat 2021-11-22, dnr. enligt ovan. Då det inte framgick i samrådsunderlaget i vilken omfattning 

de geotekniska och bergtekniska frågorna utreddes i det ursprungliga planarbetet, ansåg SGI att det 

krävs geotekniska och bergtekniska utredningar av sakkunniga för att klargöra att det inom 

planområdet inte föreligger några risker för skred i lerjordar, ras i grov jord, ras i berg eller 

jordrörelser kopplade till erosion från rinnande vatten och från havet. 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo. Stabiliteten för planområdet bedöms vara 

tillfredsställande för befintliga och framtida förhållanden, dock med bl.a. förutsättningen att lasten 

begränsas inom vissa områden. Dessa begränsningar är införda på plankartan. I PM ([4] kap 6.4) 

noteras även att för eventuella fyllningar bör skapade permanenta slänter ha en släntlutning på l :3 

eller flackare. SGI vill lyfta frågan ifall detta behöver förtydligas i planen, då det inte framgår på vare 

sig plankarta eller i planbeskrivning. 

Berg t eknik 

En bergteknisk utredning har utförts av Bergab (underlag 6). Hänsyn behöver tas till de 

rekommendationer som ges i utredningen. Utredningen är dock delvis tvetydig och SGI anser att 

följande utlåtande i utredningen kräver ett förtydligande. I avsnitt 3.4 i utredningen beskrivs olika 

delar av området med avseende på stabiliteten i befintliga bergslänter. I två fall anges att instabilitet 
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kan uppstå inom 10 år, medan det senare i utredningen anges att stabilitetshöjande åtgärder inte 

behövs, samt att inget underhållsbehov föreligger. 

Kommentar :  

I  p lanbeskr ivn ingen har g eo t ekniken gä l lande  permanenta s länt er  f ö r t yd l i g at s  o ch 
p lankartan har  komple t t era t s  med bes tämmels e  om permanenta s länt er .  

Den berg t ekniska ut redningen har  just e rat s  då åt erkommande bes iktn ingar  in t e  längre  är  en 
r ekommendat ion samt då en fö rd jupad undersökning  v i sa t  a t t  s tab i l i t e t shö jande  åtgärder  
in t e  krävs .  

 

LÄNSSTYRELSEN 

Yttrande  nummer 3 .8 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen ej kommer att prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder  en l i g t  PBL 11 kap.  10§  
 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 
 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa 
och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk 
för olyckor, översvämning, erosion) 
 

Synpunkter på granskningshandlingarna 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo. Stabiliteten för planområdet bedöms vara 

tillfredsställande för befintliga och framtida förhållanden, dock med bl.a. förutsättningen att lasten 

begränsas inom vissa områden. Dessa begränsningar är införda på plankartan. I PM (kap 6.4) 

noteras även att för eventuella fyllningar bör skapade permanenta slänter ha en släntlutning på l :3 

eller flackare. SGI vill lyfta frågan ifall detta behöver förtydligas i planen, då det inte framgår på vare 

sig plankarta eller i planbeskrivning. 

Berg t eknik 

En bergteknisk utredning har utförts av Bergab. Hänsyn behöver tas till de rekommendationer som 

ges i utredningen. Utredningen är dock delvis tvetydig och SGI anser att följande utlåtande i 

utredningen kräver ett förtydligande. I avsnitt 3.4 i utredningen beskrivs olika delar av området med 

avseende på stabiliteten i befintliga bergslänter. I två fall anges att instabilitet kan uppstå inom 10 år, 
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medan det senare i utredningen anges att stabilitetshöjande åtgärder inte behövs, samt att inget 

underhållsbehov föreligger. 

Kommentar :  

För  svar angående  synpunkterna s e  svar  som g iv i t s  på SGI: s  y t t rande  ovan.  

 

LANTMÄTERIET 

Yttrande  nummer 3 .1 

Ändring av del av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera  

Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att erinra mot 

dessa. 

 

TRAFIKVERKET 

Yttrande  nummer 3 .2 

Trafikverket bedömer att detaljplaneförslaget inte påverkar statlig infrastruktur och har därmed 

ingen erinran. 

 

LOKALPOLISEN 

Yttrande  nummer 3 .6  

Yttrande om Detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera, Orust  

Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har tagit del av handlingarna gällande ovanstående detaljplan och 

har följande synpunkter. Gällande säkerhetsaspekter ur en polisiär synvinkel är det viktigt att de 

miljöer som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet. 

Hastighetsgränsen i området bör vara 30 km/h. 

I övriga aspekter har Polismyndigheten inget att erinra utan lämnar de frågorna till för de lämpliga 

insatserna. 

Kommentar :  

Hast i ghe t sbegränsningar  hant eras  in t e  inom planproc e s s en men synpunkten v idarebe fo rdras  
t i l l  t ra f ikavde ln ingen .  

 

VATTENFALL ELDISTRUBITION 

Yttrande  nummer 3 .3  

Vattenfall Eldistribution har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerad detaljplan och 

lämnar följande yttrande. 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution har 

inget att erinra. 
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FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 

ELLEVIO 

Yttrande  nummer 3 .4  

Granskningsyttrande ändring av detaljplan för Stora Hals 2:3 m fl.  

Vi har tagit del av granskningshandlingarna i planärendet. Vi yttrande oss under samrådet och våra 

synpunkter har inte blivit tillgodosedda. 

Vi har inget ytterligare att tillägga i granskningsskedet. 

Kommentar :  

Samrådsy t t rande t  besvarades  i  samrådsredogöre l s en .  

 

BOHUSLÄNS MUSEUM 

Yttrande  nummer 3 .7  

Vi har inget ytterligare att framföra utan hänvisar till vårt samrådsyttrande. 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Sektor samhällsutveckling 

 

Rickard Karlsson  Catrin Frick 

Planchef  Planarkitekt 
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 
 

 
§244 KS/2021:305 
Antagande av ändring av byggnadsplan för Hals Stora 2:3 med flera för att möjliggöra 
ökat helårsboende 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta ändring av byggnadsplan för Hals Stora 2:3 med flera för att möjliggöra ökat 
helårsboende. 

2. Tillämpa planavgift inom planområdet enligt taxa för planavgift antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-11 § 119. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 att starta upp arbetet med att ändra byggnadsplan för 
Hals Stora 2:3 med flera. Planområdet karaktäriseras av fritidshusbebyggelse med en del om- och 
utbyggda fastigheter. Byggnadsplanen antogs 1965 och planområdet omfattar 32 
bostadsfastigheter varav 25 är anslutna till kommunalt VA. Andelen helårsboende är idag cirka 34 
%. 
Hals Stora 2:3 med flera har ingått i kommunens förstudie inför ändring av tio fritidshusplaner 
med syfte att möjliggöra ökat helårsboende genom att tillåta ökad byggrätt. I och med beslutad 
utökning av kommunalt VA-verksamhetsområde som därmed omfattar hela planområdet 
bedöms VA-situationen inte utgöra hinder för ändring av planen. 
 
Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning och har bedrivits med 
standardförfarande eftersom ändringen är förenlig med översiktsplanen och bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Den föreslagna detaljplaneändringen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad 
utveckling av platsen och planförslaget kan antas i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Plankarta daterad 2022-11-25 
Planbeskrivning daterad 2022-11-25 
Samrådsredogörelse daterad 2022-08-23, reviderad 2022-10-18 
Granskningsutlåtande daterat 2022-11-25 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 
 

 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 
 

 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2022-11-28 KS/2021:304 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Catrin Frick 
telefon 0709-95 08 96 
e-post: catrin.frick@orust.se

Antagande av ändring för del av byggnadsplan för Svanesunds samhälle för att 
möjliggöra ökat helårsboende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta ändring för del av byggnadsplan för Svanesunds samhälle i enlighet med 5 
kap 27 § plan- och bygglagen. 

2. Tillämpa planavgift inom planområdet enligt taxa för planavgift antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-11 § 119. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 att starta upp arbetet med att ändra 
byggnadsplan för Svanesunds samhälle (Skogslyckan). Planområdet karaktäriseras av 
fritidshusbebyggelse med en del om- och utbyggda fastigheter. Byggnadsplan för 
Svanesunds samhälle antogs 1961. Endast området söder om färjeläget berörs av 
planändringen. Den berörda delen av planområdet omfattar 83 bostadsfastigheter varav 
68 är anslutna till kommunalt VA. Andelen helårsboende är idag cirka 31 %.  
Del av byggnadsplan för Svanesunds samhälle har ingått i kommunens förstudie inför 
ändring av tio fritidshusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende genom att 
tillåta ökad byggrätt. I och med beslutad utökning av kommunalt VA-
verksamhetsområde som därmed omfattar hela planområdet bedöms VA-situationen 
inte utgöra hinder för ändring av planen. 
 
Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning och har bedrivits med 
standardförfarande eftersom ändringen är förenlig med översiktsplanen och bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Den föreslagna planändringen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad 
utveckling av platsen och planförslaget kan antas i enlighet med 5 kap 27 § plan- och 
bygglagen. 

Utredning 

Bakgrund 
2020-05-27 beslutade kommunstyrelsen att avsätta medel för ändringar av planer för 
fritidshusområden för möjliggörande av åretruntboende. Inför planarbetet har en 
förstudie tagits fram för 10 av kommunens fritidshusplaner. Ur förstudien framkom att 
en ändring av gällande byggnadsplan för Svanesunds samhälle (Skogslyckan) bör prövas 
med syftet att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det innebär bland 
annat att det ska bli möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som 



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2022-11-28 KS/2021:304

motsvarar behoven hos helårsboende. Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 att starta 
upp arbetet med att ändra byggnadsplanen för möjliggörande av åretruntboende. 
 
Kommunen beslutade 2021-10-21 att godkänna ändringen för både samråd och 
granskning. Förvaltningen informerade utskottet om mindre justeringar efter inkomna 
synpunkter innan granskning. Under samrådet inkom ett antal synpunkter som bland 
annat ledde till att utredningar angående geoteknik och bergsäkring genomfördes. 
Resultatet av utredningarna visade att det är möjligt att genomföra förslagen 
ändringsplan med avseende på ge- och bergteknik. Planbeskrivningen utökades med en 
beskrivning av förutsättningarna för geoteknik. Plankartan kompletterades med 
bestämmelser för belastningsrestriktioner. Andra synpunkter eller oklarheter ledde till 
ändrade egenskapsbestämmelser och genomförandetiden utökades till 10 år. Under 
granskningen inkom ett fåtal synpunkter som ledde till redaktionella ändringar av 
planförslaget. Justeringar redovisas i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet. 

Planförslaget 
Planförslaget omfattar ett område på cirka 45 hektar som ligger strax söder om 
Svanesund, på Orust sydöstra sida. Största delen av området har ursprungligen varit 
avsett för fritidshusbebyggelse, men även äldre fastigheter förekommer. Idag används 
cirka 31 % av de cirka 83 fastigheterna som helårsbostäder. Området omfattas idag av 
”Förslag till byggnadsplan för Svanesunds samhälle”, laga kraft 1961-03-13. 
I översiktsplan 2009 ställer sig kommunen positiv till att ändra gällande planer för 
fritidsbebyggelse i Svanesund så att byggrätterna anpassas till normal standard för 
helårsbebyggelse. 
 
Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende 
genom att tillåta en utökad byggrätt från 80 respektive 125 kvadratmeter till 250, 270 
eller 300 kvadratmeter. Kommunalt VA är utbyggt till majoriteten av fastigheterna i 
planen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-15 att utöka VA-verksamhetsområdet 
för att omfatta alla fastigheter inom planområdet. VA-situationen har därför inte utgjort 
hinder för ändringen av planen. 
 
Planen har digitaliserats i samband med ändringen och anpassats till Boverkets riktlinjer 
för planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Detta innebär att 
planbestämmelserna i byggnadsplanen har tolkats och i plankartan angetts på ett sådant 
sätt som planbestämmelser formuleras idag. 

Bedömning 
Utifrån genomförda utredningar och synpunkter som inkommit under planarbetet 
bedöms planen kunna antas. Inga allvarliga invändningar mot planens utformning har 
framkommit. Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett 
ändamålsenligt sätt svarar mot en önskad utveckling av platsen. Planenheten har utrett 
platsen förutsättningar och förslag till förändring är därefter framarbetade. 
Förvaltningen bedömer att planförslaget kan antas enligt reglerna för standardförfarande 
5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2022-11-28 KS/2021:304

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp i form av kommunalt verksamhetsområde 
bedöms krävas för samtliga fastigheter. 
 
Planarbetet kommer långsiktigt finansieras genom att tillämpa planavgift på kommande 
bygglov inom planområdet, enligt taxa för planavgift antagen av kommunfullmäktige 
2021-11-11 § 119. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Plankarta daterad 2022-11-25 
Planbeskrivning daterad 2022-11-25 
Samrådsredogörelse daterad 2022-08-23, reviderad 2022-10-18 
Granskningsutlåtande daterat 2025-11-25 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Rickard Karlsson 
Sektorchef   Planchef
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PLANKARTA

ANTAGANDEHANDLING

KS/2021:304

Granskning

Antagande

Övriga handlingar:
- Fastighetsförteckning

2021-10-11 §197

Laga kraft

Förslag till byggnadsplan för
del av Svanesunds samhälle

Upprättad med standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse
efter 1 januari 2015

LÄGESKARTA

PLANKARTA

SKALA 1:10000 (A1)

Ändring av

Dnr:

Beslut Instans

2021-10-11 §197

Samråd
KSUS

KSUS

KF

Del 1 av 2

Del 1 av 2

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTA
Traktgräns
Fastighetsgräns
Ägoslagsgräns
Vägkant
Vägkant på tomt
Stig
Häck
Stödmur
Mur
Staket
El-stolpe/Ledning
Dike med flödespil
Höjdkurva
Servitut
Ledningsrätt
Gemensamhetsanl.
Kulturhistorsk lämning
Vägräcke 

    Gränspunkt
    Belysningsstolpe
    Elskåp
    Lövskog

    Barrskog
    Berg
    Flaggstång
    Brunn
    Servitut, gällande
    Övrig kulturhistorisk lämning

     Lämning, ingen antikvarisk bedömning

   Bostadshus, takkontur

   Bostadshus, husliv

   Uthus/Garage, takkontur

   Skärmtak, takkontur

   Altan

   Trappa
ga:3    Gemensamhetsanläggning
Serv.   Servitut
lr.         Ledningsrätt
2:87     Fastighetsbeteckning

Kartan upprättad genom fältkomplettering av befintlig primärkarta. Fastighetsredovisning och
rättigheter från Lantmäteriets digitala registerkarta. Fastighetsredovisningen har inte rättsverkan,
beslut i Lantmäterihandlingar gäller.

UPPLYSNINGAR GRUNDKARTA

Kommun: Orust
Län: Västra Götaland

Koordinatsystem
Plan: Sweref99 12 00
Höjd: RH 2000

Upprättad av: S.D / M.W / F.C
Datum: 2022-05-19
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PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

Gata.GATA

Natur.NATUR

Kvartersmark
Bostäder.B

Transformatorstation.E1

Pumpstation.E2

Småbåtshamn.V

Vattenområde
Vattenområde.W

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Huvudmannaskap
a1 Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

Utformning av allmän plats
trafik1 Yta för fordonstrafik får anläggas.

m1 Markarbeten får ej utföras

ledning1 Utrymme under mark ska vara tillgänglig för VA-ledning.

Detta är en ändring av plan Förslag till byggnadsplan för Svanesunds samhälle. Underliggande
detaljplan ska läsas jämsides.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Område ingår ej i planändring

Från släntkrön och 2 m bakom krön skall slänten vara obelastad. Övrig mark får inte tillföras
mer belastning än 20 kPa.
Permanenta slänter som skapas ska utföras med släntlutning 1:2 eller flackare.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 700 m²

d2 Minsta fastighetsstorlek är 1000 m²

d3 Minsta fastighetsstorlek är 1600 m²

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta byggnadshöjd är 4,6 meter för huvudbyggnad

Beräkningsgrundande fasad utgörs av husets långsida,
takkupa som är mindre än 1/3 av byggnadens fasad ska inte
beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden

h2 Högsta byggnadshöjd är 3,6 meter för komplementbyggnad

h3 Högsta byggnadshöjd är 3 meter

Skydd mot störningar
m2 Markarbeten får ej utföras

Utnyttjandegrad
e1 Största bruttoarea är 250 m²

e2 Största bruttoarea är 270 kvadratmeter per fastighet, varav
huvudbyggnad får utgöra 250 kvadratmeter

e3 Största bruttoarea är 300 kvadratmeter per fastighet, varav
huvudbyggnad får utgöra 250 kvadratmeter

e4 Största bruttoarea är 20 % av respektive fastighets landareal,
varav huvudbyggnad får utgöra 300 kvadratmeter

Varsamhet
k1 Befintlig huvudbyggnads yttre karaktär ska bibehållas som

helhet och i detaljer. Tillbyggnad ska anpassas till befintlig
karaktär och undantas från planbestämmelser gällande
byggnadshöjd och taklutning

Placering
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns

Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från eller
sammanbyggas över tomtgräns

Skydd mot störningar
Från släntkrön och 2 m bakom krön skall slänten vara obelastad. Övrig mark får inte
tillföras mer belastning än 20 kPa.

Takvinkel
Största takvinkel är 38 grader

Utformning
Endast en- och tvåbostadshus.
Endast friliggande Bostadshus.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft.

UPPLYSNINGAR
Lokalt omhändertagande av dagvatten bör tillämpas i den mån det
finns förutsättningar för det inom fastigheten.

Genomsläppliga markbeläggningar bör i möjligaste mån användas.

Yta för fastighetsstorlek avser landareal.

Det finns ledningar i området som inte reglerats. Innan bygglov ges bör
befintliga ledningar inventeras.

Markens anordnande och vegetation
Permanenta slänter som skapas ska utföras med släntlutning 1:2 eller flackare.

e5 Största byggnadsarea är 15 kvadratmeter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK

Befintlig byggnad som vid denna planändrings lagakraftvinnande avviker från
detaljplanens bestämmelser ska vid bygglovsprövning inte hanteras utifrån
planstridigt utgångsläge.

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

e6 Största byggnadsarea är 100 kvadratmeter
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UPPLYSNINGAR GRUNDKARTA
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Planhandlingarna består av:
- Plankarta med bestämmelser, denna handling
- Planbeskrivning
- Granskningsyttrande

ANTAGANDEHANDLING

Övriga handlingar:
- Fastighetsförteckning

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTA
Traktgräns
Fastighetsgräns
Ägoslagsgräns
Vägkant
Vägkant på tomt
Stig
Häck
Stödmur
Mur
Staket
El-stolpe/Ledning
Dike med flödespil
Höjdkurva
Servitut
Ledningsrätt
Gemensamhetsanl.
Kulturhistorsk lämning
Vägräcke 

    Gränspunkt
    Belysningsstolpe
    Elskåp
    Lövskog

    Barrskog
    Berg
    Flaggstång
    Brunn
    Servitut, gällande
    Övrig kulturhistorisk lämning

     Lämning, ingen antikvarisk bedömning

   Bostadshus, takkontur

   Bostadshus, husliv

   Uthus/Garage, takkontur

   Skärmtak, takkontur

   Altan

   Trappa
ga:3    Gemensamhetsanläggning
Serv.   Servitut
lr.         Ledningsrätt
2:87     Fastighetsbeteckning

PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

Gata.GATA

Natur.NATUR

Kvartersmark
Bostäder.B

Transformatorstation.E1

Pumpstation.E2

Småbåtshamn.V

Vattenområde
Vattenområde.W

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Huvudmannaskap
a1 Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

Utformning av allmän plats
trafik1 Yta för fordonstrafik får anläggas.

m1 Markarbeten får ej utföras

ledning1 Utrymme under mark ska vara tillgänglig för VA-ledning.

Detta är en ändring av plan Förslag till byggnadsplan för Svanesunds samhälle. Underliggande
detaljplan ska läsas jämsides.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Område ingår ej i planändring

Från släntkrön och 2 m bakom krön skall slänten vara obelastad. Övrig mark får inte tillföras
mer belastning än 20 kPa.
Permanenta slänter som skapas ska utföras med släntlutning 1:2 eller flackare.

UPPLYSNINGAR
Lokalt omhändertagande av dagvatten bör tillämpas i den mån det
finns förutsättningar för det inom fastigheten.

Genomsläppliga markbeläggningar bör i möjligaste mån användas.

Yta för fastighetsstorlek avser landareal.

Det finns ledningar i området som inte reglerats. Innan bygglov ges bör
befintliga ledningar inventeras.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 700 m²

d2 Minsta fastighetsstorlek är 1000 m²

d3 Minsta fastighetsstorlek är 1600 m²

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta byggnadshöjd är 4,6 meter för huvudbyggnad

Beräkningsgrundande fasad utgörs av husets långsida,
takkupa som är mindre än 1/3 av byggnadens fasad ska inte
beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden

h2 Högsta byggnadshöjd är 3,6 meter för komplementbyggnad

h3 Högsta byggnadshöjd är 3 meter

Skydd mot störningar
m2 Markarbeten får ej utföras

Utnyttjandegrad
e1 Största bruttoarea är 250 m²

e2 Största bruttoarea är 270 kvadratmeter per fastighet, varav
huvudbyggnad får utgöra 250 kvadratmeter

e3 Största bruttoarea är 300 kvadratmeter per fastighet, varav
huvudbyggnad får utgöra 250 kvadratmeter

e4 Största bruttoarea är 20 % av respektive fastighets landareal,
varav huvudbyggnad får utgöra 300 kvadratmeter

Varsamhet
k1 Befintlig huvudbyggnads yttre karaktär ska bibehållas som

helhet och i detaljer. Tillbyggnad ska anpassas till befintlig
karaktär och undantas från planbestämmelser gällande
byggnadshöjd och taklutning

Placering
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns

Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från eller
sammanbyggas över tomtgräns

Skydd mot störningar
Från släntkrön och 2 m bakom krön skall slänten vara obelastad. Övrig mark får inte
tillföras mer belastning än 20 kPa.

Takvinkel
Största takvinkel är 38 grader

Utformning
Endast en- och tvåbostadshus.
Endast friliggande Bostadshus.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft.

Markens anordnande och vegetation
Permanenta slänter som skapas ska utföras med släntlutning 1:2 eller flackare.

e5 Största byggnadsarea är 15 kvadratmeter

Befintlig byggnad som vid denna planändrings lagakraftvinnande avviker från
detaljplanens bestämmelser ska vid bygglovsprövning inte hanteras utifrån
planstridigt utgångsläge.

e6 Största byggnadsarea är 100 kvadratmeter
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PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar  

• Plankarta med bestämmelser, 2022-11-25 

• Planbeskrivning, denna handling 

• Samrådsredogörelse, 2022-08-23 

• Granskningsutlåtande, 22-11-24 

Övriga handlingar 

• Grundkarta, 2022-05-20 

• Fastighetsförteckning, 2022-05-19 

• Bergteknisk utredning, 2022-05-20 

• Projekterings-PM/Geoteknik, 2022-06-08 

LÄSINSTRUKTIONER 
Planbeskrivningen anger syftet för detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska 

kunna tolkas och genomföras. Planbeskrivningen är ordnad efter förutsättningar, planförslag, 

förändringar och genomförandefrågor vilket innebär att ett ämne berörs under flera kapitel. 

Genomförandefrågorna är samlade sist i beskrivningen. 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

BAKGRUND 

Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970-

talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens 

behov och inte minst i förhållande till dagens miljökrav. 

Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna 

bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen 

inom områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan 

användas för permanentboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar 

lösning. 

Mot denna bakgrund beslutade kommunfullmäktige att närmare utreda förutsättningarna för att 

ändra tio av kommunens fritidshusplaner vilket har gjorts genom en förstudie. Ur förstudien 

framkom att en ändring av gällande byggnadsplan för Svanesunds samhälle bör prövas med syftet 

att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det innebär bland annat att det skall bli 

möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som motsvarar behoven hos 

permanentboende. 

SYFTE 

Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende genom att 

tillåta en utökad byggrätt samt att upprätta kommunala verksamhetsområden för VA för att 

förbättra minska risken för föroreningar till havet. 

Inom området finns åtta byggnader som bedöms vara av särskilt värde ur kulturhistorisk synpunkt 

för vilka särskilda varsamhetsbestämmelser införs i syfte att uppmärksamma såväl fastighetsägare 

som byggnadsnämnd på de kulturhistoriska och arkitektoniska värden som dessa byggnader har. 

TOLKNING AV BESTÄMMELSER 

I samband med att ändringen görs kommer planen att digitaliseras och anpassas till Boverkets 

riktlinjer för planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Detta innebär att 

planbestämmelserna i byggnadsplanen tolkas och i plankartan anges på ett sådant sätt som 

planbestämmelser formuleras i dag. Ändringsplanen ska läsas jämsides gällande plan. 
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PLANPROCESSEN 

PLANFÖRFARANDE 

Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen har 

genomförts genom ändring av detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för 

boendeändamål inte förändras. 

Ändringen av detaljplanen har bedrivits med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig 

med översiktsplanen och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms 

inte heller vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 

 

Figu r  1  P la np r o c e s s en  

HANDLÄGGNING 

Planhandlingarna var ute på samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 18 oktober – 

15 november 2021 och på granskning under tiden 24 augusti – 14 september 2022 enligt 5 kap 18 § 

plan- och bygglagen. Inkomna yttranden redovisas och besvaras i sammanfattad form i 

samrådsredogörense respektive granskningsutlåtande. 

TIDPLAN  

Uppstart Q2 2021 

Samråd  Q4 2021 

Granskning Q3 2022 

Antagande Q1 2023 
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PLANDATA 

LÄGE OCH AREAL 

Området är beläget strax söder om Svanesund, på Orust sydöstra sida. Det karaktäriseras av en 

relativt välbevarad fritidshusbebyggelse med en del om/utbyggda fastigheter. Planområdet är ca 45 

hektar och inrymmer 83 bostäder, varav 31 % utgörs av permanentboenden. Angränsande mark 

består i huvudsak av bergbunden skogsmark. I Svanesunds centrum, cirka en kilometer från 

planområdet, finns tillgång till viss service och kommunikationer. 

 
Översiktskarta, Svanesundsområdet utpekat med röd markering. 

 
Översiktskarta, Svanesundsområdet inringad med röd cirkel. 
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Delar av de områden som utgör allmän platsmark i planområdets norra och mellersta delar ägs av 

kommunen. Den allmänna platsmarken i planområdets södra delar är privatägd, liksom all 

kvartersmark/tomtmark. 

STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 

Större delen av området är idag planlagt för fritidsbebyggelse med byggrätter som enbart medger 

bostadshus om 60–80 kvadratmeter. Kommunen ställer sig i gällande översiktsplan (laga kraft 2010-

04-12) positiv till att ändra gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse så att byggrätterna anpassas till 

normal standard för permanentboende. Dock förutsätter detta att man löser VA frågan på ett 

tillfredsställande sätt. 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram framhåller att kommunen ställer sig positiv till 

omvandling av fritidshus till permanentbostäder. Ett problem i många fritidshusområden är 

tillgången till kommunalt VA-nät. I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan 

behöva tas fram i syfte att medge större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt 

som framdragning av kommunalt VA behöver prioriteras. 

Halsområdet beskrivs inte specifikt i kommunens bostadsförsörjningsprogram men är lokaliserat i 

anslutning till Svanesund som har hög prioritet i programmet och där det pågår ett flertal 

planprocesser för att ta fram nya bostäder och service. 

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT 

Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för Svanesunds samhälle, laga kraft 1961-03-

13”. Gällande byggnadsplan anger att bostäder får uppföras fristående samt att tomtytan inte ska 

vara mindre än 1500 (F1) kvadratmeter. Varje tomtplats får inrymma en huvudbyggnad med 

tillhörande uthus/gårdsbyggnad. Huvudbyggnad får uppföras om högst 80 kvadratmeter (F1) samt 

med ett uthus/gårdsbyggnad om högst 15 (F1) kvadratmeter och som inte får uppföras högre än 2,5 

meter. Huvudbyggnad får i huvudsak uppföras med en 

våning (I) men i vissa delar även i två våningar (II). Med 

(I) eller (Iv) betecknat område får huvudbyggnad inte 

uppföras till en större höjd än 3,6 respektive 4,4 meter. 

Inom (II) betecknat område får huvudbyggnad inte 

uppföras högre än 7,2 meter. Övriga bestämmelser 

anger att byggnaders yttertak inte får överstiga en 

taklutning av 25 grader samt att byggnader som påkallar 

ett anläggande av avloppsledning inte får uppföras.  

 

Förslag till byggnadsplan för Svanesunds samhälle (laga kraft 1961-03-13). 
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse för högexploaterad kust (4 kap. MB) 

Bohusläns kustområde söder om Lysekil är enligt MB 4 kap 4 § i sin helhet av riksintresse med 

hänsyn till områdets stora natur-och kulturvärden. Området inkluderar hela kusten runt Orust och 

då även Svanesund. Enligt MB 4 kap 1 § får exploateringsföretag, som påtagligt kan skada områdets 

natur-och kulturvärden inte komma till stånd. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken får ingrepp i 

miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. Miljöbalkens 

bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och 

lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent hänsynstagande 

till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i natur- och 

kulturlandskapet 4 kap MB. 

Gällande byggnadsplan för det aktuella planområdet syftar till att området skall bebyggas med 

enbart fritidshus. Planen har därför också restriktiva bestämmelser när det gäller tillåten 

byggnadsarea, tillåten byggnadshöjd etcetera. Planändringens syfte är att främja ett ökat 

permanentboende i området genom att ge utökade byggrätter som medger byggande av 

permanentboenden med normal utrymmesstandard. Det aktuella planområdet utgör en del av 

Svanesunds samhälle. Syftet är således att utveckla en befintlig tätort, vilket inte står i strid med 

bestämmelserna i 4 kap MB och bör inte utgöra hinder för planändringen. 

Det finns ett antal byggnader i området som bedöms vara av kulturhistoriskt värde. I detaljplanen 

har det införts varsamhetsbestämmelser för dessa byggnader. Genom att planändringen inte 

innebär någon ny exploatering utan endast berör mark som redan i gällande plan utgör tomtmark 

bedöms vare sig friluftslivets intressen eller naturvärden skadas. 

Riksintresse för friluftsliv (3 kap. MB) 

Del av aktuellt planområde ligger inom riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden och dess 

omgivande stränder; FO 15), på grund av särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i 

natur- och kulturmiljöer och särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och 

därmed berikande upplevelser. Enligt 3 kap 6 § Miljöbalken ska dessa områden/miljöer så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. Riksintresse för 

friluftsliv bedöms inte påverkas av planändringen eftersom inga ändringar görs på allmän platsmark. 

Sjöfart 

Sträckan Stenungssund – Uddevalla utgör farledsklass 1 med tillhörande ankringsområde och är av 

riksintresse för sjöfarten. Kommunen avser inte att vidta några åtgärder som kan förhindra eller 

försvåra utnyttjandet av de farleder som berör kommunens vattenområden. 

Samlad bedömning 

Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade 

byggrätter, säkerställande av godtagbara vatten- och avloppssystem med mera och bedömningen 

görs därför att områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte 

kommer att skadas eller påverkas i någon större utsträckning. 
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MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland 

annat föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 

omgivningsbuller. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft  

Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora 

luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av 

Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för 

utomhusluft överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten 

som kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att 

skydda vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade 

ämnen. I samband med framtagandet av planhandlingarna har kommunfullmäktige beslutat om att 

utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp till de fastigheter som idag inte är 

anslutna till kommunalt VA. Att ansluta resterande fastigheter till verksamhetsområdet bidrar 

således till att föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller  

Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller 

från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra 

att normen kommer att överskridas. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås 

vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Planområdet berör kustvattnet Halsefjorden som idag har 

måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status till 

2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom övergödning p.g.a. belastning av 

näringsämnen.  Aktuellt förslag bedöms bidra till att miljökvalitetsnormen för Halsefjorden kan 

uppnås genom att fler fastigheter kan anslutas till det kommunala VA-systemet.  

Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med utbyggnad av VA och ändring av 

detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms 

kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna. 

STRANDSKYDD 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, enligt 

miljöbalken 7 kapitlet 13 §. 

I gällande plan från 1961 finns inget strandskydd. Vid ändring av en detaljplan inträder inte 

strandskyddet så som är fallet när en detaljplan ersätts med en ny då den gamla upphävs. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK, VATTEN OCH VEGETATION 

Aktuellt planområde består i huvudsak av bergbunden skogsmark. Området omfattas inte av några 

särskilt utpekade naturvärden. Recipienten har måttlig ekologisk status enligt Länsstyrelsens VISS-

karta för Halsefjorden/Havstensfjorden. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET 

Tidigare har inga geotekniska utredningar genomförts i området. I samband med pågående 

planarbete har en geoteknisk undersökning genomförts på detaljerad nivå i och med att 

ändringsplanen medger utökande av byggrätter. Undersökningen har innefattat en Bergteknisk 

utredning och ett Projekterings-PM/Geoteknik som innefattar släntstabilitet, översiktliga 

grundläggningsförhållanden och markradonförhållanden. 

Projekterings-PM/Geoteknik 

Utredningen för Projekterings-PM/Geoteknik anger att erosionen från havet bedöms vara mycket 

ringa och området bedöms till delar vara nederoderad till berg. Erosionen bedöms ej påverka 

området vid vattenbrynet nämnvärt. Släntstabiliteten bedöms under nuvarande förhållanden vara 

tillfredsställande och den planerade bebyggelse bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir 

otillfredsställande. Grundläggningsförutsättningarna bedöms vara goda. Grundläggning bedöms 

kunna utföras direkt i mark utan att särskilda åtgärder krävs. För den övre sydvästra bergsryggen 

(område 2) ska en skyddszon på cirka 10 meter ut från bergssidan av den övre etagen upprättas där 

markarbeten inte får utföras. Skyddszonen regleras i plankartan genom egenskapsbestämmelser m1 

och m2. I övriga befintliga bergsslänter bedöms behov av stabilitetshöjande åtgärder ej föreligga. 

Generellt inom hela planområdet gäller att permanenta slänter som skapas skall utföras i en 

släntlutning 1:2 eller flackare. Från släntkrön och 2 m bakom krön skall slänten vara obelastad, 

därefter kan området belastas med 20 kPa. Belastningsbegränsningen regleras i plankartan Fl. 

Radon 

Generellt bedöms normalradon gälla inom området. Utredningen anger att eventuella 

kompletterande undersökningar som kan påvisa lågradon kan utföras vid byggnation. Om 

grundläggning utförs så att kontakt erhålles med berg eller grov friktionsjord närmast berget, bör 

kompletterande markradonmätningar utföras i samband med entreprenadarbetena. 

Bergteknisk utredning 

Den bergtekniska utredningen konstaterar att det är möjligt att genomföra ändringsplanen med 

avseende på bergteknik. Sex delområden har identifierats och undersökts inom planområdet.  
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Översiktsbild med undersökta delområden. 
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Bergtekniska observationer 



 

13 ORUST KOMMUN 

STIGANDE HAVSNIVÅER, SKYFALL OCH DAGVATTEN 

I och med att klimatet förändras blir stigande havsnivåer och antalet kraftiga regn allt vanligare 

förutsättningar att förhålla sig till inom den fysiska planeringen. 

Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom 

zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att 

dessa områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som 

mycket liten. Även tillfartsvägar ligger inom zon 1. 

En pumpstation nära Skräddevägen ligger inom zon 4 (under +2,4 meter över havet), det vill säga 

under beräknat högsta högvatten år 2100. Övrig infrastruktur ligger inom zon 1.  

Delar av de strandnära fastigheterna kan i framtiden delvis översvämmas till följd av stigande 

havsnivåer. Byggrätter på korsmark ändras inte vilket medför att inga bostäder placeras inom dessa 

ytor, endast enklare byggnader.  

Största delen av dagvattenhanteringen sker genom infiltration på tomter och naturmark samt 

genom att avleda till öppna diken i anslutning till vägarna samt ner till havet då transportsträckan är 

kort. Flertalet fastighetsägare har anlagt kulvertar på eget initiativ och det finns därför ingen 

fullständig redovisning av systemet. Fastighetsägarna ansvarar för avvattning av egna tomter och 

väghållare ansvarar för diken inom vägområdet. 

Dagvattenledningar finns utbyggda på några platser i området. Dessa leder ut i diken eller till 

infiltration på naturmark. Orust kommun äger och driftar de dagvattenledningar som finns i 

området. Väghållare rensar dagvattenbrunnar i det fall det förekommer som en del i vägunderhåll. 
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Karta som visar var det finns risk för stigande havsnivåer. 
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Karta från SCALGO som visar uppskattade översvämningsytor. Streckad linje markerar planområdet. 
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Karta från SCALGO som visar uppskattade flöden för vatten. Streckad linje markerar planområdet. 

Flödesvägar och lågpunkter har lokaliserats och bör beaktas vid bygglovsgivning. Dialog ska föras 

med aktuell samfällighet om hur problem kan åtgärdas.  

Utifrån Länsstyrelsens lågpunkts- och ytavrinningskartering ser det ut att kunna finnas vissa 

lågpunkter där vatten kan samlas inom området och vi ser även detta i kommunens analysverktyg. 

Analysverktyget tar inte hänsyn till mindre rör som grävts ner men resultatet antas påverkas av 

större kulvertar, exempelvis kulvertar under vägar. De möjliga vattensansamlingspunkterna 

analysverktyget pekar på har avvärjts av samfälligheten genom nedläggning av rör för vattnet att 

transporteras till havet. 

Det finns inga större kända problem med dagvatten- och skyfallshantering inom området idag. 
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BEBYGGELSE 

Planområdet omfattar 83 bostäder, varav 31 % utgörs av permanentboenden. Området är indelat i 

relativt stora tomter som i huvudsak inrymmer friliggande villabebyggelse i en våning. Enligt gällande 

byggnadsplan medges största byggnadsyta för huvudbyggnad som 80 kvadratmeter och som 15 

kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. Bebyggelsekaraktären består av äldre och mer modern 

fritidshusbebyggelse i kombination med ett antal byggnader som bedöms vara av särskilt värde ur 

kulturhistorisk synpunkt. 

   
Foton från platsbesök, 20-09-15. 

TRAFIK 

Området nås med enskild väg, Skogslyckevägen, från anslutning till statlig väg 770 vilken sträcker 

sig från Svanesund till Hälleviksstrand på Orust västra sida. Skogslyckevägen är asfalterad och i gott 

skick. Skogslyckevägen förgrenar sig i området och bildar angöringsvägar till befintliga fastigheter. 

Utfarten mot väg 770 är utformad med ett vänstersvängfält och har relativt begränsade 

siktförhållanden pga. ett lite mindre bergsparti med vegetation till höger om utfarten. Skyltad 

hastighet på sträckan utanför planområdet är 50 km/tim. 

 
Vänstersvängfält vid avfarten från Färjevägen till Skogslyckevägen. 
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Vägnät och angöring i samt i anslutning till området.  

Tidigt samråd – Trafikverket 

Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera 

anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om 

en anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar 

förväntas, är anslutningen godkänd. I fallet med denna planändring ökar inte antalet bostäder utan 

endast byggrätten. I och med det krävs alltså inga åtgärder på vägnätet. 

PARKERING 

Parkering sker i dagsläget inom tomtmark, så även i planförslaget. 

Servitut 1421-85/36.1 gäller nyttjande av yta för enskild parkering på allmän plats. Servitutet är 

planstridigt enligt gällande plan och hanteras i genomförandet. 
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BULLER OCH STÖRNINGAR 

Norr om planområdet sträcker sig Färjevägen som landar i Svanesund Färjeläge. Längs med denna 

väg planeras för ny bebyggelse. Vid färjeläget planers också för en ny broförbindelse genom 

detaljplan Svanesund. I och med planarbetet gjordes en utredning som beräknar att bullernivåerna 

inte kommer att påverka aktuellt planområde då det ligger på behörigt avstånd. Utredningen tar 

hänsyn till flera scenarion i närtid och för år 2040. 

Förslaget för aktuellt planområde avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga 

större förändringar förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd 

kopplad till buller och störningar. 

 
Framtidsscenario med utbyggd bebyggelse och en broförbindelse. Illustrationen visar beräknad maximal ljudnivå. 
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Framtidsscenario med utbyggd bebyggelse och en broförbindelse. Illustrationen visar beräknad dygnsekvivalent ljudnivå. 

VATTEN OCH AVLOPP 

Skogslyckan ingår till största del i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Vattenförsörjningen sker i huvudsak via kommunalt vatten. Enskilda avlopp förekommer. 

Servitut 1421-97/59.1 avser rätt att nedlägga, behålla, underhålla och förnya VA-ledningar inom 

området. Servitutet är planstridigt enligt gällande plan eftersom det ger rätt till enskild ledning på 

allmän mark. Detta hanteras i planändringen. 

Servitut 14-LÅN-375.1 avser en vattentäkt. Servitutet är inte utrett men är planstridigt av samma 

anledning och hanteras i genomförandet. 

Servitut 14-LÅN-922.1 gäller rättigheter beträffande nyttjande av brunn och vattenledning. 

Servitutet är inte utrett men är även det planstridigt och hanteras i genomförandet. 

Det finns ett servitut till förmån för Långelanda-Röd 2:21 som avser rätt att nyttja brunn och 

vattenledning från annan fastighet samt korsa mellanliggande fastighet med samma ledning. 

Servitutet är inte utrett men kan vara planstridigt och hanteras i genomförandet. 

Det finns även ett servitut för Långelanda-Röd 4:9 att nyttja vatten från Långelanda-Röd 4:12. I 

servitutet heter fastigheterna Långelanda-Röd 2:43 respektive Långelanda-Röd 2:47. Servitutet kan 

vara planstridigt men är inte utrett utan hanteras i genomförandet. 
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AVFALLSHANTERING 

I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare i anslutning till den enskilda 

fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje väg. I 

vissa fall då vändplats inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar arbetet 

med soptömningen. Om vägen inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker i stället 

vid nästa tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren. 

Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket 

ändringar som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att 

möjliggöra utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av 

gatans utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för 

avfallshantering gäller fortsatt. 
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FÖRÄNDRINGAR 
Ändringsplanen har utformats för att uppfylla sitt syfte och samtidigt reglera planstridande 

utformningar. Då det fortsatt kan finnas planstridiga utformningar som kommunen inte haft 

möjlighet att reglera eller uppmärksamma ska befintlig byggnad, som uppförts innan denna ändring 

av detaljplan fick laga kraft, som avviker från detaljplanens bestämmelser inte hanteras utifrån 

planstridigt utgångsläge i en bygglovsprövning. 

UTNYTTJANDEGRAD 

Ändringen innebär att gällande byggnadsarea om 80 kvadratmeter för huvudbyggnad och 15 

kvadratmeter för komplementbyggnad utökas till en största bruttoarea om 250, 270 eller 300 

kvadratmeter (inkluderat komplementbyggnad) beroende på fastighetens/tomtens storlek. 

Huvudbyggnaden får som mest utgöra 250 kvadratmeter BTA. Förändrad reglering av 

utnyttjandegraden från byggnadsarea (BYA) till bruttoarea (BTA) innebär en större flexibilitet vid 

utbyggnad då det totala antalet kvadratmeter som tillåts kan fördelas på bredden och/eller höjden 

(se förklarande bild om BTA och BYA nedan). För fastigheten Långelanda Röd 2:53 införs en 

bestämmelse om att största bruttoarea tillåts uppgå till 20 % av fastighetens landareal varav 

huvudbyggnaden får utgöra 300 kvadratmeter. Fastighetens landareal uppgår till 8787 kvadratmeter 

vilket innebär en största bruttoarea om 1757 kvadratmeter. Minsta fastighetsstorlek har reviderats 

från 1500 kvadratmeter till 700, 1000 respektive 1600 kvadratmeter beroende på fastighetens 

storlek. Till följd av planändringen kan inga fler tomter styckas av än det som medges i gällande 

plan. För de områden som regleras med korsmark (mark som endast får förses med 

komplementbyggnad) och som ligger intill kustlinjen blir största byggnadsrea 15 kvadratmeter per 

komplementbyggnad vilket grundar sig i riksintresset för friluftsliv som påtalar att dessa 

områden/miljöer så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka 

områdenas karaktär. 

Byggnadsarea 

Byggnadsarea förkortas BYA och kan kort beskrivas som den yta som en byggnad upptar på 

marken (Illustration: AL Studio, källa: Boverket). 

Bruttoarea 

Bru t t o a r ea  f ö rko r t a s  BTA o ch  kan  f ö r enk la t  b e skr i va s  s om d en  s amman la gda  y t an  a v  a l l a  vån in g sp la n  
( I l lu s t r a t i o n :  AL S t ud i o ,  kä l l a :  Bo v e rke t ) .  
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HÖJD, UTFORMNING OCH PLACERING 

Gällande byggnadshöjd om 3 meter för huvudbyggnad och 2,6 meter för komplementbyggnad 

utökas till 4,6 respektive 3,6 meter. För de områden som regleras med korsmark (mark som endast 

får förses med komplementbyggnad) och som ligger intill kustlinjen gäller en byggnadshöjd om 3 

meter vilket grundar sig i riksintresset för friluftsliv som påtalar att dessa områden/miljöer så långt 

som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Bestämmelse 

om att byggnader endast får uppföras i en våning upphävs och bestämmelse om största takvinkel 

utökas från 30 grader till 38 grader. Ny bestämmelse införs som innebär att huvudbyggnad ska 

placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från 

eller sammanbyggas över tomtgräns. 

FASTIGHETSREGLERING OCH BEGRÄNSNING AV MARKENS 
UTNYTTJANDE 

I vissa delar av planområdet har allmän platsmark (natur) tagits i anspråk och nyttjas som 

tomtmark. Ianspråktagen mark konverteras dessa lägen till kvartersmark (läs vidare under 

fastighetsrättsliga frågor, s.32). I det fall vägområdet inte sammanfaller med tomtgräns ska en 

utökning av tomtmarken fram till vägområdet kunna ske. En del av bebyggelsen ligger i dagsläget 

på område som inte får bebyggas (prickad mark), vilket inom ändringen justeras för att göra 

nuvarande byggnadsplacering planenlig. 

OMRÅDE SOM INTE INKLUDERAS I PLANÄNDRINGEN 

Det område som i plankartan är markerad med skrafferad yta ingår ej i planändringen. 

KULTURHISTORISKT SÄRSKILT VÄRDEFULLA BYGGNADER 

Inom Skogslycke- och Halsområdet finns ett antal byggnader som bedöms vara av särskilt värde ur 

kulturhistorisk synpunkt. Det är byggnader som i hög grad fått behålla sin ursprungliga karaktär och 

som speglar samhällets betydelse för kommunikationer, rättsväsen och badortsliv med mera. Dessa 

byggnader har stor betydelse för områdets identitet och eventuella åtgärder i form av till- och 

ombyggnader bör utföras med särskild varsamhet så att byggnadernas karaktär och egenart 

bibehålls. 

I detta förslag till ändring av detaljplanen har därför införts särskilda varsamhetsbestämmelser i 

syfte att uppmärksamma såväl fastighetsägare som byggnadsnämnd på de kulturhistoriska och 

arkitektoniska värden som dessa byggnader har: Byggnadens exteriör skall underhållas så att dess 

kulturhistoriskt värdefulla och tidstypiska särart bevaras och så att byggnadens karaktär inte 

förvanskas. Underhållet skall ske med material motsvarande ursprungligt. Utförandet beträffande 

utseende och kvalitet skall i den mån det är möjligt överensstämma med originalutförande eller 

utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Varsamhet skall särskilt iakttagas avseende 

byggnadens proportioner, takmaterial, fasadmaterial, fasadkulör samt befintlig fönster-och 

dörrsättning. Vid ersättning av befintlig byggnad som rivits eller på annat sätt förstörts får ny 

byggnad uppföras med samma placering, höjd, utformning och utseende som den ursprungliga 

byggnaden genom att karaktär, taklutning och byggnadshöjd överensstämmer. 

Följande byggnader omfattas av varsamhetsbestämmelser: 
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• Svanesund 3:101 – ”Karlsro”. Byggnaden uppfördes i början av 1900-talet av Karl 

Karlsson, anställd som ”färjedräng” vid Svanesundsfärjan. 

• Långelanda-Röd 2:8 – ”Skäret”. Bostadshus uppfört 1909. 

• Långelanda-Röd 2:10 – ”Vilhelmsborg”. Uppfördes 1912 som tjänstebostad åt kronofogde 

Vilhelm Hallensten. 

• Långelanda-Röd 2:53 – ”Lagmansgården”. Uppfört 1908 åt häradshövding Henrik 

Blomstedt. 

• Långelanda-Röd 2:40 – ”Skäret”. Gammalt torpställe. 

• Svanesund 4:1 – ”Furuskär”. Välbevarat fritidshus uppfört i början av 1900-talet. 

• Svanesund 4:4 – ”Skogslyckan”. Byggt av färjebefälhavaren John Johansson 1924. Var 

under lång tid det sydligaste åretrunt-huset i området. 

• Hals 1:63 – “Strandstugan”. Välbevarat fritidshus från början på 1900-talet. 

Underlag för denna redovisning av byggnadernas ålder med mera är hämtat från boken ”Svanesund 

du minns” av Dokumentationsgruppen för bevarandet av Svanesunds historia. 

DAGVATTEN OCH SKYFALL 

Generellt sett tyder erfarenheten på att andelen hårdgjord yta ökar markant i omvandlingsplaner 

som möjliggör för utökad byggrätt. I det aktuella fallet utgör dock planområdet stora delar mark 

som idag är obebyggd (allmän plats natur). Hårdgjord yta (beräknad på tillåten byggrätts maximala 

utbredning) utgör i dagsläget ca 2 % av ändringsplanen berörd del av planområdet, vilket är ca 4 % 

av kvartersmarken. Planändringen innebär en ökning till ca 7 % av ändringsplanen berörd del av 

planområdet, vilket motsvarar ca 13 % av kvartersmarken. Allmän plats natur inom planen utgör ca 

33 % av planområdet. 

Stora delar av planområdet är redan utbyggt med större byggnader än vad gällande plan medger och 

skillnaden antas därför bli än mindre i verkligheten. Planändringen medger inte heller någon större 

utökning av kvartersmark eller avstyckning av tomtmark till fler fastigheter än de som gällande plan 

medger. Planområdet karaktäriseras av stora tomter med en naturligt grön karaktär och även om 

andelen hårdgjord yta ökar så bedöms ökningen, sett till hela planområdet, utgöra en marginell 

skillnad. Trafikmängderna inom området är små och dagvattnet bedöms vara tämligen lite 

förorenat. 

På plankartan har det införts upplysning om lokalt omhändertagande av dagvatten och infiltrerbara 

ytor. Den hänvisar till att lokalt omhändertagande av dagvatten bör tillämpas i den mån det finns 

förutsättningar för det inom fastigheten samt att genomsläppliga markbeläggningar i möjligaste mån 

bör användas. Sammantaget görs bedömningen att andelen genomsläpplig yta minskar marginellt 

och förhållandena bedöms inte påverka förutsättningarna att nå miljökvalitetsnormerna för vatten 

negativt. 

VATTEN OCH AVLOPP 

Anslutning till kommunalt VA är en förutsättning för en planändring då enskilda VA lösningar inte 

bedöms möjliga att utöka till permanentboende-standard utifrån begränsad tillgång till vatten 

och/eller negativ påverkan från avlopp på närliggande känsliga havsmiljöer. Kommunfullmäktige 

har i samband med planarbetet beslutat om att utöka det kommunala verksamhetsområdet för 

vatten och avlopp till de fastigheter som idag inte är anslutna till kommunalt VA. 
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PLANBESTÄMMELSER 
I byggnadsplaner från tiden före 1970 anges vissa bestämmelser på plankartan medan resterande 

återfinns i ett eget dokument. Nedan redovisas samtliga bestämmelser som finns i byggnadsplanen 

tillsammans med hur de är översatta till moderna bestämmelser enligt Boverkets riktlinjer för 

planbestämmelser. De förändringar som planen innebär visas i nedanstående tabell. 

Gränser 

Bestämmelse, byggnadsplan Ändringar Tolkad/ändrad bestämmelse 

Linje belägen 3 meter utanför det 

område förslaget avser 

Byte av linjetyp, 

revideras till placering 

i faktisk gräns 

Planområdesgräns 

Områdesgräns Byte av linjetyp Användningsgräns 

Bestämmelsegräns Byte av linjetyp Egenskapsgräns 

 

Bestämmelser 

Allmän plats, väg  GATA Gata 

Allmän plats, park  NATUR Naturområde 

Inom F1 betecknat 

område får icke uppföras 

byggnad vars 

användande påkallar 

anläggandet av 

avloppsledning 

Bestämmelse upphävs - - 

Med B betecknat område 

får användas endast för 

bostadsändamål. Där så 

prövas lämpligt må dock 

även kunna medgivas 

inredning av lokaler för 

hantverk 

 B Bostäder 

Med Sb betecknat 

område får bebyggas 

endast med sjöbodar 

 V Småbåtshamn 

Inom med Sb betecknat 

område skall byggnader 

uppföras sammanbyggda 

i gemensam tomtplats- 

eller fastighetsgräns 

Bestämmelse upphävs - - 

Med punktprickning 

betecknad mark får icke 

bebyggas 

 Symbol/yta 

(prickar) 

Marken får inte förses med 
byggnad 

Med korsprickning 

betecknat område får 

 Symbol/yta 

(kors) 

Marken får endast förses 
med komplementbyggnad 
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bebyggas endast med 

uthus, garage eller dylika 

mindre gårdsbyggnader 

Inom F1 eller F2 

betecknat område får 

huvudbyggnader 

uppföras endast 

fristående. 

 Text Endast friliggande 
bostadshus 

 Enskilt huvudmannaskap a1 Huvudmannaskapet är 
enskilt för den allmänna 
platsen 

 Utformning av allmän plats trafik1 Yta för fordonstrafik får 
anläggas 

 Utformning av allmän plats ledning1 Utrymme under mark ska 
vara tillgänglig för VA-
ledning 

Inom med F1 eller F2 

och Ö betecknat område 

får tomtplats icke givas 

mindre areal än 

respektive 1500 m2 och 

800 m2. Då särskilda 

omständigheter därtill 

föranleda må mindre 

areal kunna medgivas 

dock lägst 1000 m2 

respektive 600 m2. 

Minsta fastighetsstorlek 

revideras till 700 m2, 1000 m2 

eller 1600 m2 

d1 Minsta fastighetsstorlek är 
700 kvadratmeter 

d2 Minsta fastighetsstorlek är 
1000 kvadratmeter 

d3 Minsta fastighetsstorlek är 
1600 kvadratmeter 

Inom med F1, F2 eller Ö 

betecknat område får 

inom varje tomtplats 

uppföras endast en 

huvudbyggnad jämte 

erforderlig gårdsbyggnad. 

Flera huvudbyggnader 

må dock kunna medgivas 

därest tomtplatsen 

prövas kunna delas i flera 

lämpliga tomtplatser, en 

för varje huvudbyggnad. 

Bestämmelse upphävs - - 

Å tomtplats som 

omfattar med F1 

betecknat område får 

huvudbyggnad icke 

upptaga större areal än 

80 m2 samt uthus eller 

andra gårdsbyggnader 

Största bruttoarea revideras till 

250, 270 eller 300 kvadratmeter 

beroende på tomtens storlek. 

Bestämmelse införs också för 

en av områdets större 

fastigheter (Långelanda-Röd 

2:53) om att största bruttoarea 

e1 Största bruttoarea är 250 

kvadratmeter per fastighet 

e2 Största bruttoarea är 270 

kvadratmeter per fastighet, 

varav huvudbyggnad får 

utgöra 250 kvadratmeter 

e3 Största bruttoarea är 300 

kvadratmeter per fastighet, 
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icke större areal än 15 

m2. 

tillåts uppgå till 20 % av 

fastighetens landareal. 

 

Mark där endast 

komplementbyggnad får uppföras 

(korsmark) regleras för de 

områden närmast kustlinjen med 

en största byggnadsarea om 15 

kvadratmeter. Undantag gäller för 

en av områdets större fastigheter 

(Långelanda-Röd 2:53) där största 

byggnadsarea tillåts uppgå till 100 

kvadratmeter. 

varav huvudbyggnad får 

utgöra 250 kvadratmeter 

e4 Största bruttoarea är 20 % 

av respektive fastighets 

landareal, varav 

huvudbyggnad får utgöra 

300 kvadratmeter 

e5 Största byggnadsarea är 15 

kvadratmeter 

e6 Största byggnadsarea är 100 

kvadratmeter 

Inom med Sb betecknat 

område får byggnad icke 

upptaga större areal än 

10 m2. 

Bestämmelse upphävs - - 

Inom med I eller II 

betecknat område får 

byggnad uppföras med 

respektive högst en och 

två våningar. 

Bestämmelse om våningstal 

upphävs 

- - 

Å med siffra i romb 

betecknat område får 

huvudbyggnad uppföras 

till högst den höjd i 

meter som siffran 

angiver. 

Bestämmelse upphävs - - 

Inom I eller Iv betecknat 

område får 

huvudbyggnad icke 

uppföras till större höjd 

än respektive 3,6 och 4,4 

meter. 

Byggnadshöjd för 

huvudbyggnad revideras till 4,6 

meter. 

h1 Högsta byggnadshöjd är 4,6 

meter för huvudbyggnad (4 

kap 11 § punkt 1 eller 16 § 

punkt 1 PBL) 

Beräkningsgrundande fasad 

utgörs av husets långsida, 

takkupa och frontespis som 

är mindre än 1/3 av 

byggnadens 

fasad ska inte beaktas vid 

beräkningen av 

byggnadshöjden 

Inom med II betecknat 

område får 

huvudbyggnad icke 

uppföras till större höjd 

än 7,2 meter. 

Gårdsbyggnad får icke 

uppföras till större höjd 

än 2,5 meter. 

Byggnadshöjd för 

komplementbyggnad revideras 

till 3,6 meter. 

h2 Högsta byggnadshöjd är 3,6 

meter för 

komplementbyggnad 

 Mark där endast 

komplementbyggnad får 

uppföras (korsmark) regleras 

för de områden närmast 

h3 Högsta byggnadshöjd är 3 

meter 
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kustlinjen med en högsta 

byggnadshöjd om 3 meter. 

Höjdbestämmelsen gäller även 

för användningsområden med 

bestämmelsen 

småbåtshamn/sjöbodar (V). 

Inom med I betecknat 

område får tak å byggnad 

givas en lutning mot 

horisontalplanet av högst 

25˚. 

Största takvinkel revideras till 

38˚ 

Text Största takvinkel är 38˚ 

 Vattenområde W Vattenområde 

 Tekniska anläggningar E1, E2 Transformatorstation, 

Pumpstation 

 Utformning Text Endast en- och 

tvåbostadshus 

 Utformning Text Befintlig byggnad som vid 

denna planändrings 

lagakraftvinnande avviker 

från detaljplanens 

bestämmelser ska vid 

bygglovsprövning inte 

hanteras utifrån planstridigt 

utgångsläge 

 Placering av byggnadsverk Text Huvudbyggnad ska placeras 

minst 4,0 meter från 

fastighetsgräns 

 

Komplementbyggnad ska 

placeras minst 1,5 meter från 

eller sammanbyggas över 

tomtgräns 

 Varsamhet k1 Befintlig huvudbyggnads 

yttre karaktär ska bibehållas 

som helhet och i detaljer. 

 

Tillbyggnad ska anpassas till 

befintlig karaktär och 

undantas från 

planbestämmelser gällande 

byggnadshöjd och taklutning 

 Upplysningar om lokalt 

omhändertagande av dagvatten 

(ej juridiskt bindande) 

Text Lokalt omhändertagande av 

dagvatten bör tillämpas i den 

mån det finns 

förutsättningar för det inom 

fastigheten. 
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Genomsläppliga 

markbeläggningar bör i 

möjligaste mån användas. 

 Upplysning om ledningar Text Det finns ledningar i 

området som inte reglerats. 

Innan bygglov ges bör 

befintliga ledningar 

inventeras. 

 Skydd mot störningar 

(kvartersmark) 

Text Från släntkrön och 2 m 

bakom krön skall slänten 

vara obelastad. Övrig mark 

får inte tillföras 

mer belastning än 20 kPa. 

 Utformning allmän plats Text Från släntkrön och 2 m 

bakom krön skall slänten 

vara obelastad. Övrig mark 

får inte tillföras mer 

belastning än 20 kPa. 

 Utformning allmän plats Text Permanenta slänter som 

skapas ska utföras med 

släntlutning 1:2 eller 

flackare. 

 Markens anordnande och 

vegetation (kvartersmark) 

Text Permanenta slänter som 

skapas ska utföras med 

släntlutning 1:2 eller 

flackare. 

 Utformning allmän plats m1 Markarbeten får ej utföras 

 Skydd mot störningar 

(kvartersmark) 

m2 Markarbeten får ej utföras 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 

åtgärder som behövs för att ändringsplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen 

rättsverkan. Ändringsplanens bindande föreskrifter framgår i stället av plankartan och 

planbestämmelserna. Nedan förtydligas ändringsplanens syfte utifrån genomförandesynpunkt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid  
Genomförandetiden är 10 år från det att ändringsplanen vunnit laga kraft. Genomförandetiden 

gäller de frågor som ändringsplanen omfattar. 

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den 

att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större 

möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade 

rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap 
Alla detaljplaner i Orust kommun har enskilt huvudmannaskap. Enskilt huvudmannaskap innebär 

att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga för utbyggnad och framtida drift och underhåll 

av allmän plats inom planområdet, genom att allmänna platser upplåts till en 

gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. 

Med hänsyn till kommunens tradition av enskilt huvudmannaskap samt att planområdet endast 

utgörs av bostäder finns särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats 

inom planområdet. 

Huvudman för vägar i gällande plan är Svanesund ga:2 som förvaltas av Skogslyckans vägförening. 

Även tillkommande allmän plats GATA enligt denna ändringsplan samt NATUR upplåtes till 

Svanesund ga:2. 

Aktörer och avtal  
Markägare 

Privat ägda Hals 1:2 samt kommunalt ägda Svanesund 2:2 utgör planområdets stamfastigheter. I 

övrigt består planområdet i huvudsak av privatägda bostadsfastigheter.  

Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggning finns för gata (Svanesund Ga:2 och Hals Ga:1). 

Arrende 

Inom Svanesund 2:2 finns ett antal bryggarrenden samt ett arrende för väg inom planområdet. Ett 

arrende för jordbruksmark inom Svanesund 2:2 angränsar till planområdet (se fastighetsförteckning 

2022-05-19).  

Ledningsrätt 

Inom området finns elledningar tillhörande Ellevio, fiber- och teleledningar tillhörande Skanova 

samt ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten tillhörande Orust kommun. Inom planområdet 
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har Orust kommun ledningsrätter som reglerar ansvar och kostnader. Befintliga ledningar som inte 

utmärkts i gällande plan ombesörjs inte i ändringsplanen då en sådan reglering kan inskränka 

fastighetsägarnas nyttjande av den egna fastigheten. Underhåll, reparation och tillsyn av de 

ledningar som inte finns i gällande plan kommer även fortsatt att få administreras genom gällande 

överenskommelser med enskilda fastighetsägare. 

Ansvarsfördelning 
Allmän plats 

Befintliga vägar inom planområdet ingår idag i Svanesund Ga:2, Hals Ga:1. Svanesund Ga:2 

förvaltas av Skogslyckans vägförening och Hals Ga:1 förvaltas av delägande fastigheter. 

Långelanda-Röd 2:57, Svanesund 3:108 och Svanesund 3:12 ansvarar för anläggning av utfarter som 

möjliggörs genom plankartans egenskapsbestämmelse trafik1. Förvaltning av trafikytorna sker av 

Svanesund Ga:2. 

Övrig allmän platsmark, bestående av mestadels naturmark, förvaltas av Svanesund Ga:2 och 

respektive fastighetsägare.  

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad enligt planförslaget inom kvartersmark.  

Tabell över ansvarsfördelning 

Anläggning (kartbeteckning) Anläggningens 

ägare 

Genomförande-

ansvaring 

Driftansvarig 

Allmänna platser 
   

GATA Svanesund Ga:2 Skogslyckans 

vägförening 

Skogslyckans 

vägförening 

GATA Hals Ga:1 Delägande fastigheter Delägande 

fastigheter 

Vatten- och spillvattenledningar 

samt dagvattenledningar 

Orust Kommun  Orust Kommun Orust Kommun 

Dagvattenanläggningar inom 

vägområde 

Svanesund Ga:2/ 

Hals Ga:1 

Skogslyckans 

vägförening/ 

Delägande fastigheter 

Skogslyckans 

vägförening/ 

Delägande 

fastigheter 

NATUR Svanesund 2:2 

(Orust kommun) 

Orust Kommun Orust Kommun 

NATUR Hals 1:2  Svanesund Ga:2 Svanesund Ga:2 

Kvartersmark    

B  Fastighetsägare Fastighetsägare Fastighetsägare 

E1 Eldistributör Eldistributör Eldistributör 

E2 Orust Kommun Orust Kommun Orust Kommun 
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Dispenser och ti l lstånd 
Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga 

tillstånd (bygglov, tillstånd/dispens enligt miljöbalken m.m.) som erfordras för verksamhet 

och/eller för åtgärder inom sin fastighet. 

Respektive tillståndsmyndighet tar ut taxa för att behandla tillståndsansökan. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Mark ingående i al lmän plats  
Ändringsplanen förändrar endast i mindre omfattning möjligheten att upplåta mark till 

gemensamhetsanläggning. Marginella förändringar av allmänplatsmark har gjorts med hänsyn till 

lägen på befintliga vägar och tomtmarkshävd. Efter planens lagakraftvinnande regleras fortsatt 

markupplåtelse i gällande anläggningsbeslut. Möjlighet finns att ompröva 

gemensamhetsanläggningar utifrån den nya planen.  

Ett mindre antal ytor ges i planändringen ändrad användning från kvartersmark till allmän plats. 

Detta görs för att ge planstöd till rådande väginfrastruktur. Gemensamhetsanläggningen bör 

omprövas för att överensstämma med rådande förutsättningar. Omprövning kan initieras av 

vägföreningen. Fastighetsägaren kan begära ersättning för markupplåtelse. Följande fastigheter 

berörs: 

Fastighet 
Yta som ges ändrad användning från 

kvartersmark till allmän plats (m2) 

Långelanda-Röd 2:21 112 

Långelanda-Röd 2:11 39 

Långelanda-Röd 2:10 9 

 

De fall där kvartersmark kring en bostadsfastighet utökas för att anpassas till rådande förhållanden 

redovisas i tabellen under rubriken Fastighetsbildning. 

Fastighetsbildning 
De fall där kvartersmark kring en bostadsfastighet utökas redovisas i tabellen nedan. I majoriteten 

av fallen utnyttjas ytorna idag som kvartersmark. Justeringar i kvartsmark innebär att planen gör att 

nuvarande användning ges planstöd och möjliggör att dessa ytor regleras till bostadsfastigheterna. 

Planen är inte tvingande när det gäller markköp och fastighetsreglering, endast möjliggörande.  

Om en fastighetsägare önskar utöka sin bostadsfastighet med mark som ingår i 

gemensamhetsanläggning ska en anläggningsförrättning genomföras så att området inte längre ingår 

i gemensamhetsanläggningen. Då gemensamhetsanläggningen avstår en del av sitt område kan det 

innebära att gemensamhetsanläggningens värde minskar vilket innebär att de fastigheter som ingår i 

gemensamhetsägaren är berättigade till ersättning. Lantmäteriet fattar beslut om storlek på eventuell 

ersättning till gemensamhetsanläggningen vilken ska betalas av ägaren till den mark som inte längre 

ska ingå i gemensamhetsanläggningen. 
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Förrättningskostnader och eventuell ersättning till gemensamhetsanläggningen belastar köparen av 

mark. 

Fastighet Övertar mark från 
Preliminär 

yta 

Hals 1:13 Hals 1:2 108 

Hals 1:14 Hals 1:2 89 

Hals 1:19 Hals 1:2 122 

Hals 1:20 Hals 1:2 91 

Hals 1:21 Hals 1:2 45 

Hals 1:60 Hals 1:2 40 

Hals 1:63 Hals 1:2 75 

Svanesund 3:188 Svanesund 2:2 69 

Svanesund 3:4 Svanesund 2:2 22 

Svanesund 4:4 Svanesund 2:2 66 

Svanesund 4:7 Svanesund 2:2 97 

Långelanda-Röd 2:11 Svanesund 2:2 103 

 

Servitut  
Servitut 1421-85/36.1 gäller nyttjande av yta för parkeringsändamål. Fastigheten Hals 1:63 är 

härskande och fastigheten Hals 1:2 är tjänande. Servitutet är planstridigt enligt gällande plan. 

Fastigheten Hals 1:63 erbjuds markköp av ytan genom ändringsplanen. Ytan regleras därför i stället 

som kvartersmark vilket gör att servitutet kan upphävas i genomförandet av planen. 

Servitut 1421-97/59.1 avser rätt att nedlägga, behålla, underhålla och förnya VA-ledningar inom 

området. Hals 1:17 är härskande fastighet och Hals 1:2 är tjänande fastighet. Servitutet är 

planstridigt enligt gällande plan. Ytan för servitutet regleras inom allmän platsmark med 

egenskapsbestämmelse som medger servitutet. 

Servitut 14-LÅN-375.1 avser en vattentäkt. Servitutet är planstridigt enligt gällande plan. Servitutet 

har inte utretts närmare utan kan upphävas i genomförandet då omgivande fastigheter har eller 

kommer, inom en snar framtid, få tillgång till kommunalt vatten och avlopp. 

Servitut 14-LÅN-922.1 är beläget inom allmän plats och gäller rättigheter beträffande nyttjande av 

brunn och vattenledning. Servitutet är planstridigt enligt gällande plan. Servitutet har inte utretts 

närmare utan kan upphävas i genomförandet då omgivande fastigheter har kommunalt vatten och 

avlopp. 

Det servitut som Långelanda-Röd 2:21 är härskande fastighet för gäller nyttjande av brunn och 

vattenledning från Långelanda-Röd 2:25. Fastigheten har bytt betäckning men vilken fastighet 

servitutet avser har inte utretts. Servitutet ger också härskande fastighet rätt att vattenledningen 
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korsar den mellan liggande fastigheten Långelanda-Röd 2:40. Servitutet kan vara planstridigt men är 

inte utrett. Då alla inblandade fastigheter idag har kommunalt vatten och avlopp kan servitutet 

upphävas i genomförandet av planen. 

Det servitut som finns för Långelanda-Röd 2:43 som härskande fastighet och Långelanda-Röd 2:47 

som tjänande fastighet gäller fastigheterna med beteckning Svanesund 4:9 och Svanesund 4:12. 

Servitutet kan vara planstridigt men är inte utrett. Då alla inblandade fastigheter idag har 

kommunalt vatten och avlopp kan servitutet upphävas i genomförandet av planen. 

Det servitut som finns för Långelanda-Röd 2:57 som härskande fastighet och Svanesund 2:2 som 

tjänande fastighet möjliggörs genom egenskapsbestämmelse trafik1.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Ledningar för vatten och spillvatten 
Ledningar för vatten och spillvatten är till stor del utbyggt i området. Orust kommun ansvarar för 

utbyggnad i övriga delar. Orust kommun ansvarar även för drift av VA-anläggningar i hela området.  

Dagvatten 
Dagvatten på kvartersmark ska i första hand tas omhand inom den egna fastigheten. Orust 

kommun ansvarar för anläggning och drift av dagvattenhantering på mark utanför kvartersmark 

som ingår i verksamhetsområde.6’ 

Geoteknik 
Respektive fastighetsägare ansvarar för att utreda behov av åtgärder för att förhindra blockutfall 

inom den egna fastigheten. Eventuella åtgärder utförs och bekostas av fastighetsägaren. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnader 
Framtagande av denna planändring har finansierats av kommunen. För att täcka kostnaderna tas en 

planavgift tas ut då fastighetsägare inom planområdet söker bygglov efter att planen vunnit laga 

kraft. Planavgiften rättas efter åtgärdens storlek och utgår från gällande taxa. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen ansvarar för kostnader för säkring av bergsslänter på kommunens fastighet för att 

förhindra blockutfall. Kommunen kan som ägare av Svanesund 2:2 få intäkter för markförsäljning. 

Kommunen bekostar utbyggnad av VA inom verksamhetsområde för VA. 

Ekonomiska konsekvenser för övriga fastighetsägare  
Fastighetsägare som önskar köpa mark för utökning av bostadstomt ska utöver att betala ersättning 

för marken till markägaren svara för förrättningskostnader för fastighetsreglering och omprövning 

av gemensamhetsanläggning samt betala ersättning till gemensamhetsanläggningen. 

Fastighetsägare som upplåter mark som utgör allmän plats till gemensamhetsanläggning kan få 

ersättning för markupplåtelsen från gemensamhetsanläggningen.  

Fastighetsägare som ansluts till kommunalt VA betalar ersättning enligt gällande taxa. 
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Ekonomiska konsekvenser för Skogslyckans vägförening  
Samfällighetsföreningen är skyldig att på en fastighetsägares begäran inlösa mark som enligt 

detaljplanen utgör allmän plats. Samfällighetsföreningen ska i dessa fall ansöka och betala 

förrättningskostnader för omprövning av gemensamhetsanläggningen. 

MEDVERKANDE 

Planhandlingarna har utarbetats av Catrin Frick, Emma Löfblad, Inger Bergström och Isabella 

Bergh, konsulter på AL Studio. Medverkande har varit Klara Sjögren Holtz och Rickard Karlsson 

på planenheten och Erik Ysander på Mark- och exploateringsenheten på Orust kommun. Tidigare 

stadsarkitekt Boo Widén har medverkat som plankoordinator. 
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HUR SAMRÅDET BEDRIVITS  

Planhandlingarna har varit föremål för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 18 

oktober 2021 – 15 november 2021. 

Ett samrådsmöte avhölls digitalt och i Ängås Skola torsdagen den 4 november 2021.  

Under samrådet har det inkommit 17 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras 

i denna samrådsredogörelse. 

 

LÄSINSTRUKTIONER  

Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under samrådsperioden 

samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna.  

Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv. 
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SAMMANFATTNING  

Myndigheter, organisationer och privatpersoner har inkommit med yttranden som pekar på ett antal 

förändringar som krävs av planförslaget. 

Samrådet hölls gemensamt för planerna ”Ändring av byggnadsplan för Svanesunds Samhälle” 

”Ändring av byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2” och ” Ändring av byggnadsplan för 

Hals Stora 2:3 m.fl.”. Till det fysiska mötet kom sjutton personer och till det digitala mötet kom 8 

personer. 

Sedan samrådet har justeringar skett: 

 Fastigheten Svanesund 3:187 och Svanesund 3:188 har fått ändrade egenskapsbestämmelser 

för minsta tillåtna fastighetsstorlek. 

 Utfarten för fastigheten Hals 2:37 har ritats in och fått användningen GATA. 

 Markköp har möjliggjorts för fastigheten Svanesund 4:7 och för Svanesund 3:4 för att 

inkludera befintliga byggnader. Fastigheten Svanesund 3:4 har även fått en justering från 

prickmark till korsmark för att göra byggnaden planenlig. 

 Fastigheten Svanesund 3:12 har fått justerad prickmark och tillagd korsmark. 

 Fastigheten Långelanda-Röd 2:53 har fått justeringar kring prick- och korsmark. 

 Fastigheten Hals 1:63 har belagts med varsamhetsbestämmelse. 

 I plankartan har den smitväg som finns över fastigheterna Långelanda-Röd 2:10 och 

Långelanda-Röd 2:15 i gällande plan justerats då den var illustrerad i felaktigt läge. 

Användningen för del av Långelanda-Röd 2:15 har justerats för att göra befintlig bod 

planenlig. En liten del av Långelanda-röd 2:10 får användningen GATA för att tillgodose 

befintlig väg. 

 I plankartan har utfart för fastigheterna Långelanda-röd 2:57, Svanesund 3:108 och 

Svanesund 3:12 möjliggjorts genom egenskapsbestämmelse yta för fordonstrafik. 

 Servitut 1421-85/36.1 föreslås upphävas i genomförandet då fastigheten 1:63 erbjuds 

markköp av motsvarande areal. 

 Servitut 1421-97/59.1 regleras genom egenskapsbestämmelse ledning1 för att göra servitutet 

planenligt. 

 Servitut 14-LÅN-375.1 och 14-LÅN-922.1 upphävs i och med genomförandet av planen då 

berörda fastigheter har kommunal service för vatten och avlopp, varför servitutet inte är av 

väsentlig betydelse. 

 I planhandlingarna har enskilt huvudmannaskap förtydligats genom tillägg av en egenskaps-

bestämmelse. 

 Plankartan har kompletterats med en administrativ bestämmelse om att ytan för 

fastighetsstorlek avser landareal. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av befintliga dagvattensystem och 

en beskrivning kring konsekvenserna vid skyfall och dagvatten. 

 Beräkningen gällande ökningen av hårdgjord yta har kompletterats. 

 I planbeskrivningen har konsekvenserna vid markköp förtydligats. 
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 Bostädernas förväntade påverkan av trafikbuller har tillagts planbeskrivningen. 

 Beskrivningen av bedömd påverkan på riksintresset för högexploaterad kust har utvecklats. 

 Det område som ändringsplanen inte berörde i samrådet men som ingår i gällande plan har 

inkluderats så att planområdesgränsen för ändringsplanen nu överensstämmer med gällande 

plan. Merparten av det tidigare exkluderade området har skrafferats för att åsidosättas 

planändringen medan en del i väster har inkluderats med användningen NATUR. 

 En geoteknisk undersökning har utförts för området och planbeskrivningen har utökats med 

en beskrivning av förutsättningarna för geoteknik och för genomförandefrågor kopplade till 

geoteknik. Plankartan har kompletterats med bestämmelser för belastningsrestriktioner. 

 Genomförandetiden har utökats till 10 år. 
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INKOMNA YTTRANDEN  

Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, organisationer och föreningar och sist kända 

sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Yttranden från organisationer, 

föreningar och kända sakägare har sammanfattats. 

Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet och anger därför endast 

fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även 

fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk form. 

 

YTTRANDEFÖRTECKNING  

MYNDIGHETER ......................  6  

Statens Geotekniska Insti tut ,  SGI  . . . .  6  

Lantmäter iet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

Traf ikverket  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  

Vattenfal l  Eldis tr ibut ion  . . . . . . . . . . . . . . .  10  

Orust Räddningstjänst  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11  

Pol ismyndigheten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11  
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 ................................ ............ 15  
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Ellevio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15  

Naturskyddsföreningen på Orust  . . . .  16  

Bohusläns museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16  

KÄNDA SAKÄGARE ..............  17  

Långelanda-Röd 2:53 och 2:59  . . . . . . . .  17  

Hals 1 :63  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18  

Hals 2:37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18  

Svanesund 3:18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19  

Svanesund 4:11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19  

Svanesund 3:12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  
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MYNDIGHETER 
 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI 

Yttrande nummer 2.15  

Yttrande över samrådshandlingar  

Statens geotekniska institut (SGI) har av Orust kommun erhållit rubricerade detaljplaner med 

önskemål om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion 

och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings och miljötekniska 

frågor, såsom sättningar och hantering av radon, ingår således inte. 

Syftet med ändringen av detaljplanerna är primärt att skapa förutsättningar för ett ökat 

permanentboende genom att tillåta en utökad byggrätt från 80 kvadratmeter byggnadsarea. För [1] 

och [2] möjliggörs en utbyggnad till 250, 270 eller 300 kvadratmeter bruttoarea inkluderat 

komplementbyggnader. För plan [3] avser förändringen en utökad byggrätt till 270 kvm. 

Underlag 

1. Ändring av byggnadsplan för Svanesunds samhälle. Orust kommun. Planbeskrivning 

(daterad 21-09-29) och plankarta (daterad 21-09-28). 

2. Ändring av byggnadsplan för Hals Stora 2:3 med flera. Orust kommun. Planbeskrivning 

(daterad 21-09-29) och plankarta (daterad 21-09-28). 

3. Ändring av byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals stora 2:3. Orust kommun. 

Planbeskrivning (daterad 21-09-29) och plankarta (daterad 21-09-28). 

4. Ändring av byggnadsplan för Mölneby Nedergård 3:5. Orust kommun. Planbeskrivning 

(daterad 21-09-29) och plankarta (daterad 21-09-28). 

SGI:s synpunkter 

Kunskap om de lokala förutsättningarna samt bedömningsgrunder 

SGU:s jordartskarta visar jordarter i den översta delen av jordprofilen (ned till 0,5 m under markytan). 

Enligt kartan är jordlagerförhållanden starkt varierande. Mellan uppstickande kala bergspartier finns 

dalgångar och sänkor med morän, postglacial sand och lera. 

Med SGU:s jorddjupskarta och lokala borrhål och brunnar som grund kan man anta att jorddjupen 

kan överstiga 10 meter i lokala dalgångar, men att de utanför dalgångarna håller sig under 5-10 meter. 

Jorddjupen (troligen främst lera) tycks enligt dessa underlag vara som störst i vissa delar av 

planområdena Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 [3] samt i planområde Mölneby [4]. 

För område Svanesund samhälle [1] sluttar markytan i huvudsak ned mot havsviken Svanesund i 

öster. Mycket branta sluttningar finns framför allt i områdets västra delar men även ned mot 

havsviken. Området Hals stora 2:3 med flera [2] utgörs av flera höga bergspartier som sträcker sig i 

nord-sydlig riktning med sänkor med jord emellan. De kraftigaste lutningarna finns inom områdets 

centrala del och ned mot havsviken i öster. Området Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 [3] ligger en bit 

in från havet och utgörs huvudsakligen av en sänka mellan bergkullar. Område Mölneby [4] ligger 

även det en bit in från havet och utgörs i norra delen av ett höjdparti och i övrigt av en relativt flack 

lerslätt i vilken en ravin är utskuren i den södra delen av området. 



7 
 

I planbeskrivningarna Svanesund samhälle [1], Hals Stora 2:3 med flera [2] och Mölneby [4] finns 

ingen beskrivning av förutsättningarna för jordrörelser eller bergras men kommunen skriver i 

planbeskrivningarna avseende geotekniken att: 

”Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De geotekniska 

förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att utreda frågan på nytt”. 

I Hals lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 finns inte heller någon beskrivning av förutsättningar för jordrörelser 

eller bergras och ingen text om de geotekniska förhållandena. 

SGI har av kommunen efterfrågat de underlag som låg till grund för bestämningen av de geotekniska 

förhållandena för gällande detaljplaner, men kommunen har inte återfunnit något sådant underlag. 

Då de ändrade detaljplanerna tillåter att byggrätten ökar från 80 kvm till över 200 kvm och att 

komplementbyggnader uppförs, kommer markbelastningen att öka och avrinningen att öka och 

förändras. Utbyggnad innebär även att schaktning och sprängning kan komma att behövas. Dessa 

förändringar kan innebära att förutsättningarna för skred och ras ökar. Då förutsättningarna inte 

tidigare klarlagts finns det ingen möjlighet för oss att bedöma i vilken utsträckning de ökade 

byggrätterna kan tänkas påverka stabiliteten för befintliga förhållanden och inte heller i vilken 

utsträckning de påverkar de slutliga förhållandena. 

SGI:s slutsats 

SGI anser att för att det ska vara möjligt att klargöra att det inom planområdena inte föreligger några 

risker för skred i lerjordar, ras i grov jord, ras i berg eller jordrörelser kopplade till erosion från 

rinnande vatten och från havet, krävs geotekniska och bergtekniska utredningar av sakkunniga, för 

samtliga områden. Stabilitetsförhållandena i jord ska klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå 

enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008. 

Kommentar :  

En geo teknisk undersökning har ut för t s  fö r  området  o ch planbeskrivningen har utökats  med 
en beskrivn ing av  förutsä t tningarna för  g eo teknik o ch för  g enomförande frågor  kopp lade t i l l  
g eo teknik.  

LANTMÄTERIET 

Yttrande nummer 2.12  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021 -09-28. Med flera 

datum) har följande noterats:  

Minsta fastighetsstorlek 

För kommunens kännedom. Svanesund 3:187 är enligt fastighetsregistret 1980 kvm stor. 

Bestämmelse om 1000 kvm minsta fastighetsstorlek ska gälla på fastigheten. Det är inte omöjligt att 

fastigheten kan styckas upp i två när planavvikelsen för respektive fastighet enbart blir cirka 10 kvm. 

Det kan finnas fler fastigheter som ligger tillräckligt nära för att delning ska vara möjlig. Lantmäteriet 

har inte gått igenom samtliga fastigheter. 

En annan sak man kan fundera på är huruvida man kan räkna in vattenareal i minsta fastighetsstorlek. 

Förslagsvis lägg till att minsta fastighetsstorlek avser enbart landareal för att slippa eventuella 

oönskade delningsmöjligheter. 

Natur = N på plankarta 
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Följsamhet ska gälla mellan bestämmelserna och redovisningen i plankartan. Rekommenderas att 

NATUR skrivs ut på plankartan i stället för N. 

Befintliga ledningsrätter inom kvartersmark 

Förslagsvis förses ledningsrätterna 1421-1455.1 och 1421-739.2 med markreservat (u-områden) inom 

kvartersmark om de ska gälla kvar oförändrade. En tolkning kan annars bli att de ska tas bort eller 

flyttas, vilket i så fall bör framgå av planbeskrivningen. 

Utfart Långelanda-röd 2:57 

Enligt ortofotot ovan (hänvisar till bifogad bild som visar aktuell tomt med dess utfart) ser det ut 

som att Långelanda-Röd 2:57 har sin utfart norrut över allmän plats Natur. Om tanken är att 

Långelanda-Röd 2:57 även fortsatt ska få använda denna väg för utfart så bör planen ändras inom 

detta område så att enskild utfart kan medges. Om istället tanken är att en annan utfart ska användas 

så bör det framgå av planbeskrivningen var den utfarten ska vara belägen och hur den ska 

genomföras. 

Befintliga servitut 

Servitut 1421-85/36.1, avseende rätt att nyttja område för parkeringsändamål till förmån för Hals 

1:63, står i strid mot allmän plats Natur och Gata (hänvisar till bifogad kartbild som visar servitutets 

placering). Om tanken är att servitutet ska gälla kvar så bör planen ändras inom detta område, 

förslagsvis genom att området istället planläggs som kvartersmark. Om servitutet istället ska tas bort 

till förmån för gemensamhetsanläggning för den allmänna platsen bör detta framgå av 

planbeskrivningen. 

Servitut 1421-97/59.1, avseende rätt att nedlägga, behålla, underhålla och förnya VA-ledningar inom 

området till förmån för Hals 1:17, står i strid mot allmän plats Natur (hänvisar till bifogad kartbild 

som visar servitutets placering). Om tanken är att servitutet ska gälla kvar så bör planen ändras inom 

detta område, förslagsvis genom att området förses med en egenskapsbestämmelse om enskild 

underjordisk VA-ledning. Om servitutet istället ska tas bort till förmån för gemensamhetsanläggning 

för den allmänna platsen bör detta framgå av planbeskrivningen. 

Servitut 14-LÅN-375.1, avseende vattentäkt är enligt registerkartan beläget inom allmän plats Natur, 

vilket, om det stämmer, är planstridigt. Servitutet verkar ha tillkommit vid laga skifte år 1941. Ingen 

närmare utredning av servitutet har gjorts i och med detta samråd. Rekommenderas att servitutet 

utreds. Om servitutet även efter utredningen är beläget inom allmän plats och ämnas gälla kvar, så 

bör området där servitutet gäller förses med bestämmelser som gör det planenligt. Om servitutet 

istället ska tas bort till förmån för gemensamhetsanläggning för den allmänna platsen bör detta framgå 

av planbeskrivningen. 

Servitut 14-LÅN-922.1 är enligt registerkartan beläget inom allmän plats Natur (hänvisar till bifogad 

kartbild som visar servitutets placering). Servitutet lyder enligt förrättingshandlingen: Med de 

avstyckade lotterna (Långelanda-Röd 2:54, 2:55) följer delaktighet i den rätt som tillkommer 

styckningsfastigheten (Långelanda-Röd 2:35) beträffande brunn och vattenledning å röd 2:2. Det är 

oklart av akt 14-LÅN-922.1 var brunn och vattenledning är beläget. Man får troligtvis gå tillbaka till 

akten där Långelanda-Röd 2:35 bildades för att få klarhet. Rekommenderas att servitutet utreds. Om 

servitutet även efter utredningen är beläget inom allmän plats och ämnas gälla kvar, så bör området 

där servitutet gäller förses med bestämmelser som gör det planenligt. Om servitutet istället ska tas 
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bort till förmån för gemensamhetsanläggning för den allmänna platsen bör detta framgå av 

planbeskrivningen. 

Det är troligt att det finns fler servitut inom allmän plats som inte framgår av-, eller är felredovisade 

i, registerkartan. Kommunen får bedöma i vilken mån utredning ska ske. Grundtanken med allmän 

plats är dock att den ska genomföras som gemensamhetsanläggning och servitut som gäller inom 

berört område tas bort. Servitut kan dock undantagsvis tillåtas, åtminstone om det finns någon form 

av undantag i den allmänna platsen genom till exempel egenskapsbestämmelser som medger 

servitutet. 

Byggnad på natur 

Det finns byggnader belägna inom allmän plats Natur som vid snabb syn av ortofoto (hänvisar till 

bifogad bild markerar aktuella byggnader) ser ut att nyttjas av respektive intilliggande bostadsfastighet 

(Svanesund 4:7 och Långelanda-Röd 2:12). Om dessa byggnader nyttjas för bostadsändamål och om 

så ska förbli bör de istället planläggas med kvartersmark för bostadsändamål. Om de istället ämnas 

tas bort till förmån för blivande gemensamhetsanläggning så bör det framgå av planbeskrivningen. 

Enskilt huvudmannaskap som rubrik 

Bland planbestämmelserna finns en rubrik som anger att det är enskilt huvudmannaskap för 

användningar av allmän plats, men det är inte säkert att det räcker med enbart en rubricering för att 

enskilt huvudmannaskap ska gälla. Lantmäteriet rekommenderar därför att en särskild 

planbestämmelse om enskilt huvudmannaskap för de aktuella allmänna platserna införs bland 

planbestämmelserna. 

Områden av byggnadsplanen som inte berörts 

Längst ner i plankartan har det redovisats ett område som inte ingår i planändringen. Byggnadsplanen 

gäller alltså kvar oförändrad i den delen. Vid snabb syn i registerkartans plansikt verkar det finnas 

flera områden av byggnadsplanen i norr som inte har berörts, se gröna markeringar nedan (hänvisar 

till bifogad kartbild som visar markeringar för omnämnda områden). 

Förutsatt att redovisningen i fastighetsregistret stämmer och med tanke på att området i söder har 

redovisats inte ingå i planändringen blir det otydligt vad som ska gälla avseende områdena i norr. 

Rekommenderas att alla områden som inte ska beröras av planändringen redovisas konsekvent och 

på liknande sätt. 

Egenskapsgränser som är svåra att läsa 

Vid 100 % zoom i samrådshandlingarna (pdf-dokument) som Lantmäteriet har fått ta del av är 
egenskapsbestämmelserna otydliga i plankartan. 

Man kan gissa sig till vad som står och det finns möjlighet att zooma in ytterligare, men 
grundprincipen bör väl ändå vara att plankartan ska vara tydlig i 100 % zoom (hänvisar till bifogad 
bild som visar plankartan med zoomning på 100%). Rekommenderas att plankartan görs tydligare 
genom till exempel användning av större skala, möjligen kunde skala 1:1000 (A1) räcka. 

Kommentar :  

Svanesund 3:187 har  i  en l ighe t  med y t t randet  fåt t  en  ändrad bes tämmelse  fö r  m insta t i l lå tna 
fas t ighe t ss tor l ek så at t  avs ty ckning inte  kan ske .  

NATUR har skr iv i t s  ut  i  s in he lhe t  på p lankartan.  
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Ledningar reg l eras  enbar t  med u -område om de f inns i  gäl lande plankar ta.  Be f in t l i ga  
l edningar som inte  utmärkts  i  gäl lande plan ombesör j s  inte  i  ändr ingsplanen.  

Utfar t  fö r  Långe landa-Röd 2:57 har jus teras  i  plankarta med egenskapsbes tämmelse  som 
möj l iggör  y ta för  fo rdonstraf ik .  

Samtl iga  serv i tut  omnämnda i  y t t randet  är  p lanst r idiga enl ig t  gä l lande plan och har nu 
hanterats  enl ig t  nedan:  

  Serv i tut  1421-85/36.1 reg l eras  genom at t  den  härskande fas t ighe ten erbju ds  
markköp av den mark ser v i tute t  gäl l e r  fö r .  I  o ch med de t  kan serv i tute t  upphävas i  
g enomförandet  av  planen.  

  Serv i tut  1421-97/59.1 re g l eras  i  enl ighe t  med y t t randet  g enom egenskapsbes tämmelse  
fö r  at t  göra se rv i tu te t  planenl ig t .  

  Serv i tut  14-LÅN-375.1  upphävs i  o ch  med genomförandet  av  p lanen då be rörda 
fas t ighe ter  har  kommunal  serv i c e  fö r  va t t en  o ch av lopp,  var för  s erv i tute t  inte  är  av  
väsent l ig  be tyde ls e .  

  Serv i tut  14-LÅN-922.1  upphävs i  o ch  med genomförandet  av  p lanen då be rörda 
fas t ighe ter  har  kommunal  s erv i c e  fö r  va t t en  o ch av lopp,  var för  s erv i tute t  inte  är  av  
väsent l ig  be tyde ls e .  

Ytter l igare  s erv i tut  som berör  planen har uppdagat s  o ch dessa hantera ts  fö r  at t  inte  vara  
planstr id iga .  

För Svanesund 4:7 har fas t ighe tsgräns en jus te rats  f ö r  at t ,  som y t trandet  fö res lår ,  ink ludera 
be f int l i g  byggnad i  kvar tersmark.  Den byggnad som på or to fo to t  s er  ut  at t  t i l lhöra  
Långe landa-röd 2 :12 är för fal l en o ch obrukbar o ch anses  där för  int e  utgöra byg gnad som bör  
reg l e ras .  

Planbes tämmelse  om enski l t  huvudmannaskap är  t i l l ag d i  plankarta o ch p lanbeskrivning  
enl ig t  r ekommendat ion i  y t t rande t .  

De områden som y t trandet  f ramhäve r  v i lka ändr ing splanen in te  berör t  har i  l ikhet  med den  
södra de len skra f f e rats  fö r  at t  inte  ingå i  p lanändr ingen.  Ytter l igare  en undantagen de l  
upptäcktes  i  väs ter  v i lken nu inkludera ts  med användningen  NATUR.  

Läsbarheten för  plankar tan har uppmärksammats  o ch jus terats .  

 

TRAFIKVERKET 

Yttrande nummer 2.14  

Infrastruktur 

Planområdet ligger intill väg 770 för vilken Trafikverket är väghållare. År 2020 uppmättes 

årsdygnstrafiken (ÅDT) till 2 617 fordon, varav 186 tunga fordon. Väg 770 ansluter till Svanesunds 

färjeled. 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket bedömer inte att detaljplaneförslaget påverkar statlig infrastruktur. Trafikverket har 

därför inga synpunkter på detaljplaneförslaget. 

VATTENFALL ELDISTRIBUTION 

Yttrande nummer 2.2  
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Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution har 

inget att erinra. 

ORUST RÄDDNINGSTJÄNST 

Yttrande nummer 2.4  

Orust Räddningstjänst har inget att erinra om detaljplanen. 

Följande punkter påverkar inte räddningstjänstens yttrande om detaljplanen men bör beaktas i det 
fortsatta arbetet med detaljplanen: 

 Viktigt att man har Plan och bygglagen 2 kap 5§ punkt 1 och 5 i åtanke när det gäller 
brandvattenförsörjning. 

POLISMYNDIGHETEN 

Yttrande nummer 2.13  

Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har tagit del av aktuella handlingar och vi har ingen erinran. 

LÄNSSTYRELSEN 

Yttrande nummer 2.16  

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 

planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att 

planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 

områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

 Mellankommunal samordning blir olämplig. 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Länsstyrelsen, med nu kända förhållanden, befarar att nedanstående prövningsgrunder kan komma 

att påverkas negativt, därav behöver underlaget justeras och kompletteras till granskingskedet. 

 Bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet 

Hälsa och säkerhet 

Geoteknik 

Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till statens geotekniska instituts yttrande. Observera att Statens 

geotekniska institut yttrande är ett samlat yttrande, omfattande nedanstående förslag till ändring av 

byggnadsplaner. 

1. Ändring av byggnadsplan för Svanesunds samhälle. Orust kommun. Planbeskrivning 

(daterad 21-09-29) och plankarta (daterad 21-09-28). 
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2. Ändring av byggnadsplan för Hals Stora 2:3 med flera. Orust kommun. Planbeskrivning 

(daterad 21-09-29) och plankarta (daterad 21-09-28). 

3. Ändring av byggnadsplan för Hals Lilla 1:2 och Hals stora 2:3. Orust kommun. 

Planbeskrivning (daterad 21-09-29) och plankarta (daterad 21-09-28). 

4. Ändring av byggnadsplan för Mölneby Nedergård 3:5. Orust kommun. Planbeskrivning 

(daterad 21-09-29) och plankarta (daterad 21-09-28). 

SGU:s jordartskarta visar jordarter i den översta delen av jordprofilen (ned till 0,5 m under markytan). 

Enligt kartan är jordlagerförhållanden starkt varierande. Mellan uppstickande kala bergspartier finns 

dalgångar och sänkor med morän, postglacial sand och lera. 

Med SGU:s jorddjupskarta och lokala borrhål och brunnar som grund kan man anta att jorddjupen 

kan överstiga 10 meter i lokala dalgångar, men att de utanför dalgångarna håller sig under 5-10 meter. 

Jorddjupen (troligen främst lera) tycks enligt dessa underlag vara som störst i vissa delar av 

planområdena Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 [3] samt i planområde Mölneby [4]. 

För område Svanesund samhälle [1] sluttar markytan i huvudsak ned mot havsviken Svanesund i 

öster. Mycket branta sluttningar finns framförallt i områdets västra delar men även ned mot 

havsviken. Området Hals stora 2:3 med flera [2] utgörs av flera höga bergspartier som sträcker sig i 

nord-sydlig riktning med sänkor med jord emellan. De kraftigaste lutningarna finns inom områdets 

centrala del och ned mot havsviken i öster. Området Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 [3] ligger en bit 

in från havet och utgörs huvudsakligen av en sänka mellan bergkullar. Område Mölneby [4] ligger 

även det en bit in från havet och utgörs i norra delen av ett höjdparti och i övrigt av en relativt flack 

lerslätt i vilken en ravin är utskuren i den södra delen av området. 

I planbeskrivningarna Svanesund samhälle [1], Hals Stora 2:3 med flera [2] och Mölneby [4] finns 

ingen beskrivning av förutsättningarna för jordrörelser eller bergras men kommunen skriver i 

planbeskrivningarna avseende geotekniken att: 

”Oförändrat läge; i det här fallet avses inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. De geotekniska 

förhållandena har i gällande plan redan bedömts och det är därmed inte nödvändigt att utreda frågan på nytt”. 

I Hals lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 finns inte heller någon beskrivning av förutsättningar för jordrörelser 

eller bergras och ingen text om de geotekniska förhållandena. SGI har av kommunen efterfrågat de 

underlag som låg till grund för bestämningen av de geotekniska förhållandena för gällande 

detaljplaner, men kommunen har inte återfunnit något sådant underlag. 

Då de ändrade detaljplanerna tillåter att byggrätten ökar från 80 kvm till över 200 kvm och att 

komplementbyggnader uppförs, kommer markbelastningen att öka och avrinningen att öka och 

förändras. Utbyggnad innebär även att schaktning och sprängning kan komma att behövas. Dessa 

förändringar kan innebära att förutsättningarna för skred och ras ökar. Då förutsättningarna inte 

tidigare klarlagts finns det ingen möjlighet för oss att bedöma i vilken utsträckning de ökade 

byggrätterna kan tänkas påverka stabiliteten för befintliga förhållanden och inte heller i vilken 

utsträckning de påverkar de slutliga förhållandena. 

SGI:s slutsats 

SGI anser att för att det ska vara möjligt att klargöra att det inom planområdena inte föreligger några 

risker för skred i lerjordar, ras i grov jord, ras i berg eller jordrörelser kopplade till erosion från 

rinnande vatten och från havet, krävs geotekniska och bergtekniska utredningar av sakkunniga, för 
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samtliga områden. Stabilitetsförhållandena i jord ska klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå 

enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008. 

Råd enligt PBL och MB 

Buller 

Länsstyrelsen anser att istället för att beskriva vad ändringen innebär för trafikbuller från trafik inom 

planområdet bör det i planbeskrivningen redovisas uppgifter om hur kajen och trafik på Färjevägen 

kan påverka bostäder inom planområdet. Om kommunen inte anser att det behövs någon 

bullerutredning för ändringen så behöver detta motiveras på ett annat sätt än såsom det görs nu. 

Skyfall 

Kommunen behöver tydligare motivera bedömningen av konsekvenserna till följd av ett skyfall. 

Utifrån Länsstyrelsens översiktliga lågpunkts- och ytavrinningskartering ser det ut att kunna finnas 

vissa problem inom området. 

I kombination med att byggnadsarean tillåts öka relativt mycket bedömer Länsstyrelsen att 

kommunen tydligare beskriva konsekvenserna av ett skyfall inom planområdet, minst ett 

klimatanpassat 100-årsregn. I ändringsplanen för Svanvik har kommunen själva skrivit att 

erfarenheten tyder på att andelen hårdgjord yta ökar markant i omvandlingsplaner som möjliggör 

utökad byggrätt. Även planens eventuella påverkan på området utanför planområdet samt 

framkomligheten till och från planområdet ska beaktas. 

Dagvatten 

Länsstyrelsen ser positivt på att de ska utöka det kommunala verksamhetsområdet för VA och även 

viljan att förbättra dagvattenhanteringen, idag påverkas Halsefjorden negativt av bland annat enskilda 

avlopp och urban markanvändning vilket inkluderar dagvatten. 

Kommunen bör dock utveckla hur de ska ta reda på om dagvattenhanteringen är otillfredsställande i 

vad gäller rening och kapacitet och vad de isåfall tänkt göra för att förbättra dagvattenhanteringen 

som nämns i nedan text. 

”Även dagvattenhanteringen kan förbättras i samband med föreslagen utbyggnad av VA och ändring 

av detaljplan om dagvattenhanteringen visar sig vara otillfredsställande. Eventuella åtgärder bedöms 

kunna ha en positiv inverkan på miljökvalitetsnormerna.” 

Länsstyrelsen ser positivt på upplysning i plankarta om lokalt omhändertagande av dagvatten men 

bedömer att kommunens analys över tillkommande hårdgjord yta är ofullständig. Länsstyrelsen anser 

att man borde dela upp beräkningen över andel hårdgjord yta för Kvartersmark och Naturmark för 

att tydliggöra den faktiska skillnaden vid ett genomförande av ändringen och de utökade byggrätterna 

mot gällande förutsättningar. 

Vid ny anläggning i W-område kan det innebära anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet. 

Riksintresse högexploaterad kust 

Riksintresset för högexploaterad kust är ett område med särskilda hushållningsbestämmelser på grund 

av sina unika natur- och kulturvärden. De särskilda bestämmelserna är i huvudsak att ny bebyggelse 

ska anpassas till miljön och landskapet. 
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Kommunen anger i bedömningsunderlaget att påtaglig skada på bl.a. riksintresset inte föreligger. 

Länsstyrelsen menar att påverkan eller skada inte går att utesluta. Vidare planarbete måste på ett 

tydligare sätt hantera frågan om påverkan på RI enligt 4:4 MB. Områdets läge och bebyggelsens 

placering i topografin föranleder detta påpekande. Ny och större bebyggelse i högre liggande 

exponerad terräng kan påverka landskapsbilden negativt. 

Planerade förändringar är av sådan omfattning att det är svårt att utifrån bifogade handlingar bedöma 

hur dessa påverkar miljön. 

Förändringarna gällande bebyggelsens karaktär och storlek ger dock en antydan om att miljöns 

befintliga värden riskerar gå förlorade (både ur ett kulturhistoriskt och arkitektoniskt perspektiv). 

Exempelvis kommer bruttoarean på husen öka avsevärt och sannolikt förändra områdets karaktär, 

detta upplevs som en motsägelse utifrån planbeskrivningen där det uttrycks att utnyttjandegraden ”så 

långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär”. 

Länsstyrelsen önskar en tydligare redovisning över förlagets påverkan på riksintresse högexploaterad 

kust. 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön, således behöver inte 

en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Kommentar :  

Planbeskr ivningen  har komple t t erats  med en beskr ivning kr ing  hur  bos täde rna förväntas  
påverkas  av  bul l e r .  Beskrivningen  o ch  bedömningen ut går  f rån ut förd  bul l e rutredning för  
de ta l jp lan Svanesund .  

Beskrivningen  av  bedömd skada på r iks intresse  fö r  högexploaterad kust  har  utve cklats  fö r  
at t  tydl igare  r edov isa förs lage t s  bedömda påverkan.  

Planbeskr ivningen  är  komple t t erad med en ut för l igare  beräkning  som v isar  fö rhål lande t  
mel lan hårdg jord y ta o ch  kvartersmark, utöver  fö rhå l landet  mel lan hårdgårdyta o ch he la  
planområdet .  Samt hur s t or  y ta al lmän plats  natur  utgör  av  p lanen .  Planbeskrivningen har  
o ckså komple t t erats  med en beskrivn ing av  be f in t l i ga dagvat tensys t em och en beskr ivn ing  
kr ing  konsekvenserna v id  sky fal l  o ch dagvat ten .  

Det  no teras  o ch framfö rs  t i l l  samfäl l ighe ts -  e l l e r  väg föreningarna  at t  r ensn ing av  
diken/anläggning i  va t t enområde  kan behövas  o ch at t  fö reningarna ,  om Länss tyr e l s en bedömer 
de t  r iml ig t ,  behöver  söka t i l l s tånd .  

En geo teknisk undersökning har ut för t s  fö r  området  o ch planbeskrivningen har utökats  med 
en beskrivn ing av  förutsä t tningarna för  g eo teknik o ch för  g enomförande frågor  kopp lade t i l l  
g eo teknik.  
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FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 

SKANOVA AB 

Yttrande nummer 2.1  

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan (hänvisar 

till länk för att beställa dwg-underlag och kabelanvisningar). 

 

ELLEVIO 

Yttrande nummer 2.6  

Vi har nätstationer, luftledningar, jordkablar, kabelskåp m.m inom planområdet. Nätstationerna inom 

planområdet har E-områden och har där med stöd i planen. Vi förutsätter att våra ledningar med 

tillhörande anläggningar så som kabelskåp mm får finnas i allmän plats för gata och natur samt att 

luftledningar och jordkablar ges stöd i planen med l- respektive u-områden.  

Enklast att säkra planstöd för de många ledningarna är genom att begära underlag från 

ledningskollen.se för att lägga in området i plankarta. 

Luftledningens område ska utgöras av ett l-område, byggnad får inte placeras under ledningen och 

enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter får inte byggnad placeras så att ledningen kan nås utan särskilda 

hjälpmedel från fönster, balkong eller tak. 

För jordkabeln behöver vi ha ett u-område, u-området behöver vara 4 meter brett med ledningen i 

mitten. 

Vi behöver ha tillgång till u- och l-områdena vid tillsyn, reparation och underhåll av ledningarna. Vid 

underhåll och reparation kan vi behöva ta oss in med lastbil vilket innebär att byggnader inte får 

stänga inne ledningarna. 

L- och u-områden behövs inte för ledningar som försörjer den fastighet den är belägen på (hänvisar 

till bild som ger exempel på när u-område behövs och när det inte behövs). 

Eventuell flytt av ledningar initieras och bekostas av exploatören. 

Om vägar eller andra anläggningar i marken ska göras om inom området där vi har luftledningar 

önskar vi en tidig dialog om eventuell samförläggning. 

Kommentar :  

Ledningar reg l eras  enbar t  med u -område om de f inns i  gäl lande plankar ta.  Be f in t l i ga  
l edningar som in te  utmärkts  i  gä l lande p lan ombesör j s  int e  i  ändr ingsplanen då en sådan 
reg l er ing  kan inskränka fas t ighe tsägarnas ny t t jande av  den  egna fas t ighe ten .  Underhål l ,  
r eparat ion o ch t i l l syn av  de  l edningar som in te  f inns i  gäl lande plan kommer äve n for t sat t  at t  
få adminis t r eras  genom gä l lande  överenskommelser  med enski lda fas t ighe tsägare .  
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN PÅ ORUST 

Yttrande nummer 2.9  

 

Inget att erinra då planändringarna endast berör befintlig tomtmark. Påpekar att nyckelbiotoper även 

bör stämmas av mot Skogsstyrelsens databas. 

Kommentar :  

Nyckelbio toper  har  s tämts  av  en l ig t  y t t randet  o ch planbeskrivningen har  jus terats .  

 

BOHUSLÄNS MUSEUM 

Yttrande nummer 2.11  

Den kulturhistoriska betydelsen har inte ännu hunnit i kapp Bohusläns Museums uppfattning om 

företeelsen fritidshus i täta grupper och planens ökande av byggrätten motverkar deras utgångspunkt 

att om- och tillbyggnader ska ske i måttlig omfattning och skala. Befarar att planförslaget uppmuntrar 

till rivning och nybyggnation. 

Det finns inga fornlämningar inom planområdet men söder om området finns en naturformation 

med tradition. Norr om områdets, finns en boplats där tre yxor påträffats. Båda bör ses som övriga 

kulturhistoriska lämningar. (Bifogat finns karta med ovan nämnda lämningar markerade). 

Bohusläns Museum har inget att invända mot planförslaget. 
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KÄNDA SAKÄGARE 
 

LÅNGELANDA-RÖD 2:53 OCH 2:59 

Yttrande nummer 2.3  

Generellt angående byggnaders storleksbegränsningar 

Undertecknad anser att planen bör tillåta både mer och större byggnation för att attrahera fler 

invånare och där med skatteinbetalare. Undertecknad menar att både byggnadshöjd och bruttoytor 

bör utökas och uppmanar till jämförelse med Karlsro och Skogslyckan. 

Konvertering av parkmark 

Undertecknad avser att förvärva fastighet Långelanda-Röd 2:24 (2) som ansluter den egna marken. 

Möjligt är även att resterande angränsande fastigheter Långelanda 2:40 (2) och 2:21 (2) köps upp. 

Med anledning av detta önskar undertecknad att marken i plan inte regleras som natur utan i stället 

som kvartersmark med prickmark och menar på att det för allmänheten inte blir någon fysisk effekt. 

Specifikt beträdande Långelanda-Röd 2:53 

Undertecknad önskar flera justeringar av egenskapsbestämmelser på fastigheten (hänvisar till bifogad 

bild med noteringar om ändrade önskemål). Önskan innefattar att del av föreslagen prickmark i väster 

istället beläggs med B då undertecknad menar att prickmarken inte tjänar något till då naturmarken 

mellan fastigheten och vägen finns som reservat för byggnation, även om den ändras till prickmark 

enligt undertecknads förslag. Mot fastighet Långelanda-Röd 2:59 anser undertecknad att prickmarken 

inte är skälig då omgivande gränser fastigheter emellan inte är belagda med prickmark. Önskan 

omfattar även del av kryssmark i norr som undertecknad menar att marken som planmark inte bör 

begränsas till komplementbyggnader. 

Prickmarken i öster av fastigheten önskar undertecknad ändras mot kryssmark för möjliggörande av 

mindre byggnation i anslutning till befintlig uteplats och brygganläggning (hänvisar till bifogad bild 

med noteringar om ändrade önskemål). 

Nuvarande huvudbyggnad är i förslaget försedd med bevarandebestämmelse. Undertecknad menar 

om att huset i framtiden skulle förstöras av exempelvis brand behöver kunna ersättas av nybyggnation 

på valfri plats på tomten i samma storlek och höjd. Undertecknad önskar därför att angivna 300m2 

bruttoarea ökas till 450 m2 och att byggnadshöjden inte begränsas alls. 

Undertecknad framhäver att en möjlig framtida avstyckning ger fog för att öka 

bruttoareabegränsningen från 20 % till 25 % av tomtarealen samt att byggnadshöjd på bostadshus 

och komplementbyggnader inte borde regleras. 

Beträdande Långelanda-Röd 2:59 

Undertecknad menar att prickmarken är onödigt tilltagen för den jämförelsevis lilla fastigheten. 

Kommentar :  

Kommunen s tår  fas t  v id de t  fö rs lag  om utökad byggrä t t  o ch byggnadshö jd som framfördes  inför  
samrådet .  Kommunen gör  v idare  bedömningen a t t  fö res lagen byggrät t  är  väl  t i l l t agen o ch går  
i  l in je  med den utveckl ing  som kommunen ser  som r imlig  med hänsyn t i l l  p la t sens  spec i f ika 
förutsät tningar o ch r iks in t resse t  fö r  högexploaterad kust .  
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Hänsyn har  tag i t s  t i l l  y t t randes  fö rs lag  fö r  r ev ider ing  av  pr i ck -  o ch  korsmark s om rev iderats  
s edan samrådet .  

Vad gä l l e r  u tpekad naturmark inom fas t ighe terna 2:21, 2:40,  2:24 så  ska denna for t sat t  
gäl la.  

 

HALS 1:63 

Yttrande nummer 2.5  

Undertecknad undrar vad W ”öppet vatten och vatten med mindre anläggningar” betyder samt visar 

uppskattning för planarbetet i stort. 

Önskemål för planförslaget 

Undertecknad önskar att huvudbyggnaden och komplementbyggnaden som utgör gästbostad på 

fastighet Hals 1:63 varsamhetsmärks med k1 i planförslaget (hänvisar till bifogad kartbild över 

fastigheten). Detta då eventuell utbyggnad av huvudbyggnaden enligt undertecknad endast är lämplig 

av den södra delen av huset och att utbyggnad sker åt väster där byggnadshöjden är minst 9 meter 

(hänvisar till bifogad bild på huvudbyggnad). Befintligt kommunalt VA-system går under den del där 

man sydväst om huvudbyggnaden tillåts bygga ut vilket undertecknad anser gör det väldigt 

komplicerat. För komplementbyggnaden i norr är utbyggnad enligt undertecknad möjlig åt söder, 

men där överstiger byggnadshöjden de 3,6 meter som föreslås i detaljplanen. Sammanfattningsvis 

menar undertecknad att för att nyttja den nya bruttoarean som planförslaget tillåter så krävs det att 

en högre byggnadshöjd tillåts. 

Byggnadernas historia 

Undertecknad beskriver historien kring fastigheten från avstyckning 1914 (hänvisar till bifogad bild 

på dokument för avstyckningen) och vilka som ägt fastigheten. Undertecknad beskriver också 

byggnationen av huvudbyggnaden och lyfter att fasadbrädornas varierande bredd är ett resultat av 

timmerprocessen och att de tillsammans med lockpanelens enkla profil ger huset karaktär, vilket 

undertecknad önskar bevara (hänvisar till bifogad bild som visar huvudbyggnaden). Samma kvalité 

återfinns på komplementbyggnaden samt enkupiga tegelpannor (hänvisar till bifogad bild som visar 

komplementbyggnaden). Undertecknad beskriver hur underhållet av byggnaderna skett varsamt. 

Yttrandet har tidigare inkommit i flera exemplar med kompletteringar från undertecknad. 

Kommentar :  

Bestämmelsen  W ”Vattenområde” t i l lämpas  för  öppe t  va t t en  o ch  va t t en  med mindre  
anläggn ingar där karaktären av  öppet  va t t en avses  bibehål las .  

I  enl ighe t  med y t t randet  har bes tämmelsen k1  fö r  varsamhet  t i l l ag ts  fas t ighe ten  o ch den 
undantas där med från planbes tämmelserna gäl lande byggnadshö jd  o ch tak lutning .  

 

HALS 2:37 

Yttrande nummer 2.7  

Undertecknad ser positivt på planförslaget men har invändning mot förslaget i söder där angiven 

naturmark gränsar till den egna fastigheten Hals 2:37. Fastigheten har befintlig infart från 

Bockhusstigen över fastighet Hals lilla 1:2, vilken anges som naturområde i det nya planförslaget. 

Undertecknad framhäver att infarten som synts på tidigare detaljplan fallit bort i grundkartan och vill 
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försäkra sig om att deras infart inte blir planstridig (hänvisar till bifogad bild från gällande detaljplan, 

bilagan saknas dock yttrandet). 

Undertecknad anger tre förslag till justering av plankartan 

 Rita in infarten och ange som GATA. 

 Flytta gränsen norrut för den del av planområdet som inte ingår i planändringen så att 

infarten undantas. 

 Lägg till förtydligande i administrativa bestämmelser att anläggningar så som infarter 

inkluderas i att vid bygglovsprövning inte utgå från planstridigt utgångsläge för anläggning 

som innan planändring var avvikande. 

Kommentar :  

Grundkartan har  uppdate rats  med infar ten .  Plankartan har jus terat s  o ch  infar ten  har  g iv i t s  
användning en  GATA. 

 

SVANESUND 3:18 

Yttrande nummer 2.8  

Undertecknad äger Svanesund 3:18 som har Kung Sverres väg korsandes del av tomten. Då nämnd 

väg är en del av detaljplanen yrkar undertecknad att hela fastigheten borde inkluderas i planområdet. 

Undertecknad menar också att fastigheten bör sammankopplas med det bebyggda området snarare 

än att inkluderas i det obebyggda landskapet.  

Undertecknad berättar även kort om Såsen, Societetssalongen, som vägen byggdes för och 

presenterar kort dess tidigare värde och aktiviteter. 

Kommentar :  

Område t  har ink luderats  i  planen o ch ha r l ikt  övr iga  de lar  som inte  be rörs  av  p lanändr ingen  
skraf f e rat s .  Den ny  s träckning  av  vägen,  u tanför  fas t ighe t  Svanesund 3 :18,  som angavs  i  
samrådet  är  fo r t sat t  fö res lagen så at t  vägen  ingår  i  a l lmän p la ts .  

SVANESUND 4:11 

Yttrande nummer 2.10  

Undertecknad lyfter oro att karaktären av området kommer ändras från sommarstugeområde till 

villaområde i och med planens möjliggörande för permanentboende. 

Undertecknad är positiv till miljötänket men önskar tydligare skydd av befintliga träd då undertecknad 

upplever att träd i området tas ner lättvindigt, med strid mot 4 kap Miljöbalken som omnämns i 

planbeskrivningen. Undertecknad föreslår krav på tillstånd för träd av en viss storlek. Vikten av träd 

för karaktären i landskapet och deras förmåga att binda fukt och bidra till flora och fauna lyfts fram 

av undertecknad. 

Kommentar :  

Kommunen genomför  ändr ingsp lanen för  at t  mö j l igg öra för  permanentboende i  området .  För 
at t  de t  skal l  vara  genomfö rbart  utökas  byggrät t en.  Byggrät t ens  s tor l ek reg l eras  dock for t sat t  
i  fö rhå l lande t i l l  fas t ighe t ernas  respekt ive  s tor l ek  fö r  at t  utbyggnad ska ske  i  en l ighe t  med 
platsens  karaktär .  Där spec i f ik aktsamhet  krävs  har även fas t ighe terna be lag ts  med en  
bes tämmelse  om varsamhe t .  Den utökade  byggrät t en  förväntas  b idra t i l l  pos i t i va e f f ekte r  så 
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som bät tr e  under lag  fö r  s e rv i c e .  Aktue l l  de ta l jp lan sy f tar  int e  t i l l  at t  öka avverkningen av  
träd inom området .  

 

SVANESUND 3:12 

Yttrande nummer 2.10  

Undertecknad önskar dela fastigheten i två delar vilket resulterar i två fastigheter om ca 1000 

kvadratmeter vardera. Undertecknad påtalar att den norra delen av befintlig fastighet är svår att sköta 

och ämnar vid en eventuell avstyckning därför att behålla den södra. Undertecknad framför att den 

norra delen av befintlig fastighet lämpar sig bäst för byggnation med en vacker utsikt och allmänning 

med stig och trapp ner till bad och färja. Undertecknad framför att de ämnar bilda en förening som 

sköter trappen och badet vid sjön. 

Kommentar :  

Kommunen gör  bedömning en at t  en avs ty ckning av  fas t ighe ten i  enl ighe t  med y t t randet  inte  
kan medges .  De t ta  då  en  förutsät tning  för  g enomförande av  ändr ingsplanen är  a t t  antale t  
fas t ighe ter  inte  ökar utan endas t  medg iven  byggrät t  inom be f int l i ga  fas t ighe t er .  I  de t  fa l l  
antale t  fas t ighe ter  ökar inom området  krävs  s tör re  å tgärder ,  v i lket  bland annat s täl l e r  krav  
på ökad vägs tandard .  
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HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen under tiden 

24 augusti 2022 – 14 september 2022. 

Under granskningen har det inkommit 10 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och 

kommenteras i detta granskningsutlåtande.  

 

LÄSINSTRUKTIONER 
Granskningsutlåtandet innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under 

granskningsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med 

anledning av synpunkterna.  

Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv. 
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SAMMANFATTNING 
Myndigheter, organisationer och privatpersoner har inkommit med yttranden som pekar på ett antal 

förändringar som krävs av planförslaget. Med redovisade ändringar bedöms planen kunna antas. 

Sedan samrådet har justeringar skett: 

• Det område som i den Bergtekniska utredningen har benämnts 2 har belagts med skyddszon 

genom egenskapsbestämmelse. 

• Allmän plats NATUR har försetts med egenskapsbestämmelse om enskilt huvudmannaskap 

där så saknades. 

• Ytan för egenskapsbestämmelsen Trafik1 har utökats för att innefatta befintliga körspår. 

• Förtydligande gällande egenskapsbestämmelse har gjorts i planbeskrivningen och justeringar 

har gjort för felaktiga namn och sidhänvisningar. 

• Den bergtekniska utredningen har uppdaterats gällande besiktningskrav och 

planbeskrivningen har justerats därefter. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av vad egenskapsbestämmelsen 

gällande byggnader som inte ska bedömas från planstridigt utgångsläge innebär. 

• Fastigheten Långelanda-Röd 2:8 har i öster fått justerad användning på del av fastigheten 

till kvartersmark för att överensstämma med fastighetsgräns i uppdaterad grundkarta. 

Gränsen för prickmark har justerats i enlighet med justeringen av gränsdragningen. 

• Fastigheten Långelanda-Röd 2:53 fått justerad byggnadsarea för komplementbyggnader 

genom egenskapsbestämmelse e6 samt fått ändrad bestämmelse för byggnadshöjd av 

komplementbyggnader från h3 till h2. 
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INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, organisationer och föreningar, kända sakägare 

och sist andra än sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Yttranden från 

organisationer, föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har sammanfattats och 

organiserats med ämnesrubriker. Varje ämne besvaras av kommunen för att förbättra läsbarheten.  

Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av 

fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även 

fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk form. 

 

YTTRANDEFÖRTECKNING 
 

MYNDIGHETER .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  

Statens Geotekniska Insti tut,  SGI  . . . .  5  

Länsstyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

Lantmäteriet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

Trafikverket  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11  

Vattenfal l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11  

Lokalpol isen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 12  

Ellevio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  

Bohusläns museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  

KÄNDA SAKÄGARE .... . . . . . . . . . . . . 12  

Långelanda-Röd 2:53 och 2:59 . . . . . . . .  12  

Långelanda-Röd 2:40(1)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  14  
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MYNDIGHETER 
 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI 

Yttrande  nummer 3 .4  

Yttrande över granskningshandling 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Orust kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

erhållit rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGLs yttrande avser geotekniska 

säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till 

översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således 

inte. Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende genom att 

tillåta en utökad byggrätt samt att upprätta kommunala verksamhetsområden för VA för att minska 

risken för föroreningar till havet. 

Underlag: 

• Plankarta, 2022-08-23 

• Planbeskrivning, 2022-08-23 

• Samrådsredogörelse, 2022-08-23 

• PM Geoteknik. Bohusgeo, 2022-06-08 

• MUR Geoteknik. Bohusgeo, 2022-06-08 

• Bergteknisk utredning. Bergab, 2022-05-20 

SGI:s synpunkter 

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplaneändring. Yttrandet är 

daterat 2021-11-22, dnr. enligt ovan. Då det inte framgick i samrådsunderlaget i vilken omfattning 

de geotekniska och bergtekniska frågorna utreddes i det ursprungliga planarbetet, ansåg SGI att det 

krävs geotekniska och bergtekniska utredningar av sakkunniga för att klargöra att det inom 

planområdet inte föreligger några risker för skred i lerjordar, ras i grov jord, ras i berg eller 

jordrörelser kopplade till erosion från rinnande vatten och från havet. 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo. Stabiliteten för planområdet bedöms vara 

tillfredsställande för befintliga och framtida förhållanden, med bl.a. förutsättningen att lasten 

begränsas inom vissa områden. Dessa begränsningar är införda på plankartan. SGI har inga 

synpunkter på den geotekniska utredningen. 

Berg t eknik 

En bergteknisk utredning har utförts av Bergab (underlag 6). Hänsyn behöver tas till de 

rekommendationer som ges i utredningen. Vid område benämnt 2 i ritningsbilaga i utredningen ges 

rekommendationer om restriktion vid nybyggnation som SGI inte kan se omhändertagits i planen. 

Det ges även rekommendationer om återkommande besiktningar där vi vill lyfta frågan om hur det 

säkerställs att dessa genomförs. 
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Kommentar :  

Res t r ikt ioner har  in fö r t s  fö r  område  benämnt  2 i  den berg t ekniska ut redningen .  
Res t r ikt ionerna utgörs  av  en skyddszon om 10 met er  g enom bes t ämmels en m1.  

Den berg t ekniska ut redningen har  just e rat s  e f t e r  förd jupad ut r edning  och åt erkommande 
bes iktn ingar  är  in t e  längre  en  r ekommendat ion .  

 

LÄNSSTYRELSEN 

Yttrande  nummer 3 .10 

Yttrande Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen ej kommer att prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder  en l i g t  PBL 11 kap.  10§  

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 

områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa 

och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk 

för olyckor, översvämning, erosion) 

Synpunkter på granskningshandlingarna 

Berg t eknik 

En bergteknisk utredning har utförts av Bergab. Hänsyn behöver tas till de rekommendationer som 

ges i utredningen. Vid område benämnt 2 i ritningsbilaga i utredningen ges rekommendationer om 

restriktion vid nybyggnation som SGI inte kan se omhändertagits i planen. Det ges även 

rekommendationer om återkommande besiktningar där vi vill lyfta frågan om hur det säkerställs att 

dessa genomförs. 

Kommentar :  

För  svar angående  synpunkterna s e  svar  som g iv i t s  på SGI:s  y t t rande  ovan.  

 

LANTMÄTERIET 

Yttrande  nummer 3 .9 

Ändring av del av detaljplan för Svanesund samhälle  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-08-23) har följande noterats: 
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För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Naturmark med kommunal t  huvudmannaskap  

I plankartan finns inga beteckningar ”a1” för bestämmelsen om enskilt huvudmannaskap på de 

områden med allmän plats NATUR som ligger på den kommunalt ägda fastigheten Svanesund 2:2. 

Lantmäteriet tolkar detta som att kommunen valt att låta planen ha delat huvudmannaskap och i 

fortsättningen behålla huvudmannaskapet för de områden med NATUR där kommunen redan är 

markägare. Under rubriken ”Huvudmannaskap” på sidan 28 i planbeskrivningen anges endast att 

det gäller enskilt huvudmannaskap i planen. Denna skrivning behöver uppdateras. 

Naturmark med enski l t  huvudmannaskap  

I planbeskrivningen anges på sidorna 28-29 under rubriken ”Ansvarsfördelning” att ”Övrig allmän 

platsmark, bestående av mestadels naturmark, förvaltas av Orust kommun och respektive fastighetsägare.” och i 

tabellen över ansvarsfördelning anges att för NATUR inom Hals 1:2 är ”Fastighetsägare” ansvarig. 

Eftersom det gäller enskilt huvudmannaskap för de aktuella allmänna platserna är det enligt 6 kap. 1 

§ 3 st. PBL meningen att det ska bildas en gemensamhetsanläggning för dessa. Enligt 18 § 1 st. 2 p. 

anläggningslagen har den belastade fastighetens ägare möjlighet att ansöka om en sådan 

anläggningsförrättning och enligt reglerna i 14:15 PBL finns det en form av skyldighet för den 

enskilda huvudmannen att skapa rättighet på marken. På sidan 32 redovisas skyldigheten för 

samfällighetsföreningen att betala när rätten till gemensamhetsanläggningen skapas. Det behöver 

dock även under de fastighetsrättsliga delarna i planbeskrivningen om att det kan bli aktuellt att 

bilda gemensamhetsanläggning på NATUR-marken och om reglerna kring detta. Därmed blir det 

inte någon överraskning för inblandade fastighetsägare om en anläggningsförrättning initieras av 

någon part. 

Utfart e r  f rån Långe landa -Röd 2 :57 samt Svanesund 3 :108 och 3 :12  

I plankartan finns numera områden med egenskapsbestämmelsen ”trafik1” inom allmän plats 

NATUR med kommunalt huvudmannaskap som är avsedda för utfarterna från Långelanda-Röd 

2:57 samt Svanesund 3:108 och 3:12. I planbeskrivningen anges på sidan 28 även att ”Långelanda-röd 

2:57, Svanesund 3:108 och Svanesund 3:12 ansvarar för anläggning av utfarter som möjliggörs genom plankartans 

egenskapsbestämmelse trafik1. Förvaltning av utfarterna överlåtes till Skogslyckans vägförening.” 

Lantmäteriet konstaterar att det tyvärr är ett svårhanterligt problem att i detaljplan göra det möjligt 

att ha utfarter för enstaka fastigheter över allmän plats. Det finns en begränsning i anläggningslagen 

som innebär att gemensamhetsanläggningen behöver vara till nytta för de deltagande fastigheterna 

och då räcker det inte att den är till nytta för endast en fastighet. Därför kan det vara svårt att 

införliva en vägsträcka som endast går till en eller kanske två fastigheter i 

gemensamhetsanläggningen. 

I detta fall har kommunen lagt ut en egenskapsbestämmelse som medför att väg ska vara möjligt att 

kombinera med NATUR. Vid enskilt huvudmannaskap kan detta vara en lösning när det finns 

servitut och redan utbyggd väg. Vid kommunalt huvudmannaskap, som gäller i detta fall, är det 

dock endast kommunen som ska äga och förvalta allmänna platser. Enligt 14 kap. 18 § PBL finns 

det dessutom möjlighet för kommunen att tvinga bort enskilda rättigheter på allmän plats med 

kommunalt huvudmannaskap. Därmed krockar bestämmelserna med ovanstående beskrivning. 

Kanske kommunen antingen skulle upphäva planen i de aktuella områdena så att det inte finns 

någon plan som hindrar den enskilda anläggningen? En annan idé som möjligen skulle kunna lösa 
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situationen är att lägga ut områdena för utfartsvägarna som kvartersmark för trafikändamål. På 

detta sätt blir det åtminstone möjligt att bilda servitut för enstaka fastigheter. Om marken kvarstår i 

kommunens ägo kan kommunen kanske i servitutsformuleringar se till så att områdena inte blir 

avstängda från allmänheten. Lantmäteriet har inte gått till botten med konsekvenserna av 

ovanstående idéer utan kommunen får se detta som en inspiration men det kan finnas andra 

baksidor med idéerna. 

Angående förvaltningen av utfarterna så är det inte tillåtet för en samfällighetsförening 

(Skogslyckans vägförening) att förvalta andra anläggningar än det/de förvaltningsobjekt som 

föreningen enligt stadgarna förvaltar. Föreningen förvaltar i dagsläget endast Svanesund ga:2. Det 

finns visserligen enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter möjlighet att ändra 

stadgarna så att en samfällighetsförening förvaltar även gemensamma servitut, men det skulle i så 

fall endast lösa skötseln av utfarten från Svanesund 3:12 och 3:108, så det är tveksamt om detta 

egentligen är en möjlighet. 

Ledningsrät t  

På sidan 28 i planbeskrivningen finns det ett stycke om ledningsrätt. Inom planområdet är det 

endast kommunen som har ledningsrätter. I stycket framstår det som att det finns ledningsrätter för 

Ellevios och Skanovas ledningar. Detta behöver ändras. 

In lö sen av mark mel lan Långe landa -Röd 2 :10 och 2 :15 

Vad gäller inlösen av mark från enskilda bostadsfastigheter anges på sidorna 29 och 30 i 

planbeskrivningen endast att en del kvartersmark nu blir utlagd som allmän plats för att få plats 

med infrastruktur – vägar. 

I byggnadsplanen finns dock ett ”släpp” med ”Allmän plats, park” på gränsen mellan Långelanda-

Röd 2:10 och 2:15. Detta ”släpp” finns även med i den nya plankartan. Nu är användningen allmän 

plats NATUR med kommunalt huvudmannaskap (hänvisar till bifogad kartbild med pilmarkering). 

I plankartan ser det i granskningshandlingen ut som att det både är mark på Långelanda-Röd 2:10 

och 2:15 som berörs av NATUR-marken. I samrådshandlingen omfattades endast mark på 

Långelanda-Röd 2:10. 

Planändringen medför kommunalt huvudmannaskap för NATUR-området. Eftersom detta innebär 

att det uppstår en rätt, enligt 6 kap. 13 § PBL för kommunen att lösa in markområdet och en rätt 

för markägarna att enligt 14 kap. 14 § PBL kräva att kommunen ska lösa in området, behöver det 

finnas en redovisning av att så är fallet i planbeskrivningens genomförandedel. 

Marköver fö rn ingar  

Långelanda-Röd 2:8 finns med i tabellen på sidan 30 i planbeskrivningen som redovisar 

marköverföringar som möjliggörs genom planen. För Lantmäteriet är det oklart på vilket håll som 

fastigheten ges möjlighet att utöka med de angivna 178 kvadratmetrarna. Kvartersmarken verkar 

inte ha utökats i söder mot området med GATA. Det verkar snarare som att fastigheten precis som 

i byggnadsplanen omfattas av en remsa allmän plats GATA i öster och därför redan är belastad eller 

i framtiden kan bli belastad med gemensamhetsanläggning för väg. 
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Delar av planen som bör förbättras  

Fast i ghe t sgräns  utan gränspunkter  i  r eg i s t e rkartan i  ans lu tning  t i l l  kvar t e r smark  

I planförslaget har ett antal bostadsfastigheter som gränsar till allmän plats fastighetsgränser som 

både enligt grundkartan och den digitala registerkartan saknar inmätta gränspunkter. Det finns även 

en del gränspunkter som är märkta med sämre kvalitet. Lantmäteriet vill påminna om att 

detaljplanens utbredning inte påverkas om fastighetsgränsen visar sig ha ett annat läge. Risken med 

att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en del av kvartersmarken ligger på 

grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till 

fastighetsgränsen. 

När det gäller fastighetsgränser mellan kvartersmark och allmän plats handlar det om att gränsen är 

ett objekt av vikt för planbestämmelser enligt HMK Handbok Digital Grundkarta 2021 avsnitt 3.3. 

När en sådan gräns är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en 

gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar 

krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. Läs gärna mer om förbättring av 

kvaliteten på fastighetsgränser i grundkartan i Lantmäteriets informationsblad. När gränsens läge är 

klarlagd kan därefter eventuellt anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. Glöm 

inte att rapportera in eventuella förbättringar av gränspunkters lägesosäkerhet till Lantmäteriet. Är 

ni osäkra på hur det ska gå till - kontakta Lantmäteriets geodatasamordnare. 

Genomförande t iden i  p lanbeskr ivn ingen  

I planbeskrivningen anges på sidan 28 endast att genomförandetiden är 10 år från det att planen 

vunnit laga kraft. Enligt 4 kap. 22 § PBL avser genomförandetiden vid planändringen endast de 

frågor som ändras. Att genomförandetiden endast avser dessa frågor borde redovisas tydligare i 

planbeskrivningen. 

Skrivning  om utny t t j andegrad  

I planbeskrivningen anges på sidan 20 under rubriken ”Utnyttjandegrad” att: ”För fastigheten 

Långelanda Röd 2:53 införs en bestämmelse om att största bruttoarea tillåts uppgå till 20 % av fastighetens 

landareal varav huvudbyggnaden får utgöra 300 kvadratmeter. Fastighetens landareal uppgår till 8787 

kvadratmeter vilket innebär en största bruttoarea om 1757 kvadratmeter.” Det anges även på sidan 25 att det 

ska finnas en bestämmelse med beteckningen e4 och ovan angivna lydelse. Lantmäteriet noterar att 

bestämmelsen i granskningsskedet saknas i plankartan och att numera bestämmelsen om 

utnyttjandegrad med beteckningen e3 gäller för fastigheten Långelanda-Röd 2:53. Skrivningarna bör 

korrigeras på denna punkt. 

I stycket på om utnyttjandegrad på sidan 20 anges även att ”Till följd av planändringen kan inga fler 

tomter styckas av.” Lantmäteriet vill här uppmärksamma kommunen om att Långelanda-Röd 2:53 

med sina 8787 kvadratmeter landareal och bestämmelsen ”d3 - Minsta fastighetsstorlek är 1600 m2” 

åtminstone teoretiskt innebär att fastigheten kan delas till 5 olika fastigheter. 

Serv i tu t  om parker ing  

På sidan 18 i planbeskrivningen anges det under rubriken Parkering att ”Servitut 1421-85/36.1 gäller 

nyttjande av yta för enskild parkering på allmän plats. Servitutet är planstridigt och hanteras i genomförandet.” 

Lantmäteriet konstaterar att marken i planförslaget numera är utlagt som kvartersmark och blir 

därmed inte längre planstridigt. Kanske det borde det av texten ovan framgå att det är planstridigt 

”enligt gällande plan”. 
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Förväxl ing av  t raktnamn?  

Under rubriken Servitut på sidan 31 i planbeskrivningen anges bland annat fastigheterna 

Långelanda-Röd 4:9 och 4:12. Lantmäteriet har inte kunnat hitta dessa fastigheter. Rimligen har det 

skett en förväxling så att det är fastigheterna Svanesund 4:9 och 4:12 som avses. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 

Byggnadshö jd bör  he l s t  in t e  användas  

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i 

undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis finns 

olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd används kan lovprövningen försvåras och leda till 

svårförutsedda resultat. Boverket förordar i stället i första hand att totalhöjd eller nockhöjd används 

eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd på byggnadsverk” i PBL 

Kunskapsbanken. I Boverkets föreskrifter BFS 2020:5 finns totalhöjd och nockhöjd som egna 

kategorier medan andra begrepp för att reglera höjd på byggnadsverk registreras i en gemensam 

kategori för övrigt och blir därmed svåra att följa upp vid övergripande analyser av till exempel 

outnyttjade byggrätter. 

Planbes tämmels e  om planst r id i g t  utgångs läge  

Lantmäteriet noterar att på sidan 26 i planbeskrivningen anges att det ska finnas en ”administrativ 

bestämmelse” med följande lydelse ”Befintlig byggnad som vid denna planändrings lagakraftvinnande avviker 

från detaljplanens bestämmelser ska vid bygglovsprövning inte hanteras utifrån planstridigt utgångsläge”. 

Eftersom plankartan i granskningsskedet följer BFS 2020:5-6 finns det inte några administrativa 

bestämmelser och planbestämmelsen har i plankartan placerats som en generellt gällande 

egenskapsbestämmelse. 

Lantmäteriet vill tipsa om att bestämmelsens formulering kan upplevas som ganska krånglig och att 

det finns risk för missförstånd kring vad den innebär. Vid granskningen har Lantmäteriet inte heller 

hittat någon förklaring i planbeskrivningen om vad som menas med bestämmelsen, vilket det 

rimligen borde finnas. 

Övriga frågor 

På sidan 21 i planbeskrivningen finns följande hänvisning ”Ianspråktagen mark föreslås i dessa lägen att 

konverteras till kvartersmark (läs vidare under fastighetsrättsliga frågor, s. 21).” Fastighetsrättsliga frågor 

redovisas på en annan sida än den som angivits. Detta bör förstås rättas till. 

På sidan 22 i planbeskrivningen där de byggnader som omfattas av varsamhetsbestämmelser 

redovisas används traktnamnet ”Röd”. Eftersom fastighetsbeteckningarna på de aktuella 

fastigheterna egentligen är Långelanda-Röd, så bör detta justeras. 

Kommentar :  

Al l  a l lmän plat s  NATUR har fö r s e t t s  med enski l t  huvudmannaskap  genom 
egenskapsbes tämmels en a 1  o ch fö r e s lås  upplåtas  t i l l  Svanesund Ga:2 .  Utfar t e rna  f rån 
Svanesund 3:108 , Svanesund 3 :12 o ch Långe landa -röd 2 :57 har  där  med behål l i t  s in  
eg enskapsbes tämmels e  t ra f ik 1  som möj l i ggör  an läggning  av y ta fö r  fo rdons t raf ik.  
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Skrive l s en angående  l edningsrät t e r  har fö r t yd l i gat s  i  p lanbeskr ivn ingen .  

I  gä l lande  p lan var  de t  berörda s läppe t  inom Långe landa -Röd 2 :10 o ch Långe landa-Röd 
2 :15 inom båda fas t i ghe t e rna.  Dock minskades  bredden fö r  a t t  göra komplementbyggnaden 
på 2 :15 p lanen l i g .  Plac er ingen av  s läppe t  i  samrådshandl ingarn var  f e lp lac erat  g ent emot  
gä l lande  p lan  v i lket  just erades  i  g ranskningshandl ingarna .  Det  är  a l l t så  in t e  någon  
kvar t e r smark som konver t e ras  t i l l  N ATUR utan endas t  PARK som konver t e ras  t i l l  
NATUR. Marken inom s läppe t  har  fåt t  jus t e rat  huvudmannaskap t i l l  enski l t .  

Fas t i ghe t en Långe landa -Röd 2 :8 har  tag i t s  bor t  f rån tabe l l en  om marköver fö rn ingar  då de t  
var  f e lakt ig t  ang iv e t .  Fast i ghe t en har i  ö s t e r  få t t  jus t e rad användning  fas t i ghe t en t i l l  
kvar t e r smark för  at t  över enss tämma med fas t i ghe t sgräns  i  uppdat erad grundkarta .  Gränsen 
fö r  pr i ckmark har  jus t e rat s  i  en l i ghet  med jus t e r ingen av  gränsdragningen .  

Kommunen är  medve t en om fas t i ghet sgränsernas  o l ika kval i t e t  i  r eg i s t e rkartan.  Utredning  
av  de  g ränser  som har  s tö rs t  o säkerhe t  har  ut fö r t s  av  kommunens  mätnings ingen jör  g enom 
fä l tkontro l l er  o ch inmätning ,  fö rbät t r ingarna har  rappor t e rat s  t i l l  Lantmäter i e t .  Kommunen 
bedömer  at t  fas t i ghe t sgränserna nu har  t i l l räckl i g t  hög  kval i t e t  f ö r  a t t  prob l em int e  ska 
upps tå v id g enomförande t .  

Planbeskr ivn ingen har  komple t t e ra t s  med in format ionen at t  g enomförande t iden endas t  avser  
de  f rågor  som ändr ingsp lanen berör .  

Egenskapsbe s tämmels en gä l lande  utnyt t jande  grad fö r  Långe landa -Röd 2:53 har  rät ta t s  t i l l  
f ö r  a t t  över enss tämma med p lanbeskr ivn ingen .  Fast ighe t en har  nu bes tämmels e  e4 .  

Skrive l s en om at t  f l e r  t omter  in t e  kan s t y ckas  av har  fö r tyd l i ga t s  f ö r  a t t  klargöra at t  det  
gä l l e r  f l e r  avs t y ckningar  än de  som möj l i ggörs  i  gä l lande  p lan .  

Texten i  p lanbeskr ivn ingen har  fö r t ydl i ga t s  gä l lande  s e rv i tut e t s  p lans t r id ighe t  i  den 
gä l lande  p lanen .  

De fö rväxlade  t raktnamnen har  jus t e rat s  i  p lanbeskr ivn ingen .  

I  ändr ingsp lanen har  byggnadshö jd  be t r aktat s  som mes t  lämpl i g  bes tämmels e  då de t  är den 
r eg l e r ingen som anges  i  gä l lande  p lan .  

Planbeskr ivn ingen har  just e rat s  så  at t  p lanbes tämmels e  om planst r id i g t  utgångs läge  anges  
som egenskapsbes tämmels e  f ö r  a l l  kvar te r smark.  En skr iv e l s e  har  t i l lag t s  som förklarar  
bes tämmels ens  innebörd .  

Fe lakt i ga namn och s idhänv i sn ingar  har  korr i g e rats  i  p lanbeskrivn ingen .  

 

TRAFIKVERKET 

Yttrande  nummer 3 .2 

Trafikverket bedömer inte att detaljplaneförslaget påverkar statlig infrastruktur och Trafikverket har 

därmed ingen erinran. 

 

VATTENFALL 

Yttrande  nummer 3 .3 

Vattenfall Eldistribution har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerad detaljplan och 

lämnar följande yttrande. 
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Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution har 

inget att erinra. 

 

LOKALPOLISEN 

Yttrande  nummer 3 .7 

Yttrande om Detaljplan för Svanesund samhälle, Orust  

Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har tagit del av handlingarna gällande ovanstående detaljplan och 

har följande synpunkter. Gällande säkerhetsaspekter ur en polisiär synvinkel är det viktigt att de 

miljöer som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet. 

Hastighetsgränsen i området bör vara 30 km/h. 

I övriga aspekter har Polismyndigheten inget att erinra utan lämnar de frågorna till för de lämpliga 

insatserna. 

Kommentar :  

Hast i ghe t sbegränsningar  hant eras  in t e  inom planproc e s s en men synpunkten v idarebe fo rdras  
t i l l  t ra f ikavde ln ingen . 

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 

ELLEVIO 

Yttrande  nummer 3 .5 

Vi har tagit del av granskningshandlingarna i planärendet. Vi yttrande oss under samrådet och våra 

synpunkter har inte blivit tillgodosedda. 

Vi har inget ytterligare att tillägga i granskningsskedet. 

Kommentar :  

Samrådsy t t rande t  besvarades  i  samrådsredogöre l s en .  

 

BOHUSLÄNS MUSEUM 

Yttrande  nummer 3 .6 

Vi har inget ytterligare att tillägga utan hänvisar till vårt samrådsyttrande. 

KÄNDA SAKÄGARE 
 

LÅNGELANDA-RÖD 2:53 OCH 2:59 

Yttrande  nummer 3 .1 

Planbeskrivningen 

Utnyttjandegrad, höjd, utformning och placering 
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Undertecknad undrar vilka planbestämmelser som gäller för eventuella framtida avstyckningar av 

fastighet Långelanda-Röd 2:53. Undertecknad anser att det explicit borde anges i planbeskrivningen 

att Långelada-Röd 2:53 undantas förbud mot avstyckning. 

Undertecknad citerar planbeskrivningen gällande korsmark och komplementbyggnader med hänsyn 

till riksintresse för friluftsliv och uppger en önskan att utöver befintlig komplementbyggnad 

uppföra båthus och lusthus/växthus/orangeri. Undertecknad anser att bestämmelserna för höjd, 

yta och taklutning är schablonmässiga och inte lämpar sig för fastigheten i fråga och framhäver att 

anpassade komplementbyggnader stärker fastighetens karaktär. Då byggnationen skulle ske inom 

fastigheten menar undertecknad att friluftslivet inte skulle påverkas negativt. 

Undertecknad anger att ett båthus önskas byggas snarast samt tänkta mått för byggnationen och 

undrar om huset, som delvis skulle bebyggas ut i vattnet över befintlig brygga, omfattas av 

bestämmelserna för kvartersmark och vad som gäller för W betecknat område. Undertecknad anser 

att båthuset inte bör räknas med i bruttoarean och önskar förtydligande kring hur man ser på 

byggnationen då den kommer sakna golv. 

Undertecknad uttrycker en medvetenhet om att länsstyrelsen kan behöva kontaktas in för en sådan 

byggnation. 

Kulturhistoria 

Undertecknad citerar planbeskrivningen gällande kulturhistoria och pekar på att fastigheten 

Långelanda-Röd 2:53 nämns som en av de som omfattas av varsamhetsbestämmelser. 

Undertecknad berättar att byggnaden genomgått stora förändringar över åren för att uppfylla 

behoven för helårsboende vilket planens syfte innefattar. Undertecknad menar att processen att 

anpassa byggnaden för helårsboende pågår och uttrycker oro för att varsamhetsbestämmelserna 

minskar möjligheterna. Undertecknad önskar att skrivelsen mjukas upp samt att skrivelsen inte ska 

nämna något om ersättningsbyggnad och menar att det, i fall byggnaden förstörs och rivs, är 

omöjligt att skapa en kopia av den ursprungliga byggnaden. Samtidigt undrar undertecknad vilken 

byggnad som vid räknas som den ursprungliga: den som rivits eller den utformning byggnaden hade 

vid första byggnation. Utöver det önskar undertecknad en klargörelse om att 

varsamhetsbestämmelsen inte ska gälla vid avstyckning av fastigheten. 

Genomförandefrågor 

Undertecknad undrar vem som ansvarar för allmän plats NATUR på tomterna Långelanda-Röd 

2:21 (2), Långelanda-Röd 2:40 (2) och Långelanda-Röd 2:24 (2) samt vad ansvaret för ett område 

med allmänplats NATUR innebär. 

Undertecknad ifrågasätter att genomförandetiden är 10år och menar att det minskar flexibilitet och 

toleransgraden.  

Plankarta 

Undertecknad ifrågasätter förekomsten av prickmark i gränsen mellan Långelanda-Röd 2:53 och 

Långelanda-Röd 2:21(2), Långelanda-Röd 2:40(2) och Långelanda-Röd 2:24(2) samt mellan 

Långelanda-Röd 2:53 och Långelanda-Röd 2:59 och menar att det generellt inte förekommer i 

planen och att det finns bestämmelser om byggnaders avstånd till fastighetsgräns. 

Undertecknad pekar på två skrivfel i samrådsredogörelsen respektive planbeskrivningen. 
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Kommentar :  

Vid avst y ckning  av Långe lada -Röd t i l l  mindre  tomter  gä l l e r  samma planbes tämmels er  de  
nya fas t i ghe t e rna som idag  gä l l e r  f ö r  Långe landa -Röd 2 :53 .  Planbeskr ivn ingen har  
fö r t yd l i ga t s  vad gä l l e r  avst y ckning  då ändr ingsp lanen endas t  begränsar  nya avs t yckningar  
utöver  de  som gä l lande  plan medger .  

Bes tämmels erna fö r  byggnadshö jd  och byggnadsarea fö r  komplementbyggnader  har  jus t e rats  
på fas t i ghet en Långe landa -Röd 2:53.  Kommunen v i l l  f ö r tyd l i ga at t  angiv en hö jdbegränsning  
gä l l e r  byggnadshö jd  och int e  nockhö jd .  

På W bet ecknat  område  får  mindre  an läggningar  byggas .  Et t  båthus  är  ingen anläggning  
utan en byggnad e f t e r som de t  har  väggar  och tak .  

Varsamhet sbes tämmels en om kul turhi s to r ia gä l l e r  bygg naden så som den är  när  
ändr ingsp lanen v inner  laga kraf t .  Bes tämmels en  om varsamhet  inskränker  in t e  mö j l i ghe t en 
at t  utv eckla fas t i ghe t en utan behandlar  en utbyggnads  propor t ion och karaktär  fö r  at t  en  
utve ckl ing  av byggnaden ska passa karaktären av  huvudby ggnaden  o ch undantas  
bes tämmels er  om hö jdbyggnadshö jd  och taklutning  fö r  a t t  möj l i ggöra en anpassn ing .  

Ändr ingsp lanen i  he lhet  u tökar byggrät t e rna på fas t i ghe t e rna och inkluderar  byggnat ion 
som nu är  i  p lans t r id i g t  u tgångs läge  då gä l lande  p lan in t e  t i l lå t e r  den byggnat ion som sket t  
på fas t i ghet en .  Bes tämmels en gä l l e r  be f in t l i g  huvudbyggnad och kommer därmed in t e  
påverka nya huvudbyggnader  på avs t yckade  tomter .  

Det  är  fas t i ghe t sägaren t i l l  ovan nämnda fas t i ghet e r  som ansvarar  fö r  a l lmän p lat s  natur  på  
r e spekt iv e  fas t i ghe t .  Ansvare t  f ö r  a l lmän p lat s  innebär  at t  marken ska vara io rdnings tä l ld 
fö r  s i t t  sy f t e ,  i  de t ta  fa l l  naturmark,  och at t  p la t s en ska vara  al lmänt  t i l l gäng l i g  o ch får 
exempe lv i s  int e  hägnas  in .  

Genomförande t iden är  10 år  fö r  at t  område t s  omvandl ing  t i l l  permanentbos täder ,  v i lket  lär  
inne fa t ta byggnat ioner och ev entue l la för sä l jn ingar ,  beräknas ta  längre  t id än f em år .  
Genomförande t iden på 10 år  garant erar  a t t  ändr ingsp lanens  sy f t e  kan uppfy l las .  

Pr i ckmarken mel lan Långe landa -Röd 2 :53 och Långe landa -Röd 2 :21(2) ,  Långe landa -Röd 
2 :40(2)  och Långe landa -Röd 2 :24(2)  åt e r f inns i  gä l lande  p lan o ch har  i  ändr ingsp lanen 
minskats  f ö r  a t t  u töka byggmöj l i ghet e rna.  Den pr i ckmark som t i l l f ö r t s  i  ändr ingsp lanen 
mel lan Långe landa -Röd 2 :53 och Långe landa -Röd 2 :59 kommer av  at t  det  me l lan tomterna 
är  en brant  som int e  lämpar s i g  fö r  byggnat ion.  Utan pr i ckmark kan avs tånde t  avta las  bor t  
om samt l i ga grannar godkänner  o ch anses  där fö r  inte  vara e t t  t i l l räckl i g t  skydd mot  
byggnat ion .  

Påta lade  skr iv f e l en  har åtgärdat s  i  r e spekt iv e  handl ing .  

 

LÅNGELANDA-RÖD 2:40(1) 

Yttrande  nummer 3 .8  

Undertecknad framhäver syftet med ändringsplanen att skapa möjligheter för permanentboende. 

Undertecknad hänvisar till tidigare samtal med kommunen då de önskat bygga ut sin bostad och 

fått avslag med hänvisning till gällande plan och menar att det var trots att undantag gjorts inom 

området. 

Undertecknad menar att föreslagen ändringsplan inte hjälper deras utveckling av fastigheten då den 

inkluderats i varsamhetsbestämmelserna. Undertecknad menar att det är mer eller mindre omöjligt 

att utveckla fastigheten utan att ändra dess karaktär eller proportioner. Undertecknad menar också 
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att varsamhetsbestämmelsen minskar värdet på fastigheten vid en försäljning. Undertecknad 

tillägger att fastigheten skulle rivits om de inte köpt fastigheten 2007. 

 

Kommentar :  

Bedömningar  fö r  bygg lov  utgår  f rån vad gä l lande  p lan medger  f ör  var j e  fas t i ghe t  oberoende 
av  ev entue l la t id i gare  bes lu t  fö r  andra fas t i ghe t e r .  Sy f t e t  med denna ändr ingsp lan är  a t t  
medge  en utve ckl ing av  fas t i ghe t en .  

Varsamhet sbes tämmels en gör  a t t  utv eckl ing  av fas t i ghe t en ska bibehål la  karaktären o ch 
propor t ioner  v id  utbyggnad av  huvudbyggnad v i lket  innebär  at t  en  utbyggnad ska 
ges ta l tn ingsmäss i g t  passa in  med huvudbyggnaden .  Det  ä r  där för  som 
varsamhet sbes tämmels en t i l lå t e r  u tbyggnader  a t t  f rångå bes tämmels er  om byggnadshö jd  och 
taklutn ing .  Utbyggnad av  huvudbyggnaden är  därmed fu l l t  mö j l i g .  

Gentemot  gä l lande  p lan ger  ändr ingsp lanen s tö rr e  byggrät t  o ch bör  därmed snarare  öka 
värde t  g enom möj l i ghe t  t i l l  s tö rr e  boyta.  

 

 

 

  

Kommunstyrelseförvaltningen 

Sektor samhällsutveckling 

 

Rickard Karlsson  Catrin Frick 

Planchef  Planarkitekt 
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 
 

 
§243 KS/2021:304 
Antagande av ändring för del av byggnadsplan för Svanesunds samhälle för att 
möjliggöra ökat helårsboende 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta ändring för del av byggnadsplan för Svanesunds samhälle i enlighet med 5 kap 27 § 
plan- och bygglagen. 

2. Tillämpa planavgift inom planområdet enligt taxa för planavgift antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-11 § 119. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 att starta upp arbetet med att ändra byggnadsplan för 
Svanesunds samhälle (Skogslyckan). Planområdet karaktäriseras av fritidshusbebyggelse med en 
del om- och utbyggda fastigheter. Byggnadsplan för Svanesunds samhälle antogs 1961. Endast 
området söder om färjeläget berörs av planändringen. Den berörda delen av planområdet 
omfattar 83 bostadsfastigheter varav 68 är anslutna till kommunalt VA. Andelen helårsboende är 
idag cirka 31 %. Del av byggnadsplan för Svanesunds samhälle har ingått i kommunens förstudie 
inför ändring av tio fritidshusplaner med syfte att möjliggöra ökat helårsboende genom att tillåta 
ökad byggrätt. I och med beslutad utökning av kommunalt VA-verksamhetsområde som därmed 
omfattar hela planområdet bedöms VA-situationen inte utgöra hinder för ändring av planen. 
 
Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning och har bedrivits med 
standardförfarande eftersom ändringen är förenlig med översiktsplanen och bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Den föreslagna planändringen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad utveckling 
av platsen och planförslaget kan antas i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Plankarta daterad 2022-11-25 
Planbeskrivning daterad 2022-11-25 
Samrådsredogörelse daterad 2022-08-23, reviderad 2022-10-18 
Granskningsutlåtande daterat 2025-11-25 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 
 
 

 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 
 

 
 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2022-11-28 KS/2021:306 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Catrin Frick 
telefon 0709-95 08 96 
e-post: catrin.frick@orust.se

Antagande av ändring av byggnadsplan för Svanviks fritidshusområde för att 
möjliggöra ökat helårsboende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Anta ändring av byggnadsplan för Svanviks fritidshusområde i enlighet med 5 
kap 27 § plan- och bygglagen. 

2. Tillämpa planavgift inom området enligt taxa för planavgift antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-11 § 119. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 att starta upp arbetet med att ändra 
byggnadsplan för Svanviks fritidshusområde. Området har ursprungligen varit avsett för 
fritidshusbebyggelse men används idag till stor del som helårsboende. Byggnadsplan för 
Svanviks fritidshusområde antogs 1970. Planområdet omfattar cirka 150 
bostadsfastigheter och andelen helårsboende är idag cirka 70 %. 
 
Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning och har bedrivits med 
standardförfarande eftersom ändringen är förenlig med översiktsplan och bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Den föreslagna planändringen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad 
utveckling av platsen och planförslaget kan antas i enlighet med 5 kap 27 § plan- och 
bygglagen. 

Utredning 

Bakgrund 
2020-05-27 beslutade kommunstyrelsen att avsätta medel för förändringar av planer för 
fritidshusområden för möjliggörande av åretruntboende. Inför planarbetet togs en 
förstudie fram för tio av kommunens fritidshusplaner. Svanvik omfattades inte av 
förstudien. Utifrån redan kända förutsättningar bedömdes möjligheterna goda att ändra 
planen, med syfte att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. 
 
Planändringen innebär bland annat att de ska bli möjligt att bygga bostadshus med en 
storlek och standard som motsvarar behoven hos helårsboende. Kommunstyrelsen 
beslutade 2021-03-31 att starta upp arbetet med att ändra byggnadsplanen för 
möjliggörande av åretruntboende. 
 



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2022-11-28 KS/2021:306

Kommunen beslutade 2021-10-21 att godkänna planändring för både samråd och 
granskning. Förvaltningen informerade utskottet om mindre justeringar efter inkomna 
synpunkter innan granskning. Under samrådet inkom ett antal synpunkter som bland 
annat ledde till att utredningar angående geoteknik och bergsäkring genomfördes. 
Resultatet av utredningarna visade att det är möjligt att genomföra föreslagen 
ändringsplan med avseende på geo- och bergteknik. Planbeskrivningen utökades med en 
beskrivning av förutsättningarna för geoteknik, konsekvenserna vid skyfall och 
dagvatten, samt beräkningar gällande ökningen av hårdgjord yta. Andra synpunkter eller 
oklarheter ledde till ändrade egenskapsbestämmelser och genomförandetiden utökades 
till 10 år. Under granskningen inkom ett fåtal synpunkter som ledde till redaktionella 
ändringar av planförslaget. Justeringar redovisas i samrådsredogörelsen och 
granskningsutlåtandet. 

Planförslaget 
Planområdet omfattar ett område på cirka 46 hektar och ligger cirka två kilometer väster 
om Varekil, på Orusts södra sida. Området inrymmer i dagsläget 150 bostäder, varav 
cirka 70 % utgörs av permanentboenden. Området omfattas idag av ”Förslag till 
byggnadsplan för Svanviks fritidshusområde”, laga kraft 1973-05-10. I översiktsplan 
2009 ställer sig kommunen positiv till att ändra gällande planer för fritidsbebyggelse så 
att byggrätten anpassas till normal standard för helårsbebyggelse. 
 
Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende 
genom att tillåta en utökad byggrätt från 80 kvadratmeter till 110 kvadratmeter 
byggnadsarea eller 250 kvadratmeter bruttoarea (inkluderat komplementbyggnader) 
beroende på fastighetens storlek. Svanviks fritidshusområde är anslutet till kommunalt 
vatten via avtalsområde. Området har eget VA-nät och gemensamt reningsverk. 
 
Planen har digitaliserats i samband med ändringen och anpassats till Boverkets riktlinjer 
för planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Detta innebär att 
planbestämmelserna i byggnadsplanen har tolkats och i plankartan angetts på ett sådant 
sätt som planbestämmelser formuleras idag. 

Bedömning  
Utifrån genomförda utredningar och synpunkter som inkommit under planarbetet 
bedöms planen kunna antas. Inga allvarliga invändningar mot planens utformning har 
framkommit. Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen på ett 
ändamålsenligt sätt svarar mot en önskad utveckling av platsen. Planenheten har utrett 
platsens förutsättningar och förslag till förändring är därefter framarbetade. 
Förvaltningen bedömer att planförslaget kan antas enligt reglerna för standardförfarande 
5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
 
Planarbetet kommer långsiktigt finansieras genom att tillämpa planavgift på kommande 
bygglov inom planområdet, enligt taxa för planavgift antagen av kommunfullmäktige 
2021-11-11 § 119. 
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Granskning

Antagande

2021-10-11 §200

Laga kraft

Förslag till byggnadsplan för
Svanviks fritidsområde

Upprättad med standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse
efter 1 januari 2015

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTA

LÄGESKARTA

PLANKARTA

SKALA 1:10 000 (A1)

Ändring av

Dnr:

Beslut Instans

2021-10-11 §200

Samråd
KSUS

KSUS

KF

UPPLYSNINGAR GRUNDKARTA

Fastighetsgräns
Traktgräns
Vägkant
Vägkant på tomt
Häck
Vägkant kantsten
Staket
Stenmur
Stödmur 
Dike med flödespil
Ägoslagsgräns
Vägtrumma
Höjdkurva
Elledning med elstolpe
Gemensamhetsanläggning

     Flaggstång

     Elskåp
     Lövskog
     Lövträd

     Belysningsstolpe
     Polygonpunkt

     Gränspunkt

     Barrskog

   Bostadshus, husliv

   Bostadshus, takkontur

   Uthus/Garage, husliv

   Uthus/Garage, takkontur

   Skärmtak, liv

   Skärmtak, takkontur

   Altan

  Bassäng

   Trappa

   Jordkällare

   Transformator

Övrig kulturhistorisk lämning

Kartan upprättad genom fältmätning.
Fastighetsredovisning och rättigheter från Lantmäteriets digitala
registerkarta. Fastighetsredovisningen har inte rättsverkan, beslut i
Lantmäterihandlingar gäller.

Kommun: Orust
Län: Västra Götaland

1000 m7505002500

Koordinatsystem
Plan: Sweref99 12 00
Höjd: RH 2000

Hovås Mätkonsult AB
Upprättad av: SD / MW / MH / FC
Datum: 2021-05-07

200 m100250 1505010

Planhandlingarna består av:
- Plankarta med bestämmelser, denna handling
- Planbeskrivning
- Granskningsyttrande

ANTAGANDEHANDLING

Övriga handlingar:
- Fastighetsförteckning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Huvudmannaskap
a1 Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

Utformning av allmän plats
m1 Markarbeten får ej utföras

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 600 m²
d2 Minsta fastighetsstorlek är 200 m²

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Placering

p1 Byggnad ska placeras minst 3 meter från gräns mot annan
bostadsfastighet åt väster och minst 1 meter
från gräns mot annan bostadsfastighet åt öster.

p2 Huvudbyggnad ska placeras minst 3,0 meter från fastighetsgräns.

Skydd mot störningar
m2 Markarbeten får ej utföras

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud

Utförande
b1 Höjd på färdigt golv för ny bostadsbebyggelse ska ha en miniminivå

på +3 m

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 110 m² per fastighet
e2 Största bruttoarea är 250 m² per fastighet

Höjd på byggnadsverk

Högsta byggnadshöjd är 3,6 meter för komplementbyggnad.
Högsta byggnadshöjd är 4,6 meter för huvudbyggnad. Beräkningsgrundande fasad utgörs av
husets långsida, takkupa som är mindre än 1/3 av byggnadens
fasad ska inte beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden.

Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från eller sammanbyggas över tomtgräns

Takvinkel
Största takvinkel är 38 grader

Utformning
Endast friliggande Bostadshus
Endast en- och tvåbostadshus.

Befintlig byggnad som vid denna planändrings lagakraftvinnande avviker från detaljplanens
bestämmelser ska vid bygglovsprövning inte hanteras utifrån planstridigt utgångsläge.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft.

UPPLYSNINGAR
Lokalt omhändertagande av dagvatten bör tillämpas i den mån det finns förutsättningar för det
inom fastigheten.
Genomsläppliga markbeläggningar bör i möjligaste mån användas.
Det finns ledingar i området som inte reglerats. Innan bygglov ges bör befintliga ledningar
inventeras.PLANBESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

Gata.GATA

Natur.NATUR

Park.PARK

Kvartersmark
Bostäder.B

Tekniska anläggningar.E

Transformatorstation.E1

Odling.L1

Område ingår ej i planändring

Detta är en ändring av plan Förslag till byggnadsplan för Svanviks fritidsområde. Underliggande detaljplan
ska läsas jämsides.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Permanenta slänter som skapas ska utföras med släntlutning 1:2 eller flackare.

Markens anordnande och vegetation
Permanenta slänter som skapas ska utföras med släntlutning 1:2 eller flackare.
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3  ORUST KOMMUN 

PLANHANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar  

• Plankarta med bestämmelser, 2022-11-25 

• Planbeskrivning, denna handling 

• Samrådsredogörelse, 2022-08-23 

• Granskningsutlåtande, 2022-11-24 

Övriga handlingar 

• Grundkarta, 2022-05-06 

• Fastighetsförteckning, 2022-05-19 

• Bergteknisk utredning, 2022-05-20 

• Projekterings-PM/Geoteknik, 2022-06-20 

LÄSINSTRUKTIONER 
Planbeskrivningen anger syftet för detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska 

kunna tolkas och genomföras. Planbeskrivningen är ordnad efter förutsättningar, planförslag, 

förändringar och genomförandefrågor vilket innebär att ett ämne berörs under flera kapitel. 

Genomförandefrågorna är samlade sist i beskrivningen. 

  



 

4  ORUST KOMMUN 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

BAKGRUND 

Kommunen kan konstatera att de byggnadsplaner/detaljplaner som under perioden 1960 till 1970-

talet togs fram för fritidshusbebyggelse idag är föråldrade och inaktuella i förhållande till dagens 

behov och inte minst i förhållande till dagens miljökrav. 

Kommunen har i kontakt med boende upplevt att det finns en önskan hos fastighetsägare att kunna 

bygga ut sina hus för att kunna flytta dit permanent. Kommunen ser positivt på att bebyggelsen 

inom områden som ligger nära befintliga tätorter och/eller bra kommunikationer i högre grad kan 

användas för permanentboende. Detta under förutsättning att VA-frågan kan ges en godtagbar 

lösning. 

Mot denna bakgrund beslutade kommunfullmäktige att närmare utreda förutsättningarna för att 

ändra tio av kommunens fritidshusplaner vilket har gjorts genom en förstudie. Ur förstudien 

framkom att en ändring av gällande byggnadsplan för Svanviks fritidsområde bör prövas med syftet 

att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende. Det innebär bland annat att det skall bli 

möjligt att bygga bostadshus med en storlek och standard som motsvarar behoven hos 

permanentboende. 

SYFTE 

Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende genom att 

utöka byggrätten samt att upprätta verksamhetsområden för VA (vatten och spillvatten) för att 

minska risken för föroreningar till havet. 

TOLKNING AV BESTÄMMELSER 

I samband med att ändringen görs digitaliseras detaljplanen och anpassas till Boverkets riktlinjer för 

planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Detta innebär att planbestämmelserna i 

byggnadsplanen tolkas och i plankartan anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i 

dag. Ändringsplanen ska läsas jämsides gällande plan. 

  



 

5  ORUST KOMMUN 

PLANPROCESSEN 

PLANFÖRFARANDE 

Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen har 

genomförts genom ändring av detaljplan eftersom det grundläggande syftet med planen för 

boendeändamål inte förändras. 

Ändringen av detaljplanen har bedrivits med standardförfarande eftersom ändringen är förenlig 

med översiktsplanen och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms 

inte heller vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.

 

Figu r  1  P la np r o c e s s en  

HANDLÄGGNING 

Planhandlingarna var ute på samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 18 oktober – 

15 november 2021 och på granskning under tiden 24 augusti – 14 september 2022 enligt 5 kap 18 § 

plan- och bygglagen. Inkomna yttranden redovisas och besvaras i sammanfattad form i 

samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. 

TIDPLAN  

Uppstart Q2 2021 

Samråd  Q4 2021 

Granskning Q3 2022 

Antagande Q1 2023 
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PLANDATA 

LÄGE OCH AREAL 

Området är beläget cirka två kilometer väster om Varekil, på Orust södra sida. Området har 

ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse men används idag till stor del som 

permanentboende. Planområdet är ca 46 hektar och inrymmer i dagsläget ca 150 bostäder, varav ca 

70 % utgörs av permanentboenden. Angränsande mark består i huvudsak av natur- och åkermark. I 

Varekil finns tillgång till viss service och kommunikationer.

 
Översiktskarta, Svanvik utpekat med röd markering. 

 
Översiktskarta, Svanvik inringad med röd cirkel. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Området består i sin helhet av privatägd mark. 
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STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 

Planområdet är i kommunens översiktsplan (2009) utpekat som ”samhällsområde” och ”område 

med gällande detaljplan”. Kommunen ställer sig i gällande översiktsplan (laga kraft 2010-04-12) 

positiv till att ändra gällande detaljplaner för fritidsbebyggelse så att byggrätterna anpassas till 

normal standard för permanentboende. 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

I kommunens översiktsplan (2009) har man valt att dela in Orust i tre delar; den västra, norra och 

södra delen med Ellös, Henån och Svanesund som respektive områdes serviceort. Svanvik beskrivs 

inte specifikt i kommunens bostadsförsörjningsprogram men är lokaliserat i anslutning till Varekil 

där nya bostadsområden och viss utveckling av nya verksamhet- och handelsytor planeras. I Varekil 

finns cirka 1200 arbetsplatser. 

DETALJPLANER OCH TIDIGARE BESLUT 

Området omfattas idag av ”Förslag till byggnadsplan för Svanviks fritidsområde”, laga kraft 1973-05-

10. Gällande byggnadsplan anger att bostadsbyggnader får uppföras fristående samt att det endast får 

uppföras en byggnad per tomt. Huvudbyggnader får uppföras om högst 80 kvadratmeter och i en 

våning som inte överstiger 3 meter. Huvudbyggnader får inte inrymma fler än en lägenhet och vind 

får inte inredas. Uthus får uppföras om högst 30 kvadratmeter. Gällande byggnadsplan anger också 

att byggnader ska placeras vid tomtplatsens norra eller östra gräns samt att avståndet mellan 

byggnaden och anslutande fastighetsgräns i söder och väster inte får understiga 9,0 respektive 4,5 

meter. 

 
Förslag till byggnadsplan för Svanviks fritidsområde, laga kraft 1973-05-10. 
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 

RIKSINTRESSEN 

Riksintresse för högexploaterad kust (4 kap. MB) 

Hela Orust kustremsa, inklusive planområdet, ligger inom en kustzon som på grund av sina natur- 

och kulturvärden är av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Enligt bestämmelserna i Miljöbalken 

får ingrepp i miljön endast göras om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena. 

Miljöbalkens bestämmelser innebär dock inte något avgörande hinder för utvecklingen av befintliga 

tätorter och lokalt näringsliv inom kustområdet i Bohuslän så länge det sker med ett konsekvent 

hänsynstagande till värdefulla objekt enligt bland annat 3 kap MB och de större karaktärsdragen i 

natur- och kulturlandskapet 4 kap MB. 

Samlad bedömning 

Aktuell utveckling syftar i huvudsak till att möjliggöra mindre förändringar såsom utökade 

byggrätter, säkerställande av godtagbara vatten- och spillvattensystem med mera och bedömningen 

görs därför att områdets grundläggande karaktär eller väsentliga natur- och kulturvärden inte 

kommer att skadas eller påverkas i någon större utsträckning. 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland 

annat föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 

omgivningsbuller. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft  

Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen och den stora 

luftomsättningen bedöms inte miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskridas inom något av 

Orust samhällen. Aktuellt förslag bedöms därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för 

utomhusluft överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

Normerna för fiskvatten ska skydda fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten 

som kan leda till att vissa arter minskar i antalet eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att 

skydda vissa populationer av skaldjur i kustvatten och bräckt vatten från olika utsläpp av 

förorenade ämnen. Detaljplanen ämnar möjliggöra en förbättrad lösning för vatten och avlopp 

vilket bidrar till att föroreningar från enskilda avlopp kommer att minska. Detaljplanen bedöms 

därmed inte medföra att miljökvalitetsnormerna för musselvatten överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller  

Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivningsbuller 

från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet. Aktuellt förslag bedöms inte medföra 

att normen kommer att överskridas. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 



 

9  ORUST KOMMUN 

Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall uppnås 

vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Recipient av vatten från planområdet är kustvattnet 

Stigfjorden som idag har måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska 

uppnå god ekologisk status till 2027. En betydande negativ påverkan i vattnet uppkommer genom 

övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen. Aktuellt förslag bedöms inte påverka 

förutsättningarna för att miljökvalitetsnormen för Stigfjorden kan uppnås då området har en väl 

fungerande VA-lösning.  

STRANDSKYDD 

Området berörs inte av strandskydd. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK, VATTEN OCH VEGETATION 

Området karaktäriseras av kuperad terräng där markytans nivåer varierar mellan ca +2 meter i de 

låglända delarna av planområdet och ca +50 meter vid de högsta partierna i planområdets östra del. 

Marken består i huvudsak av berg- och skogsmark. Enligt naturdatabasen finns det objekt som är 

registrerade med hänsynsnivå 2 och 3. Inom området finns en nyckelbiotop för ”Sekundär 

ädellövnaturskog” registrerad. I övrigt finns inga särskilt utpekade naturvärden. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH STABILITET 

Tidigare har inga geotekniska utredningar genomförts i området. I samband med pågående 

planarbete har en geoteknisk undersökning genomförts på detaljerad nivå i och med att 

ändringsplanen medger utökande av byggrätter. Undersökningen har innefattat en Bergteknisk 

utredning och ett Projekterings-PM/Geoteknik som innefattar släntstabilitet, översiktliga 

grundläggningsförhållanden och markradonförhållanden.  

Projekterings-PM/Geoteknik 

Utredningen för Projekterings-PM/Geoteknik anger att släntstabiliteten bedöms under nuvarande 

förhållanden vara tillfredsställande och den planerade bebyggelse bedöms kunna utföras utan att 

stabiliteten blir otillfredsställande. Grundläggningsförutsättningarna inom området är goda. 

Grundläggning på berg eller på tunna jordlager på berg bedöms kunna utföras direkt i mark utan att 

särskilda åtgärder krävs. 

En skyddszon på 5 meter rekommenderas vid västra bergsryggen i händelse av schakt. För östra 

bergsranden (område 4) bör en skyddszon upprättas mellan bergväggen och befintliga fastigheter 

där markarbeten inte får utföras. Skyddszonerna regleras i plankartan genom 

egenskapsbestämmelser m1 och m2. I övriga befintliga bergsslänter bedöms behov av 

stabilitetshöjande åtgärder ej föreligga. Generellt inom hela planområdet gäller att permanenta 

slänter som skapas skall utföras i en släntlutning 1:2 eller flackare. 

Radon 

Radonnivåerna i området klassas mellan lågradon, normalradon och ställvis högradon. Generellt för 

byggnation bedöms normalradon gälla. Om grundläggning utförs så att kontakt erhålles med berg 

eller grov friktionsjord närmast berget, bör kompletterande markradonmätningar utföras i samband 

med entreprenadarbetena. 

Bergteknisk utredning 

Den bergtekniska utredningen konstaterar att det är möjligt att genomföra planändringen med 

avseende på bergteknik. Utredningen har bedömt att viss risk för blocknedfall eller ytliga ras 

föreligger och nio delområden har identifierats inom planområdet. För dessa har en fördjupad 

fältundersökning utförts. Det finns behov att utföra en besiktning under genomförandetiden vid 

fastighet Svanvik 1:67. Kommunen ansvarar för att utföra besiktningen samt bedömning av 

behovet och möjligheten att utföra bergrensning. För att genomföra bergrensning bör avtal tecknas 

mellan kommun och fastighetsägare som reglerar hur ansvar och kostnader fördelas.  
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Vid områdena 1, 3, 4 och 5 behöver eventuellt åtgärder vidtas vid större schaktarbeten. I övriga 

befintliga bergsslänter bedöms behov av stabilitetshöjande åtgärder ej föreligga. 

Innan eventuell bergschaktning genomförs bör bergsakkunnig bedöma behov av eventuella 

förstärkningsåtgärder. 
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Översiktsbild med undersökta delområden. 
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Planområdet med geologiska och bergtekniska observationer. 

 

STIGANDE HAVSNIVÅER, SKYFALL OCH DAGVATTEN 

I och med att klimatet förändras blir stigande havsnivåer och antalet kraftiga regn allt vanligare 

förutsättningar att förhålla sig till inom den fysiska planeringen. 

Marknivån inom planområdet är till största del över +3,4 meter över havet och hamnar därför inom 

zon 1 för mätstation Stenungssund enligt Länsstyrelsens handbok Stigande Vatten. Risken för att 

dessa områden skall drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer bedöms som 

mycket liten. Även tillfartsvägar ligger inom zon 1. Ett antal bostadsfastigheter i planområdets östra 

del har lågpunkter som ligger i zon 2-4. 

Dagvattenhanteringen sker genom infiltration på tomter och naturmark samt genom att avleda till 

öppna diken i anslutning till vägarna. Flertalet fastighetsägare har anlagt kulvertar på eget initiativ 

och det finns därför ingen fullständig redovisning av systemet. Fastighetsägarna ansvarar för 

avvattning av egna tomter och Svanvik samfällighetsförening ansvarar för dagvattenhantering inom 

samfällighetens område. 
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Karta som visar var det finns risk för stigande havsnivåer. 

 
Karta från SCALGO som visar uppskattade översvämningsytor. Streckad linje markerar planområdet. 
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Karta från SCALGO som visar uppskattade flöden för vatten. Streckad linje markerar planområdet. 

Flödesvägar och lågpunkter har lokaliserats och bör beaktas vid bygglovsgivning. Dialog ska föras 

med aktuell samfällighet om hur problem kan åtgärdas.  

Utifrån analys genom Länsstyrelsens lågpunkts- och ytavrinningskartering samt i kommunens 

analysverktyg kan det finnas lågpunkter där vatten kan samlas inom området. Kommunens 

analysverktyget tar inte hänsyn till mindre rör som grävts ner men resultatet antas påverkas av 

större kulvertar, exempelvis kulvertar under vägar. 

En av lågpunkterna är lokaliserade i den nordöstra delen av planområdet och är lämplig att 

omvandla till en dagvattendamm. Det finns även ett område norr om planen som vid omvandling 

till dagvattendamm hade avlastat planområdet. 

Genom kartorna kan fastigheter i norra delen av planområdet antas ha problem med 

vattenansamlingar. Under framtagandet av planhandlingarna höll Svanvik samfällighetsförening på 

att åtgärda problemet genom att bland annat rensa eller fördjupa diken. 

BEBYGGELSE 

Aktuellt planområde omfattar 150 bostäder varav 70 % utgörs av permanentboenden. Området är 

indelat i varierade tomter om cirka 700–1400 kvadratmeter som inrymmer friliggande 

villabebyggelse i 1 plan. Enligt gällande byggnadsplan medges största byggnadsyta för 

huvudbyggnad som 80 kvadratmeter och som 30 kvadratmeter för uthus/komplementbyggnad. 
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Foton från platsbesök, 20-09-15. 

Inom områdets sydvästra del finns ett delområde som ligger placerat på höjden med utblick över 

Tjuve kile och Stigfjorden (se bild nedan). Delområdet är indelat i små tomter med tätt placerade 

hus utmed gatan. Husens utbredning i relation till tomternas storlek gör att en större utökning av 

byggrätten inte bedöms lämplig med hänsyn till bland annat skuggning och insyn. För detta område 

sker endast en mindre utökning av byggrätten. 

 
Delområde med mindre utökning av byggrätten. 

TRAFIK 

Området nås med enskild väg från anslutning till statlig väg 733, vilken i höjd med Varekil och 

Hjälmvik ansluter till statlig väg 178 som sträcker sig mellan och förbinder Varekil och Ellös. Den 

enskilda vägen är asfalterad och i gott skick. Utfarten mot väg 733 har relativt begränsade 

siktförhållanden österut på grund av befintlig vegetation i kombination med vägens krökning. 

Skyltad hastighet på sträckan utanför planområdet är 70 km/tim. 
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Vägnät och angöring i samt i anslutning till området. 

Tidigt samråd – Trafikverket 

Inom ramen för förstudien hölls ett tidigt samråd med Trafikverket för att diskutera 

anslutningssituationerna från fritidshusområdena till statliga vägar. Trafikverket svarade då att om 

en anslutning är befintlig och nyttjas för det ändamål som avses och inga större förändringar 

förväntas, är anslutningen godkänd. I fallet med denna detaljplan ökas inte antalet bostäder utan 

endast byggrätten. För aktuella planändringar krävs alltså inga åtgärder på vägnätet. 

PARKERING 

Parkering sker i dagsläget inom tomtmark, så även i planförslaget. 

BULLER OCH STÖRNINGAR 

Förslaget avser inte att öka antalet bostäder utan endast byggrätten. Inga större förändringar 

förväntas och aktuella planändringar bedöms inte kräva någon särskild åtgärd kopplad till buller och 

störningar. 

VATTEN OCH AVLOPP 

Svanvik är anslutet till kommunalt vatten via avtalsområde. Området har eget VA-nät och 

gemensamt reningsverk. Reningsverket har i dagsläget god kapacitet och fungerar utan anmärkning. 

VA-nätet är till viss del bristfälligt och på sikt i behov av uppgradering. 

AVFALLSHANTERING 

I dagsläget sker avfallshanteringen genom tömning av sopbehållare i anslutning till den enskilda 

fastigheten. För att underlätta sophämtningen krävs att en vändplan finns längst in på varje väg. I 

vissa fall då vändplats inte finns tvingas renhållningsfordonen att backa vilket komplicerar arbetet 
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med soptömningen. Om vägen inte är farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker i stället 

vid nästa tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren. 

Då aktuellt förslag tas fram genom en ändring av detaljplan finns begränsningar i hur mycket 

ändringar som kan genomföras vilket styrs av planens syfte. Då syftet med planändringen är att 

möjliggöra utökade byggrätter för att främja helårsboenden görs bedömningen att regleringar av 

gatans utformning inte ryms inom gällande planändring. Kommunens uppsatta riktlinjer för 

avfallshantering gäller fortsatt.  
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FÖRÄNDRINGAR 
Ändringsplanen har utformats för att uppfylla sitt syfte och samtidigt reglera planstridande 

utformningar. Då det fortsatt kan finnas planstridiga utformningar som kommunen inte haft 

möjlighet att reglera eller uppmärksamma ska befintlig byggnad, som uppförts innan denna ändring 

av detaljplan fick laga kraft, som avviker från detaljplanens bestämmelser inte hanteras utifrån 

planstridigt utgångsläge i en bygglovsprövning. Detta avser planstridiga byggnader som uppfördes 

innan planändringen fick laga kraft. 

UTNYTTJANDEGRAD 

Ändringen innebär att gällande byggnadsarea om 80 kvadratmeter för huvudbyggnad och 10 

respektive 30 kvadratmeter för komplementbyggnad ändras till 110 kvadratmeter byggnadsarea eller 

250 kvadratmeter bruttoarea (inkluderat komplementbyggnader) beroende på fastighetens/tomtens 

storlek. Den för en del av fastigheterna förändrade regleringen av utnyttjandegraden från 

byggnadsarea (BYA) till bruttoarea (BTA) innebär en större flexibilitet vid utbyggnad då det totala 

antalet kvadratmeter som tillåts kan fördelas på bredden och/eller höjden (se förklarande bild om 

BTA och BYA nedan). Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek ska i huvudsak uppgå till 600 

kvadratmeter. Inom området för vilket en utökad byggrätt inte sker i någon större utsträckning 

införs bestämmelse om en minsta fastighetsstorlek på 200 kvadratmeter. Till följd av planändringen 

kan inga fler tomter styckas av. 

Byggnadsarea 

 

Byggnadsarea förkortas BYA och kan kort beskrivas som den yta som en byggnad upptar på marken (Illustration: AL Studio, 

källa: Boverket). 

Bruttoarea 

 

Bruttoarea förkortas BTA och kan förenklat beskrivas som den sammanlagda ytan av alla våningsplan (Illustration: AL 

Studio, källa: Boverket). 

HÖJD, UTFORMNING OCH PLACERING 

Gällande byggnadshöjd om 3 meter utökas till 4,6 meter. Tillåten byggnadshöjd för 

komplementbyggnad uppgår till 3,6 meter. Bestämmelse om att byggnader endast får uppföras i en 
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våning upphävs och bestämmelse om största takvinkel utökas från 30 grader till 38 grader. 

Bestämmelse om byggnaders placering revideras vilket innebär att byggnader inom område med 

egenskapsbestämmelsen p1 ska placeras minst 3 meter från gräns mot annan bostadsfastighet åt 

väster och minst 1 meter från gräns mot annan bostadsfastighet åt öster. Byggnader inom område 

med egenskapsbestämmelsen p2 ska placeras minst 3,0 meter från fastighetsgräns. 

Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från eller sammanbyggas över tomtgräns. 

FASTIGHETSREGLERING OCH BEGRÄNSNING AV MARKENS 
UTNYTTJANDE 

I vissa delar av planområdet har allmän platsmark (natur) tagits i anspråk och nyttjas som 

tomtmark. Ianspråktagen mark konverteras dessa lägen till kvartersmark (läs vidare under 

fastighetsrättsliga frågor, s.27[CF1]). I det fall vägområdet inte sammanfaller med tomtgräns ska en 

utökning av tomtmarken fram till vägområdet kunna ske. En del av bebyggelsen ligger i dagsläget 

på område som inte får bebyggas (prickad mark), vilket inom ändringen justeras för att göra 

nuvarande byggnadsplacering planenlig. 

OMRÅDE SOM INTE INKLUDERAS I PLANÄNDRINGEN 

Det område som i plankartan är markerad med skrafferad yta ingår ej i ändringen av detaljplanen. 

STIGANDE VATTEN 

Delar av enstaka fastigheter inom områdets sydöstra del riskerar i framtiden att översvämmas till 

följd av stigande havsnivåer. Dessa fastigheter får utökad prickmark, dvs. mark som inte får förses 

med byggnader. Prickmarken omfattar kvartersmark som ligger mellan +2 och +3 meter över 

havet, vilket överensstämmer med de rekommendationer som anges i Länsstyrelsens handbok 

”Stigande vatten” (2011). De fastigheter som berörs är Svanvik 1:139, Svanvik 1:140, Svanvik 1:141 

samt Svanvik 1:160. För fastigheterna Svanvik 1:140, Svanvik 1:141 och Svanvik 1:160 har även 

bestämmelse om höjd på färdigt golv införts vilken medger en miniminivå på +3 meter över 

angivet nollplan. 

DAGVATTEN OCH SKYFALL 

Generellt sett tyder erfarenheten på att andelen hårdgjord yta ökar markant i omvandlingsplaner 

som möjliggör för utökad byggrätt. I det aktuella fallet utgör dock planområdet stora delar mark 

som idag är obebyggd (allmän plats natur). Hårdgjord yta (beräknad på tillåten byggrätts maximala 

utbredning) utgör i dagsläget ca 3 % av planområdet, vilket är ca 8 % av kvartersmarken. 

Planändringen innebär en ökning till ca 10 % av planområdet, vilket motsvarar ca 31% av 

kvartersmarken. Allmän plats natur inom planen utgör ca 57 % av planområdet. 

Stora delar av planområdet är redan utbyggt med större byggnader än vad gällande plan medger och 

skillnaden antas därför bli än mindre i verkligheten. Planändringen medger inte heller någon större 

utökning av kvartersmark och/eller avstyckning av tomtmark till fler fastigheter. Planområdet 

karaktäriseras av stora tomter med en naturligt grön karaktär och även om andelen hårdgjord yta 

ökar så bedöms ökningen, sett till hela planområdet, utgöra en marginell skillnad. Trafikmängderna 

inom området är små och dagvattnet bedöms vara tämligen lite förorenat. 
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På plankartan har det införts upplysning om lokalt omhändertagande av dagvatten och infiltrerbara 

ytor. Den hänvisar till att lokalt omhändertagande av dagvatten bör tillämpas i den mån det finns 

förutsättningar för det inom fastigheten samt att genomsläppliga markbeläggningar i möjligaste mån 

bör användas. 

Sammantaget görs bedömningen att andelen genomsläpplig yta minskar marginellt och 

förhållandena bedöms inte påverka förutsättningarna att nå miljökvalitetsnormerna för vatten 

negativt. 

VATTEN OCH AVLOPP 

På längre sikt ses anslutning till det kommunala avloppsnätet som ett förstahandsalternativ. 

Området är för kommunal avloppsanslutning beroende av överföringsledningen mellan Varekil och 

Ellös. Befintligt avloppsnät och reningsverk bedöms i nuläget som godtagbart för ett genomförande 

av planen och omöjliggör inte för ett beslutande om att i framtiden ansluta området till det 

kommunala avloppsnätet.  
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PLANBESTÄMMELSER 
I byggnadsplaner från tiden före 1970 anges vissa bestämmelser på plankartan medan resterande 

återfinns i ett eget dokument. Nedan redovisas samtliga bestämmelser som finns i byggnadsplanen 

tillsammans med hur de är översatta till moderna bestämmelser enligt Boverkets riktlinjer för 

planbestämmelser. De förändringar som planen innebär visas i nedanstående tabell. 

Gränser 

Bestämmelse, byggnadsplan Ändringar Tolkad/ändrad bestämmelse 

Linje belägen 3 meter utanför det 

område förslaget avser 

Byte av linjetyp, revideras 

till placering i faktisk gräns 

Planområdesgräns 

Områdesgräns Byte av linjetyp Användningsgräns 

Bestämmelsegräns Byte av linjetyp Egenskapsgräns 

 

Bestämmelser 

Bestämmelse, byggnadsplan Ändringar Beteckning Tolkad/ändrad 
bestämmelse 

Allmän plats, väg  GATA Gata 

Allmän plats, park  NATUR Naturområde 

Med B betecknat område får 

användas endast för 

bostadsändamål 

 B Bostäder 

Med C betecknat område får 

användas endast för 

gemensamhetsanläggning 

Tekniska anläggningar E Teknisk anläggning 

Med punktprickning betecknad 

mark får icke bebyggas 

 Symbol/yta 

(prickar) 

Marken får inte förses med 
byggnad 

Å med u betecknad mark får 

icke vidtagas anordningar som 

hindrar framdragande eller 

underhåll av underjordiska 

allmänna ledningar 

 u1 Markreservat för 
allmännyttiga underjordiska 
ledningar. 

Med F betecknat område får 

bebyggas endast med hus som 

uppförs fristående 

 Text Endast friliggande 
bostadshus 

  a1 Huvudmannaskapet är 
enskilt för den allmänna 
platsen 

Inom med siffergrupp i 
rektangel betecknat område får 
högst inrymmas det antal 
tomtplatser som siffergruppen 
angiver 

 d2 Minsta fastighetsstorlek är 
200 m2 

Inom med siffergrupp i 

rektangel betecknat område skall 

Bestämmelse upphävs - - 
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byggnaderna givas en 

gruppering i huvudsaklig 

överensstämmelse med 

illustration på plankartan 

Till skydd för insyn får fönster 

ej anordnas i vägg belägen mot 

gräns mot granntomt eller 

närmare sådan gräns än 4,5 

meter 

Bestämmelse upphävs - - 

Inom med B betecknat område 

får å varje tomtplats uppföras 

endast en byggnad 

Bestämmelse upphävs - - 

Å tomtplats inom med 

siffergrupp i rektangel betecknat 

område får byggnadsytan uppgå 

till högst 80 m2 för bostadsdel 

och 10 m2 för uthusdel 

Revideras till största 

byggnadsarea om 110 

kvadratmeter. 

e1 Största byggnadsarea är 110 

m2 per fastighet,  

Å tomtplats inom med F 

betecknat område får 

byggnadsytan uppgå till högst 80 

m2 för bostadsdel och 30 m2 

för uthusdel 

Revideras till största 

bruttoarea om 250 

kvadratmeter. 

e2 Största bruttoarea är 250 

m2 per fastighet 

Å med I betecknat område får 

byggnad uppföras med högst en 

våning, vind får ej inredas 

Bestämmelse om 

våningstal upphävs. 

 

Bestämmelse om att 

vind inte får inredas 

upphävs. 

 

Byggnadshöjd för 

huvudbyggnad 

revideras till 4,6 meter. 

 

Byggnadshöjd för 

komplementbyggnad 

revideras till 3,6 meter. 

Text Högsta byggnadshöjd är 

4,6 meter för 

huvudbyggnad 

 

Beräkningsgrundande fasad 

utgörs av husets långsida, 

takkupa och frontespis som 

är mindre än 1/3 av 

byggnadens 

fasad ska inte beaktas vid 

beräkningen av 

byggnadshöjden 

 

Högsta byggnadshöjd är 

3,6 meter för 

komplementbyggnad 

Å med I betecknat område får 

byggnad icke uppföras till större 

höjd än 3,0 meter 

Å med siffra i romb betecknat 

område får byggnad uppföras 

till högst den höjd i meter som 

siffran angiver 

Å med B betecknat område får 

byggnad icke inrymma fler än en 

lägenhet 

Bestämmelse upphävs - - 

Å med B betecknat område må 

byggnad förläggas i tomtplatsens 

norra eller östra gräns varvid 

avståndet mellan byggnad och 

gräns mot granntomt i söder 

Placering av 

byggnadsverk 

p1 Byggnad ska placeras minst 

3 meter från gräns mot 

annan bostadsfastighet åt 

väster och minst 1 meter 
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och väster ej får understiga 

respektive 9,0 och 4,5 meter. 

från gräns mot annan 

bostadsfastighet åt öster 

(Se ovan.)  p2 Huvudbyggnad ska 

placeras minst 3,0 meter 

från fastighetsgräns 

(Se ovan.)  Text Komplementbyggnad ska 

placeras minst 1,5 meter 

från eller sammanbyggas 

över tomtgräns 

Till skydd för insyn får fönster 

ej anordnas i vägg belägen i 

gräns mot granntomt eller 

närmare sådan gräns än 4,5 

meter. 

Bestämmelse upphävs - - 

 Allmänplats park PARK Parkområde 

 Tekniska anläggningar E1 Transformatorstation 

 Utformning allmän 

plats 

m1 Markarbeten får ej utföras 

 Skydd mot störningar 

(kvartersmark) 

m2 Markarbeten får ej utföras 

 Utformning Text Befintlig byggnad som vid 

denna planändrings 

lagakraftvinnande avviker 

från detaljplanens 

bestämmelser ska vid 

bygglovsprövning inte 

hanteras utifrån planstridigt 

utgångsläge 

 Utformning Text Endast en- och 

tvåbostadshus  

  d1 Minsta fastighetsstorlek är 

600 kvadratmeter 

 Största takvinkel 

revideras till 38˚ 

Text Största takvinkel är 38˚ 

 Bestämmelse om höjd 

på färdigt golv 

b Höjd på färdigt golv för ny 

bostadsbebyggelse ska ha 

en miniminivå på +3 m 

(Stigande vatten, 

Länsstyrelsen 2011) 

 Upplysningar om 

lokalt 

omhändertagande av 

dagvatten (ej juridiskt 

bindande) 

Text Lokalt omhändertagande 

av dagvatten bör tillämpas i 

den mån det finns 

förutsättningar för det 

inom fastigheten. 
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Genomsläppliga 

markbeläggningar bör i 

möjligaste mån användas. 

 Upplysning om 

ledningar 

Text Det finns ledningar i 

området som inte reglerats. 

Innan bygglov ges bör 

befintliga ledningar 

inventeras. 

 Kvartersmark för 

odling 

L1 Odling 

 Utformning av allmän 

plats 

Text Permanenta slänter som 

skapas ska utföras med 

släntlutning 1:2 eller 

flackare. 

 Markens anordnande 

och vegetation 

(kvartersmark) 

Text Permanenta slänter som 

skapas ska utföras med 

släntlutning 1:2 eller 

flackare. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Texten nedan syftar till att klarlägga de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 

åtgärder som behövs för att ändringsplanen skall kunna genomföras. Den har ingen egen 

rättsverkan. Ändringsplanens bindande föreskrifter framgår i stället av plankartan och 

planbestämmelserna. Nedan förtydligas ändringsplanens syfte utifrån genomförandesynpunkt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid  
Genomförandetiden är 10 år från det att ändringsplanen vunnit laga kraft. Genomförandetiden 

gäller de frågor som ändringsplanen omfattar. 

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den 

att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större 

möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade 

rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap 
Alla detaljplaner i Orust kommun har enskilt huvudmannaskap. Enskilt huvudmannaskap innebär 

att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga för utbyggnad och framtida drift och underhåll 

av allmän plats inom planområdet, genom att allmänna platser upplåts till en 

gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. 

Med hänsyn till kommunens tradition av enskilt huvudmannaskap samt att planområdet endast 

utgörs av bostäder finns särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats 

inom planområdet. 

Aktörer och avtal  
Markägare 

Kommunalt ägda Svanvik 1:7 utgör planområdets stamfastighet. I övrigt består planområdet i 

huvudsak av privatägda bostadsfastigheter.  

Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggning finns för allmän plats (Svanvik Ga:1). 

Ledningsrätt 

Inom området finns elledningar tillhörande Ellevio, fiber- och teleledningar tillhörande Skanova 

samt ledningar för vatten och spillvattentillhörande Svanvik samfällighet. Ledningar regleras enbart 

med u-område om de finns i gällande plankarta eller om befintlig ledning genom ändringsplanen 

inkluderas i kvartersmark. Befintliga ledningar som inte utmärkts i gällande plan ombesörjs inte i 

ändringsplanen då en sådan reglering kan inskränka fastighetsägarnas nyttjande av den egna 

fastigheten. Underhåll, reparation och tillsyn av de ledningar som inte finns i gällande plan kommer 

även fortsatt att få administreras genom gällande överenskommelser med enskilda fastighetsägare. 
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Ansvarsfördelning 
Allmän plats 

Allmän platsmark inom planområdet ingår i Svanvik Ga:1 och förvaltas av Svanvik 

samfällighetsförening i Orust kommun.  

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad enligt planförslaget inom kvartersmark.  

Tabell över ansvarsfördelning 

Anläggning 

(kartbeteckning) 

Anläggningens 

ägare 

Genomförandeansvaring Driftansvarig 

Allmänna platser 
   

GATA Svanvik Ga:1 Svanvik samfällighets-

förening 

Svanvik 

samfällighets-

förening 

Vatten- och 

spillvattenledningar 

Svanvik Ga:1 Svanvik samfällighets-

förening 

Svanvik 

samfällighets-

förening 

Dagvattenanläggningar Svanvik Ga:1 Svanvik samfällighets-

förening 

Svanvik 

samfällighets-

förening 

NATUR Svanvik 1:7 Svanvik samfällighets-

förening 

Svanvik 

samfällighets-

förening 

Kvartersmark    

B  Fastighetsägare Fastighetsägare Fastighetsägare 

E Svanvik Ga:1 Svanvik Ga:1 Svanvik Ga:1 

E1 Eldistributör Eldistributör Eldistributör 

 
Dispenser och ti l lstånd 

Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga 

tillstånd (bygglov, tillstånd/dispens enligt miljöbalken med mera) som erfordras för verksamhet 

och/eller för åtgärder inom sin fastighet. 

Respektive tillståndsmyndighet tar ut taxa för att behandla tillståndsansökan. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Mark ingående i al lmän plats  
Ändringsplanen förändrar endast i mindre omfattning möjligheten att upplåta mark till 

gemensamhetsanläggning. Marginella förändringar av allmänplatsmark har gjorts med hänsyn till 

lägen på befintliga vägar och tomtmarkshävd. Efter planens lagakraftvinnande regleras fortsatt 

markupplåtelse i gällande anläggningsbeslut. Möjlighet finns att ompröva 

gemensamhetsanläggningar utifrån den nya planen.  
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Ett mindre antal ytor ges i planändringen ändrad användning från kvartersmark till allmän plats. 

Detta görs för att ge planstöd till rådande väginfrastruktur. Gemensamhetsanläggningen bör 

omprövas för att överensstämma med rådande förutsättningar. Omprövning kan initieras av 

samfällighetsföreningen. Fastighetsägaren kan begära ersättning för markupplåtelse. Följande 

fastigheter berörs:  

Fastighet 
Yta som ges ändrad användning från 

kvartersmark till allmän plats (m2) 

Svanvik 1:81 10 

Svanvik 1:137 14 

Svanvik 1:138 7 

 

De fall där kvartersmark kring en bostadsfastighet utökas för att anpassas till rådande förhållanden 

redovisas i tabellen under rubriken Fastighetsbildning. 

Fastighetsbildning 
De fall där kvartersmark kring en bostadsfastighet utökas redovisas i tabellen nedan. I majoriteten 

av fallen utnyttjas ytorna idag som kvartersmark. Justeringar i kvartsmark innebär att planen gör att 

nuvarande användning ges planstöd och möjliggör att dessa ytor regleras till bostadsfastigheterna. 

Planen är inte tvingande när det gäller markköp och fastighetsreglering, endast möjliggörande. Om 

en fastighetsägare önskar utöka sin bostadsfastighet med mark som ingår i 

gemensamhetsanläggning ska en anläggningsförrättning genomföras så att området inte längre ingår 

i gemensamhetsanläggningen. Då gemensamhetsanläggningen avstår en del av sitt område kan det 

innebära att gemensamhetsanläggningens värde minskar vilket innebär att de fastigheter som ingår i 

gemensamhetsägaren är berättigade till ersättning. Lantmäteriet fattar beslut om storlek på eventuell 

ersättning till gemensamhetsanläggningen vilken ska betalas av ägaren till den mark som inte längre 

ska ingå i gemensamhetsanläggningen. 

Förrättningskostnader och eventuell ersättning till gemensamhetsanläggningen belastar köparen av 

mark. 

Fastighet Övertar mark från Preliminär yta 

Svanvik 1:9 Svanvik 1:7 47 

Svanvik 1:10 Svanvik 1:7 172 

Svanvik 1:12 Svanvik 1:7 57 

Svanvik 1:13 Svanvik 1:7 262 

Svanvik 1:14 Svanvik 1:7 157 

Svanvik 1:15 Svanvik 1:7 116 

Svanvik 1:18 Svanvik 1:7 158 

Svanvik 1:19 Svanvik 1:7 76 
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Fastighet Övertar mark från Preliminär yta 

Svanvik 1:28 Svanvik 1:7 69 

Svanvik 1:31 Svanvik 1:7 150 

Svanvik 1:41 Svanvik 1:7 106 

Svanvik 1:42 Svanvik 1:7 124 

Svanvik 1:43 Svanvik 1:7 153 

Svanvik 1:44 Svanvik 1:7 119 

Svanvik 1:45 Svanvik 1:7 132 

Svanvik 1:46 Svanvik 1:7 153 

Svanvik 1:47 Svanvik 1:7 126 

Svanvik 1:48 Svanvik 1:7 169 

Svanvik 1:49 Svanvik 1:7 218 

Svanvik 1:50 Svanvik 1:7 100 

Svanvik 1:51 Svanvik 1:7 325 

Svanvik 1:52 Svanvik 1:7 49 

Svanvik 1:53 Svanvik 1:7 80 

Svanvik 1:54 Svanvik 1:7 83 

Svanvik 1:55 Svanvik 1:7 81 

Svanvik 1:56 Svanvik 1:7 151 

Svanvik 1:57 Svanvik 1:7 196 

Svanvik 1:58 Svanvik 1:7 59 

Svanvik 1:62 Svanvik 1:7 43 

Svanvik 1:64 Svanvik 1:7 203 

Svanvik 1:63 Svanvik 1:7 260 

Svanvik 1:66 Svanvik 1:7 346 

Svanvik 1:67 Svanvik 1:7 268 

Svanvik 1:68 Svanvik 1:7 45 

Svanvik 1:79 Svanvik 1:7 254 

Svanvik 1:80 Svanvik 1:7 390 
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Fastighet Övertar mark från Preliminär yta 

Svanvik 1:77 Svanvik 1:7 140 

Svanvik 1:78 Svanvik 1:7 275 

Svanvik 1:81 Svanvik 1:7 238 

Svanvik 1:83 Svanvik 1:7 28 

Svanvik 1:84 Svanvik 1:7 290 

Svanvik 1:85 Svanvik 1:7 44 

Svanvik 1:86 Svanvik 1:7 90 

Svanvik 1:87 Svanvik 1:7 96 

Svanvik 1:88 Svanvik 1:7 75 

Svanvik 1:89 Svanvik 1:7 323 

Svanvik 1:97 Svanvik 1:7 89 

Svanvik 1:98 Svanvik 1:7 80 

Svanvik 1:99 Svanvik 1:7 134 

Svanvik 1:100 Svanvik 1:7 263 

Svanvik 1:101 Svanvik 1:7 156 

Svanvik 1:103 Svanvik 1:7 19 

Svanvik 1:104 Svanvik 1:7 20 

Svanvik 1:105 Svanvik 1:7 35 

Svanvik 1:106 Svanvik 1:7 35 

Svanvik 1:107 Svanvik 1:7 35 

Svanvik 1:108 Svanvik 1:7 35 

Svanvik 1:109 Svanvik 1:7 35 

Svanvik 1:110 Svanvik 1:7 256 

Svanvik 1:116 Svanvik 1:7 160 

Svanvik 1:117 Svanvik 1:7 110 

Svanvik 1:119 Svanvik 1:7 54 

Svanvik 1:142 Svanvik 1:7 57 

Svanvik 1:145 Svanvik 1:7 8 
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Fastighet Övertar mark från Preliminär yta 

Svanvik 1:115 Svanvik 1:7 83 

Svanvik 1:152 Svanvik 1:7 61 

Svanvik 1:156 Svanvik 1:7 68 

Svanvik 1:157 Svanvik 1:7 92 

Svanvik 1:158 Svanvik 1:7 92 

Svanvik 1:159 Svanvik 1:7 111 

Svanvik 1:160 Svanvik 1:7 73 

Svanvik 1:129 Svanvik 1:7 199 

Svanvik 1:113 Svanvik 1:7 152 

Svanvik 1:114 Svanvik 1:7 284 

Svanvik 1:137 Svanvik 1:7 90 

TEKNISKA FRÅGOR 

Ledningar för vatten och spillvatten 
Svanvik samfällighetsförening ansvarar för drift av VA-anläggningar i hela området.  

Dagvatten 
Dagvatten på kvartersmark skall i första hand tas omhand inom den egna fastigheten. Svanvik 

samfällighetsförening i Orust kommun ansvarar för anläggning och drift av dagvattenhantering 

inom samfällighetens område. 

Geoteknik 
Kommunen ansvarar för att åtgärder för stabilitet och mot blocknedfall på kommunens fastighet 

genomförs där behov finns. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnader 
Framtagande av denna planändring har finansierats av kommunen. För att täcka kostnaderna tas en 

planavgift tas ut då fastighetsägare inom planområdet söker bygglov efter att planen vunnit laga 

kraft. Planavgiften rättas efter åtgärdens storlek och utgår från gällande taxa.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen ansvarar för kostnader för säkring av bergsslänter på kommunens fastighet för att 

förhindra blocknedfall. Kommunen kan som ägare av Svanvik 1:7 få intäkter för markförsäljning. 

Ekonomiska konsekvenser för övriga fastighetsägare  
Fastighetsägare som önskar köpa mark för utökning av bostadstomt ska utöver att betala ersättning 

för marken till markägaren svara för förrättningskostnader för fastighetsreglering och omprövning 

av gemensamhetsanläggning samt betala ersättning till gemensamhetsanläggningen. 
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Fastighetsägare som upplåter mark som utgör allmän plats till gemensamhetsanläggning kan få 

ersättning för markupplåtelsen från gemensamhetsanläggningen.  

Ekonomiska konsekvenser för Svanviks samfällighetsförening 
När en fastighetsägare köper mark för utökning av bostadstomt ska samfällighetsföreningen få 

ersättning för den rättighet till marken som gemensamhetsanläggningen avstår. 

Samfällighetsföreningen är skyldig att på en fastighetsägares begäran inlösa mark som enligt 

detaljplanen utgör allmän plats. Samfällighetsföreningen ska i dessa fall ansöka och betala 

förrättningskostnader för omprövning av gemensamhetsanläggningen. 

MEDVERKANDE 

Planhandlingarna har utarbetats av Catrin Frick, Emma Löfblad, Inger Bergström och Isabella 

Bergh, konsulter på AL Studio. Medverkande har varit Klara Sjögren Holtz och Rickard Karlsson 

på planenheten och Erik Ysander på Mark- och exploateringsenheten på Orust kommun. Tidigare 

stadsarkitekt Boo Widén har medverkat som plankoordinator. 
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HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS 
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen under tiden 

24 augusti 2022 – 14 september 2022. 

Under granskningen har det inkommit 10 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och 

kommenteras i detta granskningsutlåtande.  

 

LÄSINSTRUKTIONER 
Granskningsutlåtandet innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under 

granskningsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med 

anledning av synpunkterna.  

Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv. 
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SAMMANFATTNING 
Myndigheter, organisationer och privatpersoner har inkommit med yttranden som pekar på ett antal 

förändringar som krävs av planförslaget. Med redovisade ändringar bedöms planen kunna antas. 

Sedan granskningen har justeringar skett: 

• Svanvik 1:79 har fått minskad möjlighet till markköp och justerad prickmark. 

• Plangränsen har anpassats till traktgräns för att passa befintliga fastighetsgränser och där 

med minskat planområdet för att utesluta fastigheten Rörvik 2:1 

• Ett område i väster har uteslutits ändringsplanen då den endast innehåller del av en 

anläggning med avloppsreningsverk. 

• Del av NATUR i sydöst har fått ändrad användning till L1 för att överensstämma med 

faktisk användning. 

• Ytor inom allmänplats har fått ändrad användning till PARK för att överensstämma med 

anläggningsbeslutet från bildandet av Svanvik ga:1. 

• Allmänplats GATA har justerats för att innefatta hela vägsträckan mellan Svanvik 1:141 

och Svanvik 1:160 samt hörnet av Svanvik 1:138 som sticker ut i vägområdet. 

• Svanvik 1:51 och Svanvik 1:66 har på yta som sedan samrådets får ändrad användning till 

kvartersmark delvis försetts med egenskapen u1 för att befintliga ledningar som haft 

planstöd fortsatt ska ha det. 

• Svanvik 1:63 och Svanvik 1:66 har fått utökad möjlighet till markköp. 

• Planhandlingarna har kompletterats med riktlinjer kring utformning (lutning) av 

permanenta slänter och att kommunen åtar sig att utföra bergrensning vid fastigheten 

Svanvik 1:67. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av vad egenskapsbestämmelsen 

gällande byggnader som inte ska bedömas från planstridigt utgångsläge innebär. 
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INKOMNA YTTRANDEN 
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, organisationer och föreningar, kända sakägare 

och sist andra än sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Yttranden från 

organisationer, föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har sammanfattats och 

organiserats med ämnesrubriker. Varje ämne besvaras av kommunen för att förbättra läsbarheten.  

Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av 

fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även 

fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk form. 
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MYNDIGHETER 
 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI  

Yttrande  nummer 3 .5 

Yttrande över granskningshandling 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Orust kommun 

erhållit rubricerad detaljplan med önskemål om yttrande. SGLs yttrande avser geotekniska 

säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till 

översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom sättningar och hantering av radon, 

ingår således inte. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka 

byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter. 

Underlag: 

1. Plankarta, 2022-08-23 

2. Planbeskrivning, 2022-08-23 

3. Samrådsredogörelse, 2022-08-23 

4. PM Geoteknik. Bohusgeo, 2022-06-20 

5. MUR Geoteknik. Bohusgeo, 2022-06-20 

6. Bergteknisk utredning. Bergab, 2022-05-20 

SGI:s synpunkter 

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplaneändring. Yttrandet är 

daterat 2021-10-28, dnr. enligt ovan. Då gällande detaljplan är från 1973 och det inte framgår i 

aktuellt planunderlag i vilken omfattning de geotekniska och bergtekniska frågorna utreddes i det 

ursprungliga planarbetet, rekommenderade SGI att det verifieras/säkerställs att stabiliteten inom 

området är tillfredställande. 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo. Stabiliteten för planområdet bedöms vara 

tillfredsställande för befintliga och framtida förhållanden. I PM ([4] kap 6.4) noteras dock att för 

eventuella fyllningar bör skapade permanenta slänter ha en släntlutning på 1:2 eller flackare. SGI vill 

lyfta frågan ifall detta behöver förtydligas i planen, då det inte framgår på vare sig plankarta eller i 

planbeskrivning. 

Berg t eknik 

En bergteknisk utredning har utförts av Bergab (underlag 6). Hänsyn behöver tas till de 

rekommendationer som ges i utredningen. Befintliga risker anser SGI behöver vara åtgärdade innan 

planen antas, alternativt reglerat i plan på ett acceptabelt sätt. Det ges även rekommendationer om 

återkommande besiktningar där vi vill lyfta frågan om hur det säkerställs att dessa genomförs. 

Kommentar :  

I  p lanbeskr ivn ingen har g eo t ekniken gä l lande  permanenta s länt er  f ö r t yd l i gat s  o ch 
p lankartan har  komple t t era t s  med bes tämmels e  om permanenta s länt er .  
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Svar om berg t eknik innan p lanen antas  

Den berg t ekniska ut redningen har  just e rat s  e f t e r  förd jupad ut r edning  och åt erkommande 
bes iktn ingar  är  in t e  längre  en  r ekommendat ion .  

 

LANTMÄTERIET 

Yttrande  nummer 3 .9 

Ändring av detaljplan för Svanviks Fritidshusområde  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-08-23) har följande noterats: 

För plangenomförandet viktiga frågor där p lanen måste förbättras 

Avloppsren ingsverk på naturmark  

I planområdets sydvästra hörn finns en byggnad som är ”Avloppsreningsverk” enligt den 

bakomliggande kartan i anläggningsbeslutet från bildandet av Svanvik ga:1, aktnummer 14-STA-

895, se röd pil i figuren nedan (hänvisar till bilagd bild). 

Byggnaden förefaller enligt anläggningsbeslutet ingå som en del av Svanvik ga:1 och därmed 

förvaltas av områdets samfällighetsförening - Svanviks samfällighetsförening i Orust kommun. 

Området är i det nu aktuella planförslaget planlagt som allmän plats NATUR, se figur nedan. Det 

verkar klart tveksamt om det är förenligt med användningen NATUR att ha ett avloppsreningsverk 

inom en sådan användning. 

Ledningsrät t e r  o ch u -områden  

Lantmäteriet konstaterar att vår synpunkt om skrivningen kring ledningsrätter i samrådsskedet till 

inte har medfört någon ändring i granskningsskedet. Vi anser fortfarande att skrivningen behöver 

ändras så att det framgår att det inom planområdet inte finns några ledningsrätter i dagsläget. Se 

vårt yttrande i samrådsskedet. 

Kommunen har i samrådsredogörelsen svarat på frågan om varför inget anges om u-områdena i 

planbeskrivningen. Även skälen till vilka u-områden som finns utlagda behöver redovisas i 

planbeskrivningen. 

Delar av planen som bör förbättras 

Planområde t s  omfat tn ing  

I planbeskrivningen anges på sidan 5 under rubriken ”Markägoförhållanden” att ”Området består i 

huvudsak av kommunalägd mark.”. Det anges även under rubriken Markägande på sidan 21 att 

Svanvik 1:7 ägs av kommunen och i övrigt är det i huvudsak privatägda bostadsfastigheter. 

Lantmäteriet noterar att den privatägda jordbruksfastigheten Rörvik 2:1 berörs av planen eftersom 

plangränsen inte följer fastighetsgränsen mellan Svanvik 1:7 och Rörvik 2:1. Antingen bör 

skrivningarna förändras och förtydligas om att även Rörvik 2:1 berörs, eller så bör 

planområdesgränsen flyttas så att Rörvik 2:1 inte berörs om det inte är nödvändigt. 

Söder om fastigheterna Svanvik 1:138 till 1:141 finns allmän plats som i planförslaget är utlagd som 

NATUR. Enligt det tillgängliga ortofotot förefaller marken vara åkermark i dagsläget och inte 

vägområde som framgår av den ursprungliga byggnadsplanen. Kanske kommunen i denna del 
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skulle upphäva den aktuella delen av planområdet ifall det ändå inte är aktuellt att använda marken 

som NATUR-mark för planområdet? 

Lekplat s  på NATUR 

Det finns en lekplats och vad som förefaller vara en välklippt gräsmatta på NATUR-mark enligt 

planförslaget söder om fastigheterna Svanvik 1:148 till 1:150. Lekplatsen och ytan runt omkring 

ingår som ”Lekplatser och bollplaner” i Svanvik ga:1. 

I den tidigare regleringen som allmän plats PARK i byggnadsplanen finns det möjligheter till mer 

intensiv skötsel och andra anläggningar än vad som inryms i dagens användning NATUR. Bedömer 

kommunen att det möjligt att fortsätta med nuvarande intensiva skötselnivå inom område med 

användningen NATUR? 

Grusplan ” l ekplat s  e l l e r  bo l lp lan” samt byggnad inom NATUR  

Väster om fastigheterna Svanvik 1:67 och 1:79 finns det på allmän plats NATUR en grusplan med 

anslutning till vägen i väster och en byggnad av något slag, se figur nedan. Byggnader inom 

NATUR-mark är vad Lantmäteriet förstår tillåtna endast om de är förknippade med skötseln av 

NATUR-marken. Enligt anläggningsbeslutet, aktbilaga C i aktnummer 14-STA-895 är området där 

grusplanen ligger markerat med gul färg som betyder ”Lekplatser och bollplaner”, se figur nedan 

(hänvisar till bilagd bild). 

Det är tveksamt om denna typ av anläggningar kan finnas inom allmän plats NATUR. Om det i 

framtiden skulle vara aktuellt att göra området till exempelvis parkering, så verkar det även tveksamt 

att låta marken vara planlagd som NATUR eftersom det inte är tillåtet med fordonstrafik över 

sådan mark. 

Förtyd l i gande  om genomförande t iden i  p lanbeskr ivn ingen  

I planbeskrivningen anges på sidan 21 endast att genomförandetiden är 10 år från det att planen 

vunnit laga kraft. Enligt 4 kap. 22 § PBL avser genomförandetiden vid planändringen endast de 

frågor som ändras. Att genomförandetiden endast avser dessa frågor borde redovisas tydligare i 

planbeskrivningen. 

Uppdater ing  av  ansvars fö rde ln ingen  

I planbeskrivningen finns en tabell över ansvarsfördelningen inom planområdet. I denna står det i 

kolumnen ”Anläggning (kartbeteckning)” att det finns en användning med beteckningen ”E2”. 

Detta behöver uppdateras eftersom ”E2” numera betecknas ”E” i plankartan. 

Väg på NATUR-mark som ingår i  g emensamhet sanläggningen  

Enligt anläggningsbeslutet ingår hela den vägstump som går ner mellan Svanvik 1:141 och 1:160 i 

Svanvik ga:1. Den östligaste delen av vägstumpen är utlagd som allmän plats NATUR i 

planförslaget. Är det meningen att vägen ska tas ur bruk? (Bilagt finns bild på avsett vägstump). 

Kvart er smark inom vägområde  

På sidan 22 i planbeskrivningen redovisas att två fastigheter – Svanvik 1:81 och 1:137 innehåller 

ytor som ges ändrad användning från kvartersmark till allmän plats för att de inte ska sticka ut i 

vägområdet. Lantmäteriet noterar att även ett hörn av Svanvik 1:138 sticker ut i det nuvarande 

vägområdet. Kanske kommunen borde ändra planen så att den anpassas till gällande förhållanden 

även här? 
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Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 

Byggnadshö jd bör  he l s t  in t e  användas  

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i 

undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis finns 

olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd används kan lovprövningen försvåras och leda till 

svårförutsedda resultat. Boverket förordar i stället i första hand att totalhöjd eller nockhöjd används 

eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd på byggnadsverk” i PBL 

Kunskapsbanken (bilagt återfinns länk till hänvisad text). I Boverkets föreskrifter BFS 2020:5 finns 

totalhöjd och nockhöjd som egna kategorier medan andra begrepp för att reglera höjd på 

byggnadsverk registreras i en gemensam kategori för övrigt och blir därmed svåra att följa upp vid 

övergripande analyser av till exempel outnyttjade byggrätter. 

Bestämmels er  om plac er ing på två s tä l l en  b land p lanbes tämmels erna  

Lantmäteriet noterar att i listan över planbestämmelser på plankartan redovisas 

egenskapsbestämmelser för kvartersmark under rubriken ”Placering” på två olika ställen i listan. 

Det underlättar läsningen av planen om samtliga planbestämmelser i samma kategori placeras 

tillsammans. 

Övriga f rågor  

På sidan 21 i planbeskrivningen finns följande hänvisning ”Ianspråktagen mark föreslås i dessa 

lägen att konverteras till kvartersmark (läs vidare under fastighetsrättsliga frågor, s. 18).” 

Fastighetsrättsliga frågor redovisas på en annan sida än den som angivits. Detta bör förstås rättas 

till. 

Kommentar :  

Ändr ingsp lanen omfat tn ing  har  minskats  och har därmed ut e s lu t i t  av loppsren ingsverket  ur  
ändr ingsp lanen .   

Skrivn ingen gä l lande  l edningsrät t e r  har  jus t e rat s  o ch skäl en t i l l  v i lka u -områden som 
inkluderat s  i  ändr ingsp lanen  har  r edov i sa t s .  

Marken söder  om Svanvik 1 :138 och Svanvik 1 :141 har få t t  ändrad användning  t i l l  
kvar t e r smark för  od l ing .  

Ytorna som gä l l e r  l ekplat se r  o ch bo l lp lan har  i  få t t  jus t e rad användning  t i l l  PARK.  

I  p lanbeskr ivn ingen har omfat tningen av  g enomförande t iden fö r t yd l i gat s  o ch tabe l l en  över  
ansvars fö rde ln ingen har  jus t e rat s  en l ig t  y t t rande t .  

Plankartan har  jus t e rat s  o ch he la vägs t räckningen me l lan Svanv ik 1:141 och Svanv ik 
1 :160 har nu användningen GATA.  

Hörne t  av Svanv ik 1 :138 som s t i cker u t  i  vägområde t  har  fåt t  ändrad användning  t i l l  
GATA. 

I  ändr ingsp lanen har  byggnadshö jd  be t raktat s  som mes t  lämpl i g  bes tämmels e  då de t  är den 
r eg l e r ingen som anges  i  gä l lande  p lan .  

Planbes tämmels erna har  på p lankartan sor t e rat s  om för  a t t  under lä t ta  läsn ingen .  
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Felakt i ga s idhänv i sn ingar har  jus t e rats  i  p lanbeskrivn ingen .  

 

LÄNSSTYRELSEN 

Yttrande  nummer 3 .10 

Yttrande Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen ej kommer att prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 

områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.  

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa 

och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk 

för olyckor, översvämning, erosion) 

Synpunkter på granskningshandlingarna 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo. Stabiliteten för planområdet bedöms vara 

tillfredsställande för befintliga och framtida förhållanden. I PM (kap 6.4) noteras dock att för 

eventuella fyllningar bör skapade permanenta slänter ha en släntlutning på 1:2 eller flackare. SGI vill 

lyfta frågan ifall detta behöver förtydligas i planen, då det inte framgår på vare sig plankarta eller i 

planbeskrivning. 

Kommentar :  

För  svar angående  synpunkterna s e  svar  som g iv i t s  på SGI:s  y t t rande  ovan.  

 

TRAFIKVERKET 

Yttrande  nummer 3 .2 

Trafikverket bedömer att detaljplaneförslaget inte påverkar statlig infrastruktur och har därmed 

ingen erinran. 

 

VATTENFALL 

Yttrande  nummer 3 .3 
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Exempelrubrik 

Vattenfall Eldistribution har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerad detaljplan och 

lämnar följande yttrande. 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution har 

inget att erinra. 

 

LOKALPOLISEN 

Yttrande  nummer 3 .7 

Yttrande om Detaljplan för Svanvik Fritidshusområde, Orust  

Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har tagit del av handlingarna gällande ovanstående detaljplan och 

har följande synpunkter. Gällande säkerhetsaspekter ur en polisiär synvinkel är det viktigt att de 

miljöer som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet. 

Hastighetsgränsen i området bör vara 30 km/h. 

I övriga aspekter har Polismyndigheten inget att erinra utan lämnar de frågorna till för de lämpliga 

insatserna. 

Kommentar :  

Hast i ghe t sbegränsningar  hant eras  in t e  inom planproc e s s en men synpunkten v idarebe fo rdras  
t i l l  t ra f ikavde ln ingen .  

 

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 

BOHUSLÄNS MUSEUM 

Yttrande  nummer 3 .6 

Vi har inget ytterligare att tillägga utan hänvisar till vårt samrådsyttrande. 

 

ELLEVIO 

Yttrande  nummer 3 .4  

Vi har tagit del av granskningshandlingarna i planärendet. Vi lämnade in synpunkter under samrådet 

som inte har blivit tillgodosedda. 

Vi står fast vid att tomterna som utökas ska förses med u-område inom den del där vi har ledningar, 

se kartbild nedan (hänvisar till kartbild med två markeringar). Inom allmän plats hade ledningarna 

planstöd, om plankartan ändras ska planstödet följa ledningarna. Det ska vara känt för tredje man 

att vår allmännyttiga ledning finns där och det ska inte vara någon några tveksamheter kring 

bygglovsgivning invid vår ledning. 

Skulle exploatören initiera och bekosta en flytt av vår ledning så kan vi godkänna en avvikelse från 

planen i samband med bygglovsprövning. 
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Om plankartan inte justeras med u-område finns två alternativ. Alternativ 1 är att exploatören 

initierar och bekostar en ledningsflytt innan planen antas. Alternativ 2 är att plankartan 

kompletteras med en planbestämmelse om villkor för lov som innebär att inga lov kan godkännas 

och inga åtgärder får genomföras inom ledningsområdet innan ledningen är flyttad. 

Kommentar :  

Samrådsy t t rande t  besvarades  i  samrådsredogöre l s en .  

De y torna som y t t randet  hänv i s ar  t i l l  o ch som sedan samråde t  få t t  ändrad användning  t i l l  
kvar t e r smark har  fö r s e t t s  med u -område  i  en l i ghe t  med y t t randet . 

KÄNDA SAKÄGARE 
 

SVANVIK 1:66 

Yttrande  nummer 3 .1 

Undertecknad önskar möjlighet att förvärva mer mark till sin fastighet och hänvisar till markering 

på en bifogad kartbild. 

Kommentar :  

Möj l i ghe t en at t  f ö rvärva mer  mark har  t i l l godose t t s .  

 

SVANVIK 1:79 

Yttrande  nummer 3 .8  

Undertecknad undrar vad den angiva prickmarken innebär för komplementbyggnaden som delvis 

är belägen på denna yta. Undertecknad hänvisar till liknande byggnad på grannens tomt som 

undantagits prickmarken och undrar varför så inte skett på den egna fasigheten (bifogad bild visar 

nämnda byggnader) 

Undertecknad lyfter oro för kostnader associerade med ändringsplanens utökande av kvartersmark 

och vill i och med det minska den markyta som fastigheten kan utökas med (bifogad bild visar hur 

justerad markyta önskas). 

Kommentar :  

Pr i ckmarken har  jus t e rats  så  at t  komplementbyggnaden undantas .  

Vad gä l l e r  den utökade mark ytan är  de t  endas t  en mö j l i ghe t  f ö r  fas t i ghe t en at t  u töka s in  
tomt inom den nya y tan så at t  be f int l i g  komplementbyggnad b l i r  p lanen l i g .  Möj l i ghe t en t i l l  
u tökande av mark har  ändå jus t e rat s  en l i g t  önskemål .  
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Sektor samhällsutveckling 

 

Rickard Karlsson  Catrin Frick 

Planchef  Planarkitekt 
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 
 

 
§245 KS/2021:306 
Antagande av ändring av byggnadsplan för Svanviks fritidshusområde för att 
möjliggöra ökat helårsboende 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta ändring av byggnadsplan för Svanviks fritidshusområde i enlighet med 5 kap 27 § 
plan- och bygglagen. 

2. Tillämpa planavgift inom området enligt taxa för planavgift antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-11 § 119. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 att starta upp arbetet med att ändra byggnadsplan för 
Svanviks fritidshusområde. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse men 
används idag till stor del som helårsboende. Byggnadsplan för Svanviks fritidshusområde antogs 
1970. Planområdet omfattar cirka 150 bostadsfastigheter och andelen helårsboende är idag cirka 
70 %. 
 
Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning och har bedrivits med 
standardförfarande eftersom ändringen är förenlig med översiktsplan och bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan. 
 
Den föreslagna planändringen bedöms på ett ändamålsenligt sätt svara mot en önskad utveckling 
av platsen och planförslaget kan antas i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Plankarta daterad 2022-11-25 
Planbeskrivning daterad 2022-11-25 
Samrådsredogörelse daterad 2022-08-23, reviderad 2022-10-18 
Granskningsutlåtande daterat 2022-11-25 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 
 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-11-23 KS/2022:1650 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Linda Drottz 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: linda.drottz@orust.se

Beslut om tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2, daterat 2022-10-06. 

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun har sedan 2020 ett markanvisningsavtal med Stiftelsen Orustbostäder 
för uppförande av flerbostadshus med hyresrätter. Markanvisningsavtalet ger Stiftelsen 
rätt att någonstans inom detaljplaneområdet för Svanesund centrum norra, köpa ett 
markområde som motsvarar max 2000 kvm BTA. För att kommunen ska kunna 
markanvisa till fler aktörer än Stiftelsen inom detaljplaneområdet så behöver ett 
tilläggsavtal med Stiftelsen tecknas som anger vilket område inom detaljplanen som är 
anvisat till Stiftelsen. 

Utredning 
 
Bakgrund 
Orust kommun har sedan 2020 ett markanvisningsavtal med Stiftelsen Orustbostäder 
för uppförande av flerbostadshus med hyresrätter. Markanvisningsavtalet tecknades i 
samband med att kommunen förvärvade fastigheten Svanesund 7:64 (numera del av 
Svanesund 2:2) av Stiftelsen i syfte att detaljplanelägga ett större område för bostäder 
och förskola. Markanvisningsavtalet ger Stiftelsen rätt att någonstans inom den 
förvärvade fastigheten Svanesund 7:64 köpa tillbaka ett markområde som motsvarar 
max 2000 kvm BTA. Detaljplanen för området, Svanesund centrum norra, antogs av 
kommunfullmäktige den 10 november 2022.  

Bedömning  
För att kommunen ska kunna markanvisa till fler aktörer än Stiftelsen inom 
detaljplaneområdet så behöver ett tilläggsavtal med Stiftelsen tecknas som anger vilket 
område inom detaljplanen som är anvisat till Stiftelsen. Markanvisningsavtalet mellan 
kommunen och Stiftelsen fortsätter att gälla som tidigare med ändring av 
markanvisningsområdet och avtalets giltighet. Tilläggsavtalet anger att avtalets giltighet 
är beroende av följande villkor: 

 att Stiftelsen och kommunen tecknat ett genomförandeavtal inklusive avtal om 
marköverlåtelse senast 2026-01-01. 

 att ny detaljplan för markanvisningsområdet vinner laga kraft senast 2025-01-01. 
 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-11-23 KS/2022:1650

Beslutsunderlag 
Översiktskarta 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
Markanvisning för del av Svanesund 7:64, blivande Svanesund 2:2, daterad 2020-09-29 
Tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2, daterad 2022-10-06 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering  
 
 
Orust kommun 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef   Mark- och exploateringschef
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Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och Stiftelsen 
Orustbostäder, nedan kallad Exploatören, träffas följande 

 
 

Markanvisning för del av Svanesund 7:64, blivande Svanesund 
2:2, Orust kommun 

 
 

 
1 Bakgrund 

 

Kommunen avser förvärva fastigheten Svanesund 7:64 av Stiftelsen 

Orustbostäder i syfte att genom detaljplaneläggning av området ta fram 

byggrätter för förskola och bostäder. I samband med detta görs en 

överenskommelse om att Stiftelsen Orustbostäder någonstans inom fastigheten 

ska ha möjlighet att köpa tillbaka ett markområde som motsvarar max 2000 

kvm/BTA för byggnation av flerbostadshus för hyresrätter. 

  

 

2 Markanvisningsområde 
  

Markanvisningsområdet bestäms i genomförandeavtal som tecknas i samband med 

kommande detaljplan. 

 

  
3 Detaljplan 
  

En ny detaljplan med inriktning mot bostäder och förskola ska upprättas för 

markanvisningsområdet. Plankostnadsavtal som reglerar hur stor del av 

plankostnaden som Exploatören ska stå för tecknas i samband med tecknandet av 

genomförandeavtal. 

 

  

4 Fastighetsbildning 
  

Markanvisningen förutsätter fastighetsrättsliga åtgärder vilka ska initieras och 

bekostas av Exploatören.  
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5 Markpris och markförvärv 
  
 Parterna är överens om att exploatören ska förvärva ett markområde som medger 

en byggrätt om max 2000 kvm/BTA inom kommande detaljplan. Priset för marken 

är 400 kronor/kvm BTA exkl. Va. Köpekontrakt ska tecknas när planen vunnit laga 

kraft. Avstyckning söks med köpekontraktet som grund och bekostas av 

Exploatören.  

 
 

6 Tillträde 

  

Exploatören har rätt att inom markanvisningsområdet utföra erforderliga 

undersökningar och mätningar. Utfyllnad, schaktning, påbörjande av byggnation 

eller liknande får inte ske innan köpet är genomfört om inte parterna gjort skriftlig 

överenskommelse om annat. 

 

 

7 Överlåtelse 
 
Exploatören äger inte rätt att utan kommunstyrelsens skriftliga medgivande 

överlåta detta avtal.  

 

 

 
8 Tillägg och ändringar 

 
Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 

Exploatören och kommunstyrelsen för att vara gällande. 

 
 
9 

 
Tvist 
 
Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om 

annat. 
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10 Giltighet 
 

Om ny detaljplan för markanvisningsområdet inte är antagen senast 2025-01-01 

upphör detta avtal att gälla i alla delar och exploatören står för sina egna nedlagda 

kostnader utan ersättningsskyldighet för kommunen. 

  
  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

För Orusts Kommun                                             För Stiftelsen Orust bostäder 

Kommunstyrelsen 

 

……………………………………. 

Ort och datum   

 

 

………………………………….. 

Ort och datum 

  

  

  

………………………………………                   ……………………………………….. 

Catharina Bråkenhielm Martin Hellgren 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

VD 

 

……………………………………… 

Carina Johansson 

Sektorschef Samhällsutveckling 

 

 

……………………………………… 

Maths Gustavsson 

Ordförande 
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Tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2, 
Orust kommun 

 

 

Tilläggsavtal till markanvisningsavtal daterat 2020-09-29, mellan Orust kommun, 

org.nr. 212000-1314, nedan kallad kommunen, och Stiftelsen Orustbostäder, org. nr. 

758500-2103, nedan kallad Exploatören. Markanvisningsavtalet fortsätter att gälla 

som tidigare med ändring under punkt 2, Markanvisningsområde och punkt 10, 

Giltighet. Vad som anges under punkterna 2 och 10 upphör att gälla och ersätts med 

följande lydelse: 

 

2 Markanvisningsområdet 
 
Markanvisningsområdet är markerat med röd heldragen linje på kartan nedan:  
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10 Giltighet 
 
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att följande villkor uppfylls:  

 att exploatören och kommunen tecknat genomförandeavtal inklusive avtal om 

marköverlåtelse senast 2026-01-01 

 att ny detaljplan för markanvisningsområdet har vunnit laga kraft  

senast 2025-01-01 

 att kommunstyrelsen godkänner detta avtal genom beslut som vinner laga kraft 

Om någon av ovan angivna förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar 

förfallet och exploatören står för sina egna nedlagda kostnader utan 

ersättningsskyldighet för kommunen. Kommunen är då fri att markanvisa området på 

nytt.  

Exploatören kan begära förlängning av avtalet skriftligen hos kommunen om 

exploatören bedömer att tidplanen inte kan följas på grund av förhållande utanför 

exploatörens rådighet. För att förlängning ska beviljas krävs kommunens skriftliga 

medgivande. 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

    

ORUST KOMMUN                                         

För Kommunstyrelsen    För Stiftelsen Orustbostäder 

 

_______________________  _________________________ 

Ort och datum   Ort och datum 

 

_______________________  _________________________ 

Catharina Bråkenhielm   Martin Hellgren 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

_______________________   

Carina Johansson      

Sektorchef Samhällsutveckling  
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Bilagor 
Tilläggsavtalet utgörs av detta Tilläggsavtal (detta dokument) samt följande bilagor: 

Bilaga 2 Markanvisningsavtal daterat 2020-09-29 

 

 





 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 
 

 
§246 KS/2022:1650 
Beslut om tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2, daterat 2022-10-06. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun har sedan 2020 ett markanvisningsavtal med Stiftelsen Orustbostäder för 
uppförande av flerbostadshus med hyresrätter. Markanvisningsavtalet ger Stiftelsen rätt att 
någonstans inom detaljplaneområdet för Svanesund centrum norra, köpa ett markområde som 
motsvarar max 2000 kvm BTA. För att kommunen ska kunna markanvisa till fler aktörer än 
Stiftelsen inom detaljplaneområdet så behöver ett tilläggsavtal med Stiftelsen tecknas som anger 
vilket område inom detaljplanen som är anvisat till Stiftelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Översiktskarta 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
Markanvisning för del av Svanesund 7:64, blivande Svanesund 2:2, daterad 2020-09-29 
Tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2, daterad 2022-10-06 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering  
 
 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-11-29 KS/2022:1486 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Edmund Persson 
telefon 0304-33 40 38 
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för 
småhusändamål på Käringön 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Upphäva sitt beslut 2018-10-11 § 104 om att anta försäljningspris om 2 000 kronor/m2 
för tomtmark för småhusändamål på Käringön samt beslut om att försäljningspriset ska 
uppräknas med konsumentprisindex (KPI) utifrån förändringen av KPI för oktober 
månad varje år. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska 
kommunen köpa och försälja mark på marknadsmässiga grunder. En bedömning av 
marknadsvärdet ska göras. Kommunen är skyldig att vid försäljning av mark följa EU:s 
statsstödsregler enligt Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt 
kommunallagens förbud att gynna enskild eller enskilda. Därför föreslås att tidigare 
beslut om försäljningspris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön 
likt övriga delar av kommunens ska baseras på ett kvadratmeterpris som är 
marknadsmässigt. 

Utredning 

Bakgrund 
Fastighetsägarna på Käringön äger enbart marken under sina hus och behöver därför 
köpa kommunal mark till sina fastigheter vid tillbyggnad av sina bostadshus. I enlighet 
med ett beslut från kommunstyrelsen från 2003 belade fastighetsägarna på Käringön 
1 000 kronor/m2 för köp av kommunal mark, vilket var ett kvadratmeterpris som 
förvaltningen inte bedömde som marknadsmässigt. 
 
Med anledning av ovanstående beställde förvaltningen ett värdeutlåtande från en 
oberoende värderingsfirma där det genomsnittliga marknadsvärdet på tomtmark för 
småhusändamål på Käringön bedömdes vara 25 000 kronor/m2 vid värdetidpunkten 
augusti 2017. 
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter 2018-10-11 att anta försäljningspris om 2 000 
kronor/m2 för tomtmark för småhusändamål på Käringön samt att fastställa att 
försäljningspriset ska uppräknas med konsumentprisindex (KPI) utifrån förändringen av 
KPI för oktober månad varje år. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-11-29 KS/2022:1486

Nuläge 
I nuläget säljer kommunen tomtmark på Käringön för 2 322 kronor/m2 i enlighet med 
det beslut som fattades av kommunfullmäktige. Vid kommunala försäljningar av 
tomtmark inom övriga delar av kommunen baseras kvadratmeterpriset på ett bedömt 
marknadsvärde, vilket innebär att det endast är på Käringön som markpriset inte är 
baserat på marknadsvärde. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska 
kommunen köpa och försälja mark på marknadsmässiga grunder. En bedömning av 
marknadsvärdet ska göras. Kommunen är skyldig att vid försäljning av mark följa EU:s 
statsstödsregler enligt Lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt 
kommunallagens förbud att gynna enskild eller enskilda. Priset vid försäljning av mark 
sätts utifrån ett bedömt marknadsvärde. I de fall kommunen saknar underlag för en 
bedömning av marknadsvärdet anlitas extern värderare. 

Bedömning 
Ett marknadsvärde är det mest sannolika försäljningspriset av en fastighet vid en viss 
angiven tidpunkt under normala förhållanden där det råder en fri och öppen marknad 
med mera. Käringön likt övriga delar av kommunen påverkas av utomstående faktorer i 
vår omvärld och därför borde även innebörden av begreppet marknadsvärde vara 
applicerbart på Käringön. 
 
Förvaltningen bedömer att nuvarande beslut om att sälja tomtmark för småhusändamål 
för 2 000 kronor/m2 saknar marknadsmässiga grunder och är inte heller förenligt med 
våra riktlinjer för upplåtelse, försäljning och köp av mark. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunen upphäver samtliga beslut som tidigare fattats av 
kommunfullmäktige i ärendet KS/2018:1040 och att försäljningspriset av kommunal 
tomtmark för småhusändamål på Käringön likt övriga delar av kommunen ska baseras 
på ett kvadratmeterpris som är marknadsmässigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 

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



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 
 

 
§247 KS/2022:1486 
Beslut om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för 
småhusändamål på Käringön 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande till kommunfullmäktige att besluta: 
Upphäva sitt beslut 2018-10-11 § 104 om att anta försäljningspris om 2 000 kronor/m2 för 
tomtmark för småhusändamål på Käringön samt beslut om att försäljningspriset ska uppräknas 
med konsumentprisindex (KPI) utifrån förändringen av KPI för oktober månad varje år. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark ska kommunen 
köpa och försälja mark på marknadsmässiga grunder. En bedömning av marknadsvärdet ska 
göras. Kommunen är skyldig att vid försäljning av mark följa EU:s statsstödsregler enligt Lag om 
tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt kommunallagens förbud att gynna 
enskild eller enskilda. Därför föreslås att tidigare beslut om försäljningspris vid överlåtelse av 
tomtmark för småhusändamål på Käringön likt övriga delar av kommunens ska baseras på ett 
kvadratmeterpris som är marknadsmässigt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2022-11-24 KS/2022:1668 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Erik Ysander 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: erik.ysander@orust.se

Beslut om förfrågan om köp av p-platser i Tuvesvik 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Avslå förfrågan från Käringöns samfällighetsförening om köp av p-platser  
2. Godkänna förvaltningens förslag till rutin för när p-platser ska överlåtas 

samt förvaltningens förslag till prioriteringsordning för uthyrning av  
resterande p-platser innanför säkerhetsstaketet 

Sammanfattning av ärendet 
Käringöns samfällighetsförening har gjort en förfrågan om att få köpa de parkerings-
platser som kommunen innehar i Lavön ga:3. Avsikten är att samfällighetsföreningen 
själv därefter ska besluta om hur dessa p-platser ska fördelas till boende och 
verksamheter på Käringön. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunen avslår förfrågan om köp av p-platser och 
fortsätter att fördela dessa p-platser i egen regi som var avsett vid bildandet av 
gemensamhetsanläggningarna. Tillgången på p-platser innanför säkerhetsstaketet är 
begränsat och genom att kommunen sköter fördelningen av p-platserna kan kommunen 
bevaka allmänna intressen. 
 
Tillsvidare föreslås p-platserna fortsätta att hyras ut men att p-platserna tilldelas enligt en 
rutin med prioritering enligt bilaga. 

Utredning 
 
Historik 
För att tillgodose parkeringsbehovet för fastighetsägare på Käringön och 
Gullholmen/Härmanö anlade kommunen ett antal parkeringsplatser i Tuvesvik i 
samband med att den nya färjeterminalen etablerades. För den gemensamma 
förvaltningen av parkeringsplatserna för de boende på öarna bildades tre 
gemensamhetsanläggningar. Lavön ga:3 utgörs av parkeringsplatser för boende på 
Käringön, Lavön ga:4 utgörs av parkeringsplatser för boende på Gullholmen/Härmanö 
och Lavön ga:5 utgörs av gemensamma ytor som tillfartsvägar etc. 
Gemensamhetsanläggningarna förvaltas av Käringöns samfällighetsförening och 
Gullholmens samfällighetsförening. 
Vid bildandet av gemensamhetsanläggningarna tilldelades fastigheterna på öarna p-
platser utifrån önskemål där fastighetsägarna/husägarna kunde välja en eller två p-
platser samt välja om man önskade garage. Priset var 45 000 kronor per p-plats och  
55 000 kronor per garageplats.  
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Resterande p-platser tilldelades kommunen för att dessa senare skulle kunna fördelas när 
nya bostäder byggs på öarna. Ett fåtal p-platser har hittills överlåtits i samband med 
nybyggnation och då endast till bostäder med beviljat bygglov. Övriga p-platser hyrs ut 
till boende och verksamhetsutövare på Käringön och Gullholmen/Härmanö.  
 
Efter återkommande problem med stölder och bilinbrott beslutade 
samfällighetsföreningarna att anlägga säkerhetsstaket runt parkeringarna, vilket 
kommunen varit med och bekostat genom sina andelar i Lavön ga:5.  
 
Kommunen innehar ytterligare 76 p-platser innanför staketet, men då dessa är 
utarrenderade genom ett 50-årigt arrendeavtal till Gullholmsbaden, så behandlas dessa 
p-platser inte i detta ärende. 
Utanför säkerhetsstaketet har kommunen allmänna parkeringar som är avgiftsbelagda. 

Nuläge 
Käringöns samfällighetsförening har framfört önskemål om att få köpa kommunens  
p-platser med andelstal i Lavön ga:3 och Lavön ga:4 för att föreningen därefter själv ska 
kunna fördela platserna till boende och verksamheter på öarna. 

Bedömning 
Det antal p-platser som kommunen innehar med andelstal i Lavön ga:3 och Lavön ga:4 
innanför säkerhetsstaketet är begränsat och utgör för närvarande ca 75 platser exklusive 
Gullholmsbadens p-platser. Detta antal skulle långt ifrån räcka ifall alla boende på öarna 
skulle vilja ha två p-platser per fastighet/bostad. Framtida behov av p-platser är svåra att 
förutse, samtidigt som vissa parkeringsbehov är av tillfällig art. Enligt förvaltningens 
bedömning är det därför en fördel att kommunen innehar ett antal platser innanför 
säkerhetsstaketet för att kunna tillgodose kommande behov som boende samt 
verksamheter har av p-platser, både på lång och kort sikt. Genom att kommunen 
ansvarar för tilldelning av platserna kan fördelningen styras utifrån allmänna intressen.   
 
Vid försäljning av p-platser, vilket sker genom överlåtelse av andelstal, har kommunen 
möjlighet att sätta upp vissa villkor för att få köpa en p-plats. Med anledning av att det 
inte finns möjlighet för alla fastigheter/bostäder att äga två p-platser föreslår 
förvaltningen att de som redan har 1 p-plats inte tilldelas någon ytterligare.  
Däremot har fastighetsägare möjlighet att överlåta p-platser mellan varandra, t.ex. 
genom att den som har 2 p-platser kan att överlåta 1 p-plats till annan fastighetsägare. 
För att inte kringgå kommunens villkor bör dock fastighet/bostad som avstått sin p-
plats inte tilldelas någon ny, detta bör gälla även om fastigheten bytt ägare. Det bör ligga 
i samfällighetsföreningarnas intresse att inte medverka till sådana överlåtelser. 
 
Verksamheter med eller utan avstyckad fastighet bör i enlighet med Lantmäteriets beslut 
efter kommunens bedömning tilldelas 1-3 p-platser förutsatt att verksamhet med 
anställd personal bedrivs på ön. 
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De p-platser som kommunen tillsvidare innehar innanför säkerhetstaketet hyrs ut till 
boende och verksamhetsutövare på öarna. Tilldelning av p-plats att hyra har hittills skett 
enligt kölista utan vidare prövning av behov. Förvaltningen föreslår att tilldelning i 
fortsättningen ska ske enligt en prioriteringsordning enligt bilaga. 
 
Förvaltningens förslag till prioritering av p-platser för uthyrning: 

1. Åretruntbostad som inte har någon p-plats innanför säkerhetsstaketet 
2. Samhällsviktig verksamhet 
3. Fritidsbostad som inte har någon p-plats innanför säkerhetsstaketet 
4. Åretruntbostad som endast har 1 p-plats innanför säkerhetsstaketet 
5. Fritidsbostad som endast har 1 p-plats innanför säkerhetsstaketet 
6. Övriga verksamheter med behov 

 
För de som önskar hyra p-plats men inte kan tilldelas sådan innanför säkerhetsstaketet 
kan kommunen erbjuda hyra av p-plats utanför staketet. Tilldelning kan där ske utan 
prioritering då tillgången på p-platser för närvarande är god. 

Beslutsunderlag 
Översiktskarta 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Bilaga: Rutin för överlåtelse och uthyrning av p-platser ingående i Lavön ga:3 och ga:4,  
daterad 2022-11-24 

Beslutet skickas till 
Mark och exploateringsenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef    Mark- och exploateringschef 





   2022-11-24

 

 

 

 

 

Rutin för överlåtelse och uthyrning av p-platser ingående i Lavön ga:3 och ga:4 

 

Prioriteringsordning vid uthyrning av p-platser innanför säkerhetsstaketet 

1. Åretruntbostad som inte har någon p-plats  

2. Samhällsviktig verksamhet 

3. Fritidsbostad som inte har någon p-plats  

4. Åretruntbostad som endast har 1 p-plats  

5. Fritidsbostad som endast har 1 p-plats  

6. Övriga verksamheter med behov 

 
 

Villkor för att få köpa p-plats genom överlåtelse av andel i gemensamhetsanläggning 

 Bostad med beviljat bygglov som inte har någon p-plats innanför säkerhetsstaketet 

 Verksamhet som inte har någon p-plats innanför säkerhetsstaketet 

 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 
 

 
§248 KS/2022:1668 
Beslut om förfrågan om köp av p-platser i Tuvesvik 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Avslå förfrågan från Käringöns samfällighetsförening om köp av p-platser. 
2. Godkänna förvaltningens förslag till rutin för när p-platser ska överlåtas 

samt förvaltningens förslag till prioriteringsordning för uthyrning av  
resterande p-platser innanför säkerhetsstaketet, daterad 2022-11-24. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Käringöns samfällighetsförening har gjort en förfrågan om att få köpa de parkerings-platser som 
kommunen innehar i Lavön ga:3. Avsikten är att samfällighetsföreningen själv därefter ska 
besluta om hur dessa p-platser ska fördelas till boende och verksamheter på Käringön. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunen avslår förfrågan om köp av p-platser och fortsätter att 
fördela dessa p-platser i egen regi som var avsett vid bildandet av gemensamhetsanläggningarna. 
Tillgången på p-platser innanför säkerhetsstaketet är begränsat och genom att kommunen sköter 
fördelningen av p-platserna kan kommunen bevaka allmänna intressen. 
 
Tillsvidare föreslås p-platserna fortsätta att hyras ut men att p-platserna tilldelas enligt en rutin 
med prioritering enligt bilaga daterad 2022-11-24. 
 
Beslutsunderlag 
Översiktskarta 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-24 
Bilaga: Rutin för överlåtelse och uthyrning av p-platser ingående i Lavön ga:3 och ga:4,  
daterad 2022-11-24 
 
Beslutet skickas till 
Mark och exploateringsenheten 
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  2022-11-17 KS/2022:1446 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Christoffer Vikström 
telefon 0304-33 41 26 
e-post: christoffer.vikstrom@orust.se

Motion gällande reglering av solceller i detaljplaner 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2022-11-17. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl lämnade 2022-05-27 in en motion om reglering av solceller i detaljplaner.  
 
I motionen framförs det att kommunstyrelsen bör utreda möjligheterna att uppsättning 
av solceller ska undantas från planbestämmelserna i de detaljplaner som reglerar takfärg.  

Utredning 
Orust kommuns bygglovshandläggare utgår från plan- och bygglagen när de kräver 
bygglov och det finns i huvudsak två anledningar till varför regleringen finns i en 
detaljplan: 

Den första är att man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller enhetliga miljöer av 
kulturmiljöintresse. Det kan handla om enskilda byggnader, sammanhållna kvarter eller 
grupphusbebyggelse där man vill bevara ett uttryck eller en viss kvalitet. 

Det andra gäller nyare bebyggelse där man valt att hålla samman bebyggelsen via någon 
form av uttryck. Detta kan vara ex. fasadfärgen eller takfärg vilket skapar en viss 
enhetlighet. 

I planhandlingarna framgår normalt sett syftet med en viss reglering. På detaljplaner 
som tas fram idag ska det finnas en hänvisning till vilket lagrum som används samt en 
motivering i planbeskrivningen till den reglering som görs i plankartan. 

I alla områden finns reglerat vad som ska utgöra den gemensamma nämnare eller det 
som önskas bevaras. Det finns vanligen inte ett hinder att sätta solceller utan det beror 
på hur dessa är anpassade till miljön. Till exempel kan man inte välja vilka solceller som 
helst på marknaden utan valet behöver anpassas efter den miljö och de regler som gäller 
för det område där fastigheten finns. Denna typ av logik gäller även i andra 
sammanhang som om man vill byta fasadfärg eller fönster. 

När en bygglovsansökan om solceller på röda tak inkommer så hanteras den i vissa fall 
som en mindre avvikelse. Så vida det inte är ett område där man vill värna ett visst 
uttryck i känsliga eller enhetliga miljöer av kulturmiljöintresse. Man har alltid möjlighet 
att pröva sitt ärende i nämnden.  
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Bedömning  
En generell bestämmelse som godkänner solceller på alla tak oavsett färg skulle strida 
mot Plan- och bygglagen och rättspraxis. En ändring av detaljplaner i kommunen med 
reglering av takfärg är mycket kostsam och kräver mycket tid i förhållande till den åtgärd 
det avser och anses därför inte vara motiverad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 
Motion daterad 2022-05-27 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Administrativa enheten  
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Christoffer Vikström 
Enhetschef bygglov



Facebook Kristdemokraterna på Orust 
 

                                                                                                                          

 

Kommunstyrelsens ordförande 

Orust Kommun 

 

Motion om att aktivt ta itu med energiproblemen 

Vi är nog alla överens om att vi har en energikris. Vår regering gav igår ett uppdrag till alla 200 

myndigheter att de skall spara energi. Även Orust kommun försöker spara el och det finns redan 

motioner om att vi skall i mesta möjliga mån sätta solceller på våra kommunägda fastigheter. 

Troligen vet flera av kommunfullmäktige ledamöterna om problemen med detaljplaner som innehåller 

alldeles för mycket detaljer. I många fall stoppar dessa detaljplaner uppsättningen av solceller, eftersom 

detaljplanen reglerar max takhöjd, färgen på taket, materialet på taket, vinkeln på taket och annat som 

kan påverka om man tillåts sätta upp solceller eller inte. 

• Kommunstyrelsen bör skyndsamt utreda om det är möjligt att KF tar ett generellt beslut om att 

uppsättningen av solceller skall vara undantagna från de detaljer i detaljplanerna som gör att det 

blir tillåtet att sätta upp dem 

• Om det är möjligt att ta ett sådant beslut bör KF göra det snarast möjligt. Det vill säga före 

vintern börjar på allvar 

 

 

Orust 2022-05-27 

 

Kent Kihl 

Kristdemokraterna på Orust 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-12-13 
 

 
§249 KS/2022:1446 
Motion gällande reglering av solceller i detaljplaner 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande till kommunfullmäktige att besluta:  
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2022-11-17. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl lämnade 2022-05-27 in en motion om reglering av solceller i detaljplaner.  
 
I motionen framförs det att kommunstyrelsen bör utreda möjligheterna att uppsättning av 
solceller ska undantas från planbestämmelserna i de detaljplaner som reglerar takfärg. 
 
Orust kommuns bygglovshandläggare utgår från plan- och bygglagen när de kräver bygglov och 
det finns i huvudsak två anledningar till varför regleringen finns i en detaljplan: 
Den första är att man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller enhetliga miljöer av 
kulturmiljöintresse. Det kan handla om enskilda byggnader, sammanhållna kvarter eller 
grupphusbebyggelse där man vill bevara ett uttryck eller en viss kvalitet. 
 
Det andra gäller nyare bebyggelse där man valt att hålla samman bebyggelsen via någon form av 
uttryck. Detta kan vara ex. fasadfärgen eller takfärg vilket skapar en viss enhetlighet. 
 
I planhandlingarna framgår normalt sett syftet med en viss reglering. På detaljplaner som tas fram 
idag ska det finnas en hänvisning till vilket lagrum som används samt en motivering i 
planbeskrivningen till den reglering som görs i plankartan. 
 
I alla områden finns reglerat vad som ska utgöra den gemensamma nämnare eller det som önskas 
bevaras. Det finns vanligen inte ett hinder att sätta solceller utan det beror på hur dessa är 
anpassade till miljön. Till exempel kan man inte välja vilka solceller som helst på marknaden utan 
valet behöver anpassas efter den miljö och de regler som gäller för det område där fastigheten 
finns. Denna typ av logik gäller även i andra sammanhang som om man vill byta fasadfärg eller 
fönster. 
När en bygglovsansökan om solceller på röda tak inkommer så hanteras den i vissa fall som en 
mindre avvikelse. Så vida det inte är ett område där man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller 
enhetliga miljöer av kulturmiljöintresse. Man har alltid möjlighet att pröva sitt ärende i nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 
Motion daterad 2022-05-27 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
Administrativa enheten 
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  2022-12-29 KS/2022:274 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Elin Bergendahl 
telefon 0304-33 40 87 
e-post: elin.bergendahl@orust.se

Beslut om försäljning av mark, del av Säckebäck 1:75 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Inte sälja del av Säckebäck 1:75 
2. Inte sälja strandnära mark- och vattenområden om det inte finns särskilda skäl 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sökanden har inkommit med ansökan om att köpa mark under småbåtshamn, del av 
Säckebäck 1:75 ungefärligt markerad med röd linje på bifogad karta. Sökanden 
arrenderar i dagsläget området av kommunen. I samband med en höjning av 
arrendeavgiften önskar sökande istället köpa marken.  
 
När kommunen äger mark har kommunen större rådighet att styra över markens 
användning än om marken är privatägd. För att förhindra att strandnära mark- och 
vattenområden privatiseras och för att skydda allmänhetens tillträde föreslår 
förvaltnignen att ansökan avslås. I syfte att effektivisera förvaltningens hantering av 
ansökningar om köp av strandnära områden föreslår förvaltningen att beslut tas att inte 
sälja strandnära mark- och vattenområden om det inte finns särskilda skäl. I de fall det 
finns särskilda skäl som motiverar en försäljning kan frågan om försäljning lyftas för 
politiskt beslut. 
 

Utredning 

Nuläge  
Sökanden har inkommit med ansökan om att köpa mark- och vattenområde under 
småbåtshamn, sökande arrenderar i dagsläget området av kommunen. Ansökan berör 
del av kommunens fastighet Säckebäck 1:75, ungefärligt markerad med röd linje i 
bifogad karta.  
 
Ansökan om köp av mark inkom i samband med omförhandling av befintligt 
arrendeavtal mellan sökanden och Orust kommun. Idag finns ett arrendeavtal från 1983 
som har en låg arrendeavgift jämfört med andra avtal som kommunen har för liknande 
ändamål. De senaste åren har sökanden betalalat en arrendeavgift på 5 000 kr för en 
femårsperiod. Inför att befintligt avtal upphör 2023-04-30 avsåg förvaltningen teckna 
nytt arrendeavtal där arrendeavgiften grundar sig på 2018 års taxa (50 kr/kvm brygga 
och 100 kr/kvm sjöbod, indexreglerat med konsumentprisindex från 2018). 
Arrendeavtalet omfattar samtliga bryggor inom området, en sjöbod samt del av 
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bryggpromenad. Det skulle ge en arrendeavgift på cirka 24 000 kr/år i 2023 års prisnivå. 
För att inte behöva betala en höjd årlig arrendeavgift till kommunen har sökande 
inkommit med ansökan om att istället få köpa marken.  
 

Bedömning  
När kommunen äger mark har kommunen rådighet att styra över hur marken används. 
Kommunen kan i egenskap av ägare till strandnära mark förhindra att privata aktörer 
privatiserar strandremsan. När kommunen tecknar arrendeavtal för mark förtydligas 
normalt i avtalet att arrendatorn inte får förhindra allmänhetens fria passage över 
arrendestället.  
 
Är kommunen inte markägare har kommunen inte möjlighet att styra 
markanvändningen på samma sätt som i egenskap av markägare. Däremot ger 
strandskyddet skydd för allmänhetens tillträde till strandnära områden oavsett vem som 
är markägare. Dispens från strandskyddet kan sökas hos kommunens miljöenhet. 
 
Markområdet som ansökan avser omfattas av strandskydd. Det innebär att dispens från 
strandskyddet krävs för uppförande av nya anläggningar eller anordningar som avhåller 
allmänheten. Även om strandskydd finns har kommunen större möjlighet att påverka 
markanvändningen om kommunen äger marken. Att äga marken ger kommunen 
rådighet att ha synpunkter på markanvändningen även utan att verksamhetsutövaren 
genomför åtgärder som kräver strandskyddsdispens eller andra tillstånd. 
 
Enligt sökande hyrs idag 20 båtplatser ut. Den nya föreslagna arrendeavgiften fördelat 
på antalet uthyrda båtplatser ger cirka 1 200 kr per båtplats och år. Förutom 
arrendeavgiften har sökande kostnader för underhållet av anläggningarna. Förvaltningen 
bedömer att sökande trots att arrendeavgiften höjs har utrymme att använda del av 
intäkterna från uthyrningen till underhållet av anläggningarna utan att behöva ta ut 
högre hyra per båtplats än vad som är marknadsmässigt. 
 
Trots att kommunen får mindre möjlighet att påverka markanvändningen när 
kommunen inte är markägare kan det ändå finnas anledning att sälja strandnära mark- 
och vattenområden om det finns speciella omständigheter som talar för det. För att 
främja en effektiv hantering av ansökningar om köp av strandnära områden föreslår 
förvaltningen att beslut tas att inte sälja strandnära mark- och vattenområden om det 
inte finns särskilda skäl. I de fall det finns särskilda skäl som motiverar en försäljning 
kan frågan om försäljning lyftas för politiskt beslut. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-29 
Kartbilaga 

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



  KS/2022:274 

Kartbilaga Säckebäck 1:75 
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Översiktskarta Säckebäck 1:75 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-11 
 

 
§3 KS/2022:274 
Beslut om försäljning av mark, del av Säckebäck 1:75 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Inte sälja del av Säckebäck 1:75. 
2. Inte sälja strandnära mark- och vattenområden om det inte finns särskilda skäl. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sökanden har inkommit med ansökan om att köpa mark under småbåtshamn, del av Säckebäck 
1:75 ungefärligt markerad med röd linje på bifogad karta. Sökanden arrenderar i dagsläget 
området av kommunen. I samband med en höjning av arrendeavgiften önskar sökande istället 
köpa marken.  

När kommunen äger mark har kommunen större rådighet att styra över markens användning än 
om marken är privatägd. För att förhindra att strandnära mark- och vattenområden privatiseras 
och för att skydda allmänhetens tillträde föreslår förvaltnignen att ansökan avslås. I syfte att 
effektivisera förvaltningens hantering av ansökningar om köp av strandnära områden föreslår 
förvaltningen att beslut tas att inte sälja strandnära mark- och vattenområden om det inte finns 
särskilda skäl. I de fall det finns särskilda skäl som motiverar en försäljning kan frågan om 
försäljning lyftas för politiskt beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-29 
Kartbilaga 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), med instämmande av Rolf Sörvik (V), föreslår 
kommunstyrelsen besluta att: 

1. Inte sälja del av Säckebäck 1:7 
2. Inte sälja strandnära mark- och vattenområden om det inte finns särskilda skäl. 

 
Michael Relfsson (FO) föreslår utskottet för samhällsutveckling att återremittera ärendet för att 
utreda vad en försäljning av marken skulle kunna ge. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att så ska ske. 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-11 
 

Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) och Rolf 
Sörviks (V) förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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Kommunförvaltningen 
Elisabeth Karlsson 
telefon 0304-334369 
e-post: elisabeth.karlsson@orust.se

Tjänsteskrivelse  
 
Beslut om planbesked för fastigheten Brattås 1:62 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Brattås 1:62 i Orust 
kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Brattås 1:62. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Brattås 1:62, som ligger öster om viken, är obebyggd och innehåller två 
byggrätter. Ansökan avser planbesked för ändring av detaljplanen för båda byggrätterna. 
Höjning av nockhöjd med 40 cm för den nedre tomten samt ändrad 
utformningsbestämmelse för den övre tomten så att en annan hustyp än ett bohuslänskt 
dubbelhus kan byggas. 
Orust kommuns översiktsplan (ÖP) från 2009 anger att all ny bebyggelse ska ske med 
åretruntstandard och med kommunalt vatten och avlopp. Gällande detaljplanens syfte är 
bland annat att möjliggöra utveckling och att värna kulturmiljön och de värdebärare av 
kulturmiljön som finns i Kungsviken.  
Topografi, befintlig bebyggelse samt befintlig detaljplans utformningsbestämmelser för 
de kringliggande fastigheterna ger att det är möjligt att pröva den ansökta planändringen 
för den övre tomten med avsikten att ett annat hus än ett bohuslänskt dubbelhus kan 
byggas. Huruvida en höjning av nockhöjden för den nedre tomten är lämplig med 
avseende på landskapsbilden och bakomvarande övre tomt behöver också utredas 
närmare i planarbetet.  
Ansökan om planbesked föreslås därför ges ett positivt planbesked.  

Utredning 
 
Ansökan 
Ansökan inkom 2022-10-04 och var komplett 2022-11-07. Ansökan avser planbesked 
för ändring av detaljplanen för båda byggrätterna. Höjning av nockhöjd med 40 cm för 
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den nedre tomten samt ändrad utformningsbestämmelse för den övre tomten så att en 
annan hustyp än ett bohuslänskt dubbelhus kan byggas. 

Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan 131-006 antagen 2014-06-12. Genomförandetiden är 
15 år från laga kraft 2014-07-15. Fastigheten ingår i ett exploateringsavtal med 
kommunens mark- och exploateringsenhet som faller ut till betalning vid bygglov eller 
vid genomförandetidens utgång. 
 
Fastigheten Brattås 1:62, som ligger öster om viken, är obebyggd och innehåller två 
byggrätter, en i öster (övre) och en i väster (nedre). Planenheten gjorde platsbesök  
2022-11-21 och kunde då konstatera att bebyggelseområdet i sluttningen från viken och 
uppåt består av glest placerad bebyggelse av lite olika karaktär. Flera gavlar vetter mot 
vattnet och takvinkeln är relativt samstämmig såsom att det är sadeltak. Fasader med 
täckande färger i ljus kulör och någon röd. 
Tomterna som ligger ovanför fastigheten Brattås 1:62 har ännu inte bebyggts. 
Anläggningsarbeten pågår. Den övre tomten på Brattås 1:62 ligger i brytpunkten mellan 
det nya bostadsområdet ovanför och den befintliga bebyggelsen nedanför. Tomten är 
den sluttande fortsättningen på området ovanför och byggrätten har stöd i en bergskant 
i norr.  
Den nedre tomten ligger som på en hylla där byggrätten ligger på den flacka delen och 
bakom stiger berget upp mot den övre tomten.  
 
Orust kommuns översiktsplan (ÖP) från 2009 anger att all ny bebyggelse ska ske med 
åretruntstandard och med kommunalt vatten och avlopp. Gällande detaljplan har tagits 
fram med stöd av ÖP samt ett planprogram som föregick planarbetet. Detaljplanens 
syfte är bland annat att möjliggöra utveckling och att värna kulturmiljön och de 
värdebärare av kulturmiljön som finns i Kungsviken.  
 
Kungsviken, inklusive aktuell fastighet, pekas i Bohusläns museums inventering av 
kommunens kulturmiljöer ut som en av Orust värdefulla kulturhistoriska miljöer. Alla 
ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 2 kap 6 § PBL. Det innebär 
att traditionellt bebyggelsemönster och byggnadsutformning ska vara utgångspunkten 
för anpassningen. 
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. 
 
Fastigheten omfattas av område för riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § 
miljöbalken (MB). 
 
Vägmarken är förrättad som en gemensamhetsanläggning och fastigheten ska anslutas 
till kommunalt VA. 
 
 



   Datum Diarienummer 3(4) 
  2022-11-28 KS/2022:1567

Bedömning  
Inget allmänt intresse av att göra planändringen har framkommit i granskningen, endast 
det enskilda intresset av att ändra planbestämmelserna för de båda byggrätterna.  
 
Topografi, befintlig bebyggelse samt befintlig detaljplans utformningsbestämmelser för 
de kringliggande fastigheterna ger att det är möjligt att pröva den ansökta planändringen 
för den övre tomten. Avsikten att ett annat hus än ett bohuslänskt dubbelhus kan 
byggas motiveras av att ett lägre hus följer topografi och sluttning på ett naturligare sätt. 
Befintlig bebyggelse i området följer redan i stort de bestämmelser som befintlig 
detaljplan anger. Det tillkommande bostadsområdet i öster har samma 
utformningsbestämmelser som de befintliga husen vilket talar för att även denna övre 
tomt på Brattås 1:62 kan ha dessa utformningsbestämmelser. Inga skäl för att den övre 
tomten på Brattås 1:62 måste bebyggas med ett bohuslänskt dubbelhus har framkommit 
under utredningen. Frågan utreds närmare i planarbetet. 
 
Huruvida en höjning av nockhöjden för den nedre tomten är lämplig med avseende på 
landskapsbilden och bakomvarande övre tomt behöver också utredas närmare i 
planarbetet.  
 
Ansökan bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner eller detaljplanens syfte. 
Riksintresset för högexploaterad kust påverkas inte av planändringen. 
 
Ansökan om planbesked föreslås därför ges ett positivt planbesked enligt ovanstående 
bedömning. 
 
Ändringsplanen bedöms kunna prövas i ett begränsat standardförfarande. Planen 
bedöms kunna startas upp tidigast Q2 2024 och antas Q4 2024. Tidsplanen kan 
revideras utifrån politisk prioritering. 
 
En prövning av förutsättningarna för Brattås 1:62 i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
 

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 2022-12-15 
Checklista för prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 
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Beslutet skickas till 
Sökande 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Enheten för affärsdrivande verksamhet 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
Rickard Karlsson  Carina Johansson 
Planchef   Sektorchef Samhällsutveckling 

















Orust Kommun 

Sektor Samhällsutveckling 

Att Elisabeth Karlsson 

 

Komplettering till ansökan om planändring på Brattås 1:62. Ärende Nr KS/2022:1567 

 

Planen på vår tomt tillgodoser ej helt våra behov, med tanke på att vi kommit upp i övre medelåldern 
behöver vi en bostad med alla viktiga funktioner i ett plan, vilket vårt framtagna ritningsunderlag 
visar. Att ha ett traditionella dubbel hus i tre plan nedanför berget förstår vi, men uppe i framkant av 
berget med siluettbildande konturverkan borde inte vara lämplig anpassning till naturen. 

Tomtägarna ovanför och bakom önskar säkerligen att vi bygger så lågt som det bara går för att inte 
störa mer utsikt än vad som krävs, likaså fastighetsägare på västra sidan av Kungsviken. 

Som stöd för planändring kan följande anges. 

2 kap. 2§ PBL  

Planläggning och prövning i ärenden om lov eller förhandsbesked enl. denna lag ska syfta till att mark 
och vattenområde används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov. 

2 kap. 9§ PBL 

En obebyggd tomt som skall bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads 
eller landskapsbilden och till natur och kulturvärderna på platsen. Tomten ska ordnas så att 
naturförutsättningarna så långt som möjligt tas till vara. 

Vi ser fram mot ett bra konstruktivt samarbete med Orust Kommun angående vår anhållan om 
planändring och önskvärt vore ett gemensamt platsbesök, så att man se att vi tar hänsyn till naturen 
från Väster och öster då detta förslag borde bidra till alla ortens invånares belåtenhet. 

 

Kungsviken 2022-11-01 

Annica och Lars Olsson
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Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-11 
 

 
§4 KS/2022:1567 
Beslut om planbesked för fastigheten Brattås 1:62 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:  

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Brattås 1:62 i Orust kommun. 
Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Brattås 1:62. 
3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet 

påbörjas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Brattås 1:62, som ligger öster om viken, är obebyggd och innehåller två byggrätter. 
Ansökan avser planbesked för ändring av detaljplanen för båda byggrätterna. Höjning av 
nockhöjd med 40 cm för den nedre tomten samt ändrad utformningsbestämmelse för den övre 
tomten så att en annan hustyp än ett bohuslänskt dubbelhus kan byggas. 

Orust kommuns översiktsplan (ÖP) från 2009 anger att all ny bebyggelse ska ske med 
åretruntstandard och med kommunalt vatten och avlopp. Gällande detaljplanens syfte är bland 
annat att möjliggöra utveckling och att värna kulturmiljön och de värdebärare av kulturmiljön 
som finns i Kungsviken.  

Topografi, befintlig bebyggelse samt befintlig detaljplans utformningsbestämmelser för de 
kringliggande fastigheterna ger att det är möjligt att pröva den ansökta planändringen för den 
övre tomten med avsikten att ett annat hus än ett bohuslänskt dubbelhus kan byggas. Huruvida 
en höjning av nockhöjden för den nedre tomten är lämplig med avseende på landskapsbilden och 
bakomvarande övre tomt behöver också utredas närmare i planarbetet.  

Ansökan om planbesked föreslås därför ges ett positivt planbesked.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 
Checklista för prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Brattås 1:62 i Orust kommun. 
Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Brattås 1:62. 
3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet 

påbörjas. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-11 
 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Enheten för affärsdrivande verksamhet 
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kommunförvaltningen 
Nina Hansson 
telefon 0304-334158 
e-post: nina.hansson@orust.se

Svar på förfrågningar från Föreningen Svanesund rörande del av Svanesund 2:2 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Avslå föreningens förfrågan om att kommunen renoverar föreningen 
Svanesunds badbrygga 

2. Avslå föreningens förfrågan om att köpa kommunens servicebyggnad  
3. Ansvaret för allmän plats/parkering får utredas i samband med en eventuell 

framtida detaljplaneläggning 

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse till kommunen önskar föreningen Svanesund att kommunen skall bekosta 
renovering av föreningens brygga, man önskar friköpa kommunens servicebyggnad och 
önskar ta över parkeringar från vägföreningen för att bedriva ställplats.  
 
Föreningen Svanesund sköter badplats och servicehus i Svanesund via avtal som är 
skrivna med kommunen. Inom det avtalade området äger föreningen Svanesund en 
brygga.  
 
Förvaltningen bedömer att renovering av bryggan är föreningens ansvar och att 
kommunen inte bör bekosta hela renoveringen. Däremot är det möjligt att söka 
investeringsbidrag från kommunen.  
 
Att avstycka servicebyggnaden och sälja den eller upplåta med tomträtt till föreningen 
bedömer förvaltningen inte som lämpligt då byggnaden fyller en viktig funktion kopplat 
till badplatsen. Däremot är det möjligt att teckna ett separat hyresavtal för 
servicebyggnaden.  
 
Allmän plats mark i Svanesund är upplåten till Svanesunds vägförening. Denna 
upplåtelse är reglerad genom anläggningsförrättning och omfattar även parkeringar. Till 
grund för anläggningsförrättningen ligger detaljplanen för området. Detta innebär att 
vägföreningen inte kan lämna över ansvaret för allmänplats mark till någon annan utan 
att först genomföra en detaljplaneändring och därefter en ny anläggningsförrättning.   
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Utredning 

Nuläge  
Föreningen Svanesund har inkommit med ett antal önskemål: 
 
Renovering av föreningens brygga 
Föreningen har idag ett arrende för badplatsen i Svanesund. I arrendet ingår att 
bibehålla och sköta en badbrygga. Denna brygga ägs av föreningen Svanesund. 
Badbryggan är idag i dåligt skick och behöver renoveras. Föreningen vill därför att 
kommunen renoverar bryggan.  
 
Köp av servicebyggnad 
Föreningen vill köpa kommunens servicebyggnad som idag inrymmer café, förråd och 
toaletter. Servicehuset ingår idag i arrendeavtalet för badplatsen och föreningen erhåller 
bidrag för att sköta toaletterna. Kommunen har under 2022 renoverat toaletterna. 
 
Överta av vägföreningens parkeringar för att bedriva ställplats. 
Genom anläggningsförrättning är allmän plats upplåten till Svanesunds vägförening. 
Föreningen Svanesund vill ta över två parkeringsytor vid båthamnen för att bedriva 
ställplats för husbilar. Redan idag har vägföreningen en överenskommelse där 
Föreningen Svanesund bedriver ställplats på den aktuella parkeringen. 

Bedömning  
Förvaltningen anser att kommunen inte bör renovera bryggan då den utgör föreningens 
lösa egendom. Istället bör föreningen uppmanas att söka bidrag för renovering av 
bryggan. 
 
Att sälja marken med servicebyggnad är inte lämpligt då byggnaden är starkt kopplad till 
badplatsen, det blir heller ingen lämplig fastighetsbildning enligt förvaltningens 
bedömning. Om kommunen själva någon dag vill ta över driften av badplatsen t.ex. om 
föreningen inte längre har möjlighet att sköta den så har man inte längre någon 
servicebyggnad att tillgå. För att badplatsen ska fungera även i framtiden bör kommunen 
äga alla delar som är väsentliga för en fungerande badplats. Att stycka av tomten och 
upplåta med tomträtt innebär samma problem som vid försäljning. Upplåtelse genom 
hyra är enligt förvaltningens bedömning det bästa alternativet.  
 
Att överlåta parkeringar till Föreningen Svanesund är inte möjligt utan att göra en 
detaljplaneändring och därefter lyfta ur parkeringen från vägföreningens förvaltning 
genom anläggningsförrättning. Det ingår inte i vägföreningens åtagande att bedriva 
ställplats för husbilar. Förvaltningen bedömer att en ställplats kan medföra positiva 
effekter för samhället i övrigt så som ökat kundunderlag för de verksamheter som finns 
i Svanesund. Man kan också hindra problemet med otillåten camping på olika platser i 
Svanesund. Förvaltningen föreslår att man vid en eventuell ny detaljplan i detta område 
ser över möjligheten att bedriva ställplats i föreningens eller kommunens regi. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-22 
 

Beslutet skickas till 
Enhet för fritid 
Mark och exploatering 
 
 
ORUST KOMMUN 
kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef Samhällsutveckling Mark och exploateringschef



          
 

Föreningen Svanesund                                                        org.nr 958500-2927 
Box 17 www.forsvanesund.se 
472 32  SVANESUND  info@forsvanesund.se  

 

 

 

Carina Johansson 

Sektor Samhällsutveckling 

 

Föreningen Svanesund – Badstranden/brygga mm 

Vi kan tänka oss en lösning med olika etapper. 

 Servicehuset 
 Omklädningshuset 
 Bryggan och stranden 

Det är troligen för kort om tid att ta in anbud och hinna genomföra bryggan och strandarbetena före 
denna sommar. Såvitt vi vet kan man inte genomföra arbeten i vattnet efter 31 april. Vi hoppas 
därför att den delen läggs in i budgeten för nästa års investeringar. 

Omklädningshuset är i mycket dåligt skick, helt murket i delar av golv och undre delen av några 
väggar.  

Servicehuset har i princip bara underhållits sedan det byggdes för omkring 35 - 40 år sedan. Enligt 
ditt tidigare brev är kommunen beredd att renovera handikapptoaletten, mest beroende på att det 
finns begränsat med medel i budgeten. Du nämner också att om föreningen vill bygga om den delen 
där vi har kioskverksamheten så får föreningen själva stå för den kostnaden. Vi kan tänka oss att stå 
för den ombyggnaden, men vill i gengäld ha ett annat avtal om lägenhetsarrende, enligt bifogat 
förslag och vill att även det förslaget tas via utskottet. 

 

 

Svanesund 2022-02-14 

 

 

Kent Kihl 

Ordförande Föreningen Svanesund 

 

http://www.forsvanesund.se/




1

Förslag till ny brygga i Svanesund
Den södra badbryggan i Svanesund ägs och drivs av Föreningen Svanesund. Denna brygga har nått
sin tekniska livslängd och behöver ersättas. I samband med att bryggan ersätts har Föreningen
Svanesund arbetat fram åtgärder som skulle göra bryggan mer tillgänglig, öka badsäkerheten samt
öka användbarheten. Vi är övertygade om att dessa åtgärder skulle skapa ett mervärde för hela
samhället.

Den södra badbryggan i Svanesund är oerhört
populär. Under sommaren är bryggan välbesökt
av personer i alla åldrar. Viken där bryggan finns
är långgrund med fin sandbotten, vilket gör att
badplatsen är väldigt barnvänlig. Eftersom
bryggan är ca 50 meter lång är djupet längst ut
tillräcklig för hopptorn, vilket är väldigt populärt
för de äldre barnen. Badstegar med räcken
möjliggör säkra bad för alla åldrar. I anslutning
till badbryggan finns en ca 20 meter lång
flytbrygga. Under några veckor varje år används
den södra badbryggan till simundervisning,
vilket har genomförts på just denna plats sedan
50-talet. Under terminstid genomför Ängås
skola simundervisning vid denna brygga.

Det har vid denna plats funnits bryggor sedan lång tid tillbaka. Konstruktionen för den nuvarande
bryggan (s.k. huvudbryggan) är ca 40 år. Varje år genomförs besiktning av bryggan och
bottenförhållandena för att säkerställa en god badsäkerhet. Senaste besiktning visar på att
badsäkerheten är godkänd, men att bryggans bärande konstruktion är i dåligt skick. Sakkunniga har
inspekterat konstruktionen av bryggan och bedömt att det inte är lönt att renovera bryggan, utan att
den behöver ersättas utav en ny. Föreningen Svanesund har skapat en arbetsgrupp bestående av både
styrelsemedlemmar samt sakkunniga inom badsäkerhet och bryggbyggande för att ta fram ett förslag
på hur den nya bryggan ska vara utformad.

Förslaget som arbetsgruppen tagit fram har sedan visats upp på föreningens Facebook-sida och
utskrivet på vårt servicehus. Vi har dessutom haft samtal med grupper på samhällets äldreboende för
att få de boendes åsikter om vad som behövs på badplatsen för att dom ska känna att det är säkert att
bada och bli inkluderade. Vårt Facebookinlägg fick hundratals reaktioner, uteslutande positiva. Åsikter
från Facebookinlägget och från våra samtal med de boende på äldreboende har inarbetats i detta
förlag.

 Bild på tidigare version av södra badbryggan, tidigt 50-tal

Bild på nuvarande brygga (huvudbryggan) Flygbild på nuvarande brygga
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Nuvarande brygga är inte tillgänglig. För att komma till bryggan behöver man gå över en ojämn och
sluttande bergkulle (se bild ovan till vänster). Tillgänglighetsanpassat bad finns i form av en ramp söder
om bryggan, som nås via en asfalterad gångväg. Det är dessutom en nivåskillnad med trapp på
nuvarande brygga, där delen med rutschkana är lägre än bryggan som går rakt ut i fjorden.

Den lägre delen av den befintliga bryggan följer berget söderut ca 20 meter. Denna del används
framförallt av barnfamiljer. Ytterligare ca 20 meter söder om den lägre delen av bryggan finns
gångvägen, utedusch och handikapprampen i aluminium. Mellan handikapprampen och den lägre
delen av bryggan finns vid lågvatten en liten sandstrand. Denna sandstrand är inte lätt att ta sig till.

Längst med den norra sidan av huvudbryggan löper en lägre avsats.
En gång i tiden gick denna avsats hela vägen in till berget och var en
förbindelse mellan berget och flytbryggan, men nu slutar den mitt på
bryggan (ca 8 meter från berget). Denna del används framförallt utav
simskolan, men också utav krabbfiskande barn. Mellan den lägre
avsatsen och huvudbryggan löper ett räcke.

Avstånd mellan brygga och gångväg Barn som leker i rampen

Lägre avsats längst med huvudbryggan
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Den norra badbryggan ingår i Föreningen Svanesunds skötselåtagande, men ägs av Orust kommun.
Den norra badbryggan är inte lika gammal som den södra badbryggan och har dessutom 2021 fått ett
nytt trädäck. Den norra badbryggan är likt den södra badbryggan inte tillgänglig. Mellan de två
badbryggorna finns en fin sandstrand. Norr om norra badbryggan ligger Warmarkska villan, där
Svanesund Segelsällskap bedriver seglarskola under sommarmånaderna. Söder om södra bryggan finns
Föreningen Svanesunds servicehus med toaletter, dusch och glassförsäljning.

Flygbild över bryggorna i Svanesund
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Ledord
Följande ledord har genomsyrat utformningen av förslaget till en ny brygga; Säkerhet, Tillgänglighet
och Användbarhet.

Layout
Här redovisas förslaget för ny brygga uppdelat på de respektive delarna av bryggan. Bilderna som visas
i denna del är enbart för inspiration och avses inte spegla exakt hur den nya bryggan kommer att se
ut.

Säkerhet
Badsäkerheten är högsta prioritet. Bryggan ska
vara utformad så risker för olyckor minimeras.
Skulle olyckan vara framme så kommer bryggan
att vara utrustad och utformad för ett effektivt
räddningsarbete. Utformningen av bryggan
kommer att ske i samarbete med sakkunniga
inom badsäkerhet.

Användbarhet
Den nya bryggan är inte enbart till för bad. Det
ska vara en naturlig mötesplats vid havet.
Plattformen längst ut på bryggan kommer att
utvidgas för att få plats med fler sittbänkar. Det
ska vara enkelt att bära ner en kajak eller SUP
till bryggan för sjösättning. Det kommer att
byggas sittbänkar upp på berget från bryggan,
vilket kommer att möjliggöra t.ex. undervisning
om havet vid havet.

Tillgänglighet
Den nya bryggan är till för alla. Det ska vara
enkelt och säkert att ta sig ut på bryggan, oavsett
ens förutsättningar. Det ska bli möjligt att ta sig
från parkeringen, via gångvägen och ut på
bryggan utan att behöva ta ett trappsteg. Dagens
ramp kommer att integreras i den nya bryggan.
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Tillgänglighetsanpassad spång i söder
För att göra bryggan tillgänglig avses att byggas en spång
längst med berget söder om nuvarande brygga och ansluta till
den asfalterade gångvägen. Höjden på denna spång avses
motsvara höjden på huvudbryggan för att både undvika
trappsteg och för att ta höjd för stigande havsnivå. Längden
på denna spång är ca 25 meter och har en yta på ca 50 m2.

Denna spång kan med fördel utformas med en organiskt böljande form, vilket inbjuder till att ta en
promenad ut på bryggan, likt en strandpromenad. Vid mötet mellan bryggdäck och berg kan en
sittbänk löpa längst med spången, vilket skapar en social yta som ramar in den lilla sandstranden.

Framhäva stranden
Den lilla stranden mellan den södra badbryggan och handikapprampen är väldigt anonym och
otillgänglig. För att nå den behöver man antingen gå över hala klippor eller klättra igenom
handikapprampens räcken. Inramat av den ovan beskrivna spången, samt en mindre flytt av
handikapprampen söderut, kan denna lilla strandyta bli tillgänglig. En utfyllnad av en mindre mängd
tillförd sand ger en lättillgänglig badstrand.

Nuvarande strand, som inte går att nå

Handikappramp
Nuvarande handikappramp är i gott skick, men dess läge behöver justeras. Rampen kan med fördel
förankras i berget söder om nuvarande sträckning, men vid rampens avslutning vinklas norrut.  På så
sätt mynnar rampen ut i den ovan beskrivna stranden, vilket gör att rampen blir en integrerad del av
badplatsen.

Brygga längst med berg

Böljande form på spång Sittbänkar längst med brygga

Liten sandstrand som är lättillgänglig
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Vidare avses att köpa in en anpassad rullstol för utlåning, så
att det blir enkelt att ta sig ned för rampen oavsett
funktionsvariation. Denna ska gå att boka och ska förvaras i
servicehuset i närheten av badplatsen. Förslaget om att ha en
rullstol för utlåning kommer ifrån våran dialog med boende på
samhällets äldreboende.

Halvmåneformat bryggdäck
Där nuvarande rutschkana är placerad byggs ett nytt, halvmåneformat bryggdäck på ca 35 m2.
Kurvaturen på spången som löper intill berget fortsätter då ut i viken, vilket kommer att ge intrycket
av en böljande brygga. Hela nuvarande låga bryggdäck på ca 70 m2 ersätts med ett som har samma
höjd som huvudbryggan, vilket ger både en mer tillgänglig brygga och mer hållbar då dagens högvatten
ofta stiger över nuvarande låga brygga.

Denna halvmåndeformade bryggdäck kan användas som både ett ordinarie soldäck, men också för
flera typer av aktiviteter, t.ex. konserter eller föreläsningar. Den direkta närheten till havet ger goda
pedagogiska förutsättningar för att bedriva utbildning om marinbiologi.

Sittytor / Läktare längst med berget
För att göra det halvmåneformade bryggdäcket användbart för till exempel föreläsningar behövs
någon form av läktare. Berget som sluttar ner mot bryggdäcket har en lagom lutning för att kunna
utgöra en läktare. För att göra denna läktare mer tillgänglig och inbjudande byggs stora och djupa
trappsteg i trä längst med berget. Dessa oregelbundna ytor följer bergets lutning och ger många olika
sittytor. En trappa som denna är en väldigt social konstruktion som kommer att användas även om det
inte är någon konsert eller föreläsning. Ytan på denna läktare är ca 40 m2.

Rund form på bryggdäck Aktiviteter vid havet
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Låg bryggdel hela vägen in till berget
För att erbjuda en närhet till havet behöver den låga avsatsen som löper längst med den norra delen
av huvudbryggan att förlängas så att den når hela vägen in till berget. På så vis byggs en naturlig
koppling mellan flytbryggan och berget, vilket ger en bra arbetsmiljö för våra simskolelärare. Dessutom
kan denna avsats erbjuda bra ställen för krabbfiskande barn med en direkt närhet till havet.

Bryggdäck i norr samt trappa
Intill dagens anslutning till badbryggan växer gräs i en klippskreva. Denna gräsyta löper obrutet från
den asfalterade gångvägen i väster ner till havet och är ca 1,5 meter bred. Gräsytan utgör en naturlig
stig ner till havet. Som en fortsättning på denna stig av gräs ska en trappa leda våra gäster ner till ett
ca 15 m2 stort däck. Detta däck ligger på samma nivå som huvudbryggan. Den låga avsatsen som löper
längst med den norra sidan av badbryggan ansluter till detta bryggdäck. Bryggdäcket blir då en bra
samlingsplats för våra simskoleelever och ramar tillsammans med den låga avsatsen och flytbryggan
in den grunda viken norr om badbryggan.

En träläktare som följer naturen Oregelbundna former ger många ytor att sitta på

Låg avsats till huvudbryggan

Stigen av gräs Trapp från stigen till bryggdäcket Bryggdäck som ansluter mot berget
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Sittytor längst med bryggan
Eftersom det är långgrunt i viken går det inte att bada från huvudbryggan förrän man kommer ut till
plattformen där hopptornen står. Längst med den norra sidan av huvudbryggan avses att ett liknande
räcke som nuvarande byggs. Men längst med den södra sidan avses sittytor att byggas. Denna
blockformade sittytor byggs i samma material som bryggans däck, vardera ca 2 meter långa med ett
mellanrum på ca 2 meter. För att få plats med dessa sittytor behöver den kommande huvudbryggan
att vara ca 0,5 meter bredare än den nuvarande.

Enstaka sittbänkar kan med fördel utformas som en planteringsyta, med planteringar av tåliga växter.

Stomme för huvudbryggan
Utformningen på den nuvarande bryggan
är i stort sett väldigt bra. Den tillåter bad
på den grunda delen för de yngre, den
tillåter hopp från hopptorn där djupet är
tillräckligt och flytbryggan är placerat så
att det är grunt på ena långsidan och
djupt på andra långsidan. Förslaget för
den nya bryggan är att nuvarande
konstruktion ersätts i princip rätt av.

En ny placering av bryggan eller att uteslutande använda flytbrygga hade dessutom påverkat det
marina bottenlivet på ett negativt sätt, vilket troligtvis inte hade godkänts av Länsstyrelsen.

Sittytor längst med en brygga i Danmark

Plantering på en brygga
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Utökad yta på plattform
Huvudbryggan avslutas med en rektangulär plattform på ca 25 m2, där det idag finns en bänk och två
hopptorn. För att få en större användbarhet av bryggan avses att denna plattform utökas till ca 50 m2
genom att den förlängs ca 1,5 meter norrut, österut och söderut. Denna utökning medför även att
djupet under hopptornen ökas något, då dessa placeras ca 1,5 meter längre ut än idag. Inför säsongen
2021 flyttade Föreningen Svanesund ett hopptorn från den södra sidan av plattformen till den östra
delen av plattformen, då inte djupet ansågs tillräckligt på den södra sidan av plattformen. Tack vare
denna utökning av plattformen kan ett säkert djup erhållas utan att muddring behöver ske.

Den ökade ytan på plattformen möjliggör fler bänkar längst ut på huvudbryggan, vilket ger en social
samlingsplats i fint kvällssolsläge.

Något som våra följare på Facebook efterfrågade var ett högre hopptorn. Hur högt ett nytt hopptorn
kan vara beror på vattendjupet. Skulle plattformen utökas något så erhålls även ett något större
vattendjup, vilket medför att ett liknande hopptorn som nedan skulle kunna monteras på den utökade
plattformen.

Bänkar på bryggor
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Bastuflotte
Svanesund har historiskt sett varit en badort med
ett kallbadhus söder om nuvarande färjeläge.
Föreningen Svanesund driver idag en offentlig
bastu i servicehuset, vilken är en mycket
uppskattad av både fastboende och sommargäster.
Men nuvarande bastu är inte i bra skick och
behöver på sikt bytas ut. För att tillgängliggöra
denna aktivitet och skapa en attraktionspunkt i
Svanesund, så planerar vi för en bastuflotte intill
den nya badbryggan, vilket också ligger i linje med
Svanesunds historia.

Denna bastuflotte förtöjs på plattformens södra
yta. En ledad spång gör att bastuflotten är
tillgänglig oavsett hög- eller lågvatten. Själva
bastuhuset utformas på ett arkitektoniskt
smakfullt och avskalat sätt, vilket symboliserar att
samhället är på väg framåt och att det finns en
utveckling i Svanesund. På denna bastuflotte ska
det finns utrymmen för att byta om, ta en bastu,
bada samt duschmöjligheter. Bastun avses att ha
ett s.k. kombinationsaggregat, vilket gör det
möjligt att värma bastun med både el och
vedeldning.

Utbyte av omklädningshus
I närheten av dagens brygga finns ett rött skjul som tidigare använts som omklädningsrum. Idag
används det enbart som förvaringsutrymme och kontor för simskolan. Detta skjul är i dåligt skick. Ett
nytt hus med större användbarhet hade varit ett stort lyft för samhället. Detta hus kan då användas
som t.ex. möteslokal, klassrum, galleri och co-workingyta.
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Även om inte dagens omklädningshus används numera så behövs någon form av plats att byta om och
förvara sina kläder. Från vinterbadare i samhället har vi fått e-post om att bänkar och krokar, samt
vindskydd, enligt bilderna nedan är till stor nytta vid vinterbad. Dessa vindskydd kan placeras så att
insynen blir minimal så att de kan fungera som enklare omklädningsutrymmen. Detta var också något
som efterfrågats av våra följare på Facebook.

Tillgänglighetsanpassad gångväg
För att knyta ihop de två badbryggorna i Svanesund,
och för att knyta ihop servicehuset och simskolan med
Warmarkska villan, avses en tillgänglighetsanpassad
gångväg i grus att byggas.

Gångväg mellan de två bryggorna
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Arbetsgruppen ”Ny Brygga” i Föreningen Svanesund med
kompletteringar efter dialog föreningens medlemmar

Bedömd kostnad
Utbyte av nuvarande brygga (inkl. rivning):  ca 1 000 000 kr
Tillkommande bryggytor (ca 150 m2): ca 500 000 kr
Flytande bastuhus: ca 300 000 kr
Utbyte av omklädningshus: ca 300 000 kr
Sittytor / Läktare (ca 40 m2): ca 100 000 kr
Gångväg (ca 60 meter): ca 100 000 kr
Inköp av rullstol ca 50 000 kr

Totalt: ca 2 350 000 kr exkl. Moms



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-11 
 

 
§5 KS/2021:1582 
Svar på förfrågningar från Föreningen Svanesund rörande del av Svanesund 2:2 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Avslå föreningens förfrågan om att kommunen renoverar föreningen Svanesunds 
badbrygga 

2. Avslå föreningens förfrågan om att köpa kommunens servicebyggnad  
3. Ansvaret för allmän plats/parkering får utredas i samband med en eventuell framtida 

detaljplaneläggning. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse till kommunen önskar föreningen Svanesund att kommunen skall bekosta renovering 
av föreningens brygga, man önskar friköpa kommunens servicebyggnad och önskar ta över 
parkeringar från vägföreningen för att bedriva ställplats.  
 
Föreningen Svanesund sköter badplats och servicehus i Svanesund via avtal som är skrivna med 
kommunen. Inom det avtalade området äger föreningen Svanesund en brygga.  
 
Förvaltningen bedömer att renovering av bryggan är föreningens ansvar och att kommunen inte 
bör bekosta hela renoveringen. Däremot är det möjligt att söka investeringsbidrag från 
kommunen.  
 
Att avstycka servicebyggnaden och sälja den eller upplåta med tomträtt till föreningen bedömer 
förvaltningen inte som lämpligt då byggnaden fyller en viktig funktion kopplat till badplatsen. 
Däremot är det möjligt att teckna ett separat hyresavtal för servicebyggnaden.  
 
Allmän plats mark i Svanesund är upplåten till Svanesunds vägförening. Denna upplåtelse är 
reglerad genom anläggningsförrättning och omfattar även parkeringar. Till grund för 
anläggningsförrättningen ligger detaljplanen för området. Detta innebär att vägföreningen inte 
kan lämna över ansvaret för allmänplats mark till någon annan utan att först genomföra en 
detaljplaneändring och därefter en ny anläggningsförrättning.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-22 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2023-01-11 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) förslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Avslå föreningens förfrågan om att kommunen renoverar föreningen Svanesunds 
badbrygga 

2. Avslå föreningens förfrågan om att köpa kommunens servicebyggnad  
3. Ansvaret för allmän plats/parkering får utredas i samband med en eventuell framtida 

detaljplaneläggning. 
 
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Michael Relfsson (FO), föreslår utskottet för 
samhällsutveckling att återremittera ärendet för att utreda ägoförhållandena för badbryggan. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att så ska ske. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Enhet för fritid 
Mark och exploatering 
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Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

 
 

 
 

Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för 
Kommuninvest Ekonomisk förening 
Valberedningen för Kommuninvest Ekonomisk förening inbjuder härmed 
medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till 
föreningsstyrelsen.  
 
Valet av styrelseledamöter sker vid den ordinarie föreningsstämman torsdagen den 30 
mars 2023. 
 
Styrelsen består för närvarande av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. Till-
sättning av styrelse m.m. regleras i föreningens stadgar samt i arbetsordningen för 
valberedningen i föreningen. Dessa dokument finns tillgängliga via Kommuninvests 
hemsida: www.kommuninvest.se 
 
Av arbetsordningen för Valberedningen framgår bland annat att Valberedningen i sitt 
arbete ska: 
 
• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som 

ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna ska beaktas. 
• Eftersträva att resultatet i de allmänna valen i medlemskommuner och 

medlemsregioner återspeglas i styrelsens sammansättning, en jämn könsfördelning, 
att ledamöterna representerar olika geografiska delar av landet samt att det finns 
ledamöter från medlemmar av olika storlek. 

• Tillse att styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av 
föreningens läge och framtida inriktning. 

 
Vidare framgår av arbetsordningen att de personer som föreslås ingå i styrelsen ska ha 
förtroendeuppdrag hos kommun eller region som vid tidpunkten för den ordinarie 
föreningsstämman är medlem i den ekonomiska föreningen. 
 
Valberedningen ser det som mycket betydelsefullt med en aktiv föreningsstyrelse där 
ledamöternas närvaro värderas högt och där suppleanternas regelmässigt deltar vid 
sammanträdena oavsett om de behöver tjänstgöra eller inte. Styrelsen sammanträder 
cirka 5-6 gånger per år och de flesta sammanträdena äger rum i Stockholm. 
 

Medlemmarna i Kommuninvest 
Ekonomisk förening 
 

November 2022 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

Till nomineringen bifogas följande uppgifter: 
 
• Den nominerades namn och personnummer  
• Hemadress och telefonnummer 
• Partitillhörighet 
• Förtroendeuppdrag i kommunen/regionen 
• Övriga uppdrag 
• Andra betydelsefulla meriter och erfarenheter (exempelvis speciell utbildning och 

uppdrag eller anställningar hos andra än kommunen/regionen) 
 
Glöm inte att också ange kontaktuppgifter (e-postadress eller telefon) till någon hos 
medlemmen som vid behov kan lämna ytterligare information om den nominerade. 
 
Kommuninvest Ekonomisk förening är ensam ägare till kreditmarknadsbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB.  
 
När man har ett kvalificerat innehav i ett företag som står under Finansinspektionens 
tillsyn ska Finansinspektionen gör en lämplighetsprövning av de ledamöter och 
suppleanter som valts till ägarföretagets styrelse. Det sker bland annat mot uppgifter 
som hämtas in från Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Krono-fogdemyndigheten och 
Skatteverket. Förfarandet beskrivs på Finansinspektionens inspektionens hemsida: 
www.fi.se 
 
Det är viktigt att de personer som nomineras känner till att en sådan ägarlednings-
prövning kommer att ske och att de accepterar att genomgå en sådan bedömning. 
 
Nomineringar adresseras enligt nedan och skall vara Valberedningen tillhanda senast 
fredagen den 20 januari 2023. 
 
Post:    E-post: 
Kommuninvest Ekonomisk förening valberedningen@kommuninvest.se 
Valberedningen  
Box 124 
701 42 ÖREBRO 
 
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Valberedningens sekreterare Ulf 
Bengtsson mobiltel: 070-340 39 83 alternativt e-post: ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
eller någon av ledamöterna i Valberedningen. 
 
Anders Ceder (S), Lindesbergs kommun 070-511 52 32  
Martina Mossberg (M) Haninge kommun 073-941 30 41  
Lars Nyström (SD) Skurup kommun 073-064 86 42 
Gertowe Thörnros (V) Degerfors kommun 076-206 90 49 
Håkan Stålbert (KD) Örebro kommun 072-070 41 62 
Kerstin Sjöström (C) Nordmalings kommun 070-643 67 13 
Kenneth Carlsson, (L) Färgelanda kommun  073-077 77 79 
Roger Persson (MP) Gävle kommun 070-256 57 88 
 

http://www.fi.se/
mailto:valberedningen@kommuninvest.se


Sida 3/3 
 

 
 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

 
Med vänlig hälsning 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Valberedningen 
 
 
 
Anders Ceder  Ulf Bengtsson 
Ordförande   Sekreterare 



 

Protokoll nr 6 2022, från möte med Fiskekommunerna, FK 

Plats och tid:  Havs och Vattenmyndighetens lokaler, Kvarken 

                                   Ledningsgruppsmöte med Information från HaV   
2022-12-16 kl. 09.00 – 16.00  

                                    

                                      
Närvarande: Lars Tysklind (från kl. 11.00), Strömstad, Fredrik Handfast, Sotenäs 

(Teams), Hans Schub, Tanum, Bo Gustafsson och Anne Gunnäs, 
Lysekil, Anders G Högmark och Anna Aldegren, Tjörn, Anders Arnell 
(fram till15.00) och Ronny Svensson (Teams), Orust, Ronald 
Johansson och Jan Utbult, Öckerö, Roland Norlén och Madeleine 
Jonsson (Teams fm., fysiskt em.), Astrid Burhöi (Teams em.) samt 
Amanda Gustafsson,   

9.30-12.00 deltog från HaV:  

Mats Svensson, Goncalo Carneiro, Adam Antonsson, Qamer 
Chaudhry, Max Vretborn (9.30-11.00) och Patrik Persson. 

Information från Havs och Vattenmyndigheten.  

 

Mötet öppnas §1  
Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
   

Val av justerare §2 
 Anders Arnell utses till justerare. Jan Utbult fr.o.m. § 8  

Föregående protokoll 
   §3 

Justerat protokollet från föregående möte, Utskickat 2022-10-28 

 Beslöts  
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Förslag till dagordning 

§4.  

 Att punkt 8 h/ behandlas i punkt 7 d/.  

Beslöts 

Att i övrigt godkänna förslaget till dagordning. 



 

Havs och Vattenmyndigheten informerar 

§ 5 

 HaV presenterade sitt arbete utifrån Fiskekommunernas frågor som 
ställts inför mötet. Inledningsvis delade Mats Svensson myndighetens 
arbete med utförandet av Havsplaner och ekosystembaserad 
förvaltning. Max delgav ytterligare information utifrån 
ekosystembaserad havsförvaltning och insatser som pågår i utvalda 
pilotområden. Det aktuella ämnet Havsbaserad vindkraft 
presenterades av Goncalo och Adam och efterföljande delades en 
presentation av utformningen av ett nytt demersalt system samt hur 
arbetet med nyrekrytering ser ut från myndighetens perspektiv, 
presenterat av Qamer och Patrik. Varje presentation efterföljdes av 
frågor från ledningsgruppen och en bra dialog uppstod vi samtliga 
föredragningar.  

Vice ordförande i samklang med ordförande tackade HaV för en 
informativ förmiddag och bra dialog. Frågorna följs fortsatt upp. 

 

Nytt från kommuner och VGR 

                                  §6  

                       Tjörn: Rapporterade inget nytt inom området för Fiskekommunerna. 

Tanum: Meddelar att kajen i Fjällbacka har fått pris från synskadades 
riksförbund med motivering; sin utformning och tillgänglighet.  

Orust: Positiva till medfinansiering vid eventuell infrastruktursatsning på Ellös 
och Sweden Pelagic. 

Lysekil: Tidigare nämnda händelsen där utkast av hajar uppmärksammades 
har nu en person polisanmälts för händelsen. Projektet med möjligheter att ta 
vara på restströmmar från Preem-raffinaderiet fortsätter.  

Öckerö: En tillsynsanmälan till Björkö hamn oroar Öckerö. Det är bryggor 
uppförda på 1930–40 talet som prövas i nutid. Öckerö planerar för att delta i 
spökfiskeprojektet.  

Göteborg: Intervjuat yrkesfiskare till artikelserien för FK vilket väckte stort 
engagemang och efterfrågar i vilka behov Göteborg och FK kan vara med och 
bidra. I kontakt med arrangörer för kommande konferens (Nordic Seafood 
Summit) har ett behov uppmärksammats, problematiken med föryngring inom 
yrkesfisket, lagts som förslag till arrangörerna att inkluderas i konferensen. 

                       Strömstad: Elektrifieringsfrågan i hamnar är fortsatt aktuell. 

Sotenäs: Meddelar att Smögen Lax fått negativt besked ifrån MMD, trots 
tidigare positivt besked från MÖD. Konstaterar att prioriterat ärende bör ha 
effektivare handläggningstid än 1,5 år. Marenor har fått utökat tillstånd vilket 
ger dem möjlighet att skala upp sin produktion. Smögens Fiskauktion har fått 
tillgång till en färsmaskin för att mala fiskfärs ifrån Brax, ett samarbete med 



Stockholms Fiskauktion. Färsmaskinen väntas även kunna ta vara på avskär 
från andra arter. Den Marina Återvinningscentralen i samverkan med SFPO 
och Jordbruksverket ser över möjligheterna att skapa en 
producentansvarsorganisation. 

VGR: Astrid meddelar att Anders Carlberg ersätter som tjänsteperson från 
VGR kommande år. VGR kommer inte längre att finansiera Maritima Klustret 
utan sluter upp i Viable Seas som en nationell satsning. 

 

 §7 Uppföljning av pågående och nya aktiviteter  

                                   a/ Verksamhetsberättelsen 

                                   Ett utkast till verksamhetsberättelse presenterades. Några synpunkter 
på aktiviteter lämnades och Amanda redigerar texten. Färdigställandet 
av verksamhetsberättelsen sker första mötet 2023.  

                                   b/ Artiklar yrkesfiskare  

                                   Sotenäs artikel är publicerad och Göteborg väntas vara färdig under 
december. Tjörn delar sin artikel under januari månad. Spridning av 
artiklar diskuteras och förslag att uppmuntra lokala medier om 
artikelserien för större spridning godtas. Även ett förslag om andra 
artiklar för Fiskekommunernas område föreslås, ex. spökfiskeprojekt 
och 8+ fjordar.  

                                    c/  

                                  i/Remissgrupp  

                                   Inför första halvåret 2023 är Tanum, Uddevalla och Öckerö ansvariga 
att representera remisgruppen. Ifrån Tanum finns i nuläget ingen vald 
tjänsteperson till Fiskekommunerna, därav delas posten på Anne 
Gunnäs, Lysekil (januari-mars) och Anna Aldegren, Tjörn (april-juni). 
Från Öckerö Ronald Johansson och från Uddevalla, Anders Brunberg.  

                                    Beslut: Remissgruppen första halvåret: Anne Gunnäs, Anna 
Aldegren, Ronald Johansson och Anders Brunberg.   

                                    ii/ Kommunikationsgrupp  

                                   Koordinator ställde frågan om att eventuellt tillsätta en 
kommunikationsgrupp då Fiskekommunerna haft förmånen till en 
kommunikatör då Maritima Klustret avvarat 10% för förfogande vilket 
avslutas i årsskiftet. Förslag uppkom att söka externa medel från 
EHFVF för kommunikativa insatser. Amanda undersöker möjligheter. 
Ytterligare förslag, att remissgruppen även tar rollen som 
kommunikationsgrupp vid behov.  

                                   Beslöts: Att inte tillsätta kommunikationsgrupp. 

                                    d/ Nationella strategin och handlingsplaner  

                                  i/ Turismfiske: Amanda meddelar deltagande i åtgärdsgruppsmöte 
gällande handlingsplanen för ekosystembaserad havsförvaltning under 



november i Jönköping vilket Jordbruksverket och HaV arrangerade. På 
agendan stod samrådsformer och samrådsprocesser.  

                                   ii/ Yrkesfiske: Ett möte med fokusgruppen för svenskt yrkesfiske hölls i 
november månad i Jönköping. HaV och Jordbruksverket (JBV) bjöd in 
och mötet inkluderade vilka åtgärdspunkter myndigheterna arbetar 
med och en dialog i grupp om vilka aktiviteter som bör prioriteras.  

                                  Jordbruksverket ställer frågan till åtgärdsgruppen cirkulär 
konkurrenskraftig blå ekonomi om förslag till arter för kartläggning av 
värdekedjor likt sill och strömming, krabba föreslås av FK, meddelas till 
JBV.  

                                   iii/ Vattenbruk: Inget nytt sedan förra mötet. Väntar på 
åtgärdsgruppsmötet gällande regelförenklingsuppdraget i början av 
2023.   

                                   e/ Nationellt kommunnätverk Fiske och Vattenbruk  

                                   Ronald presenterar reflektioner ifrån mötet 29 november med det 
Nationella kommunnätverket för fiske och vattenbruk, i mötet deltog 
Ronald och Amanda samt sammanlagt (inkluderat FK 9 kommuner) 22 
kommunrepresentanter samt Landsbygdsnätverket som moderator. 
Utifrån mötesreflektionerna fördes dialog i ledningsgruppen kring 
nätverkets syfte och utformning. I mötesreflektionerna presenteras 
föreslagen struktur om hur den nationella arenan kan/bör utformas. En 
skrivelse till berörda har upprättats och delas under mötet med 
ledningsgruppen. Skrivelsen innehåller förslag till hur 
Fiskekommunerna anser att kommunal – regional – nationell 
samverkan kan se ut. 

                                   Förslag till beslut:  

                                   Att skicka skrivelsen till berörda, Landsbygdsnätverket och 
Simrishamn Marint Centrum.  

                                   Med skrivelsen som motivering tills vidare avstå medverkan i det 
Nationella kommunnätverket Fiske och Vattenbruk och meddela 
detta till projektledning.   

                                    f/ Fiskekommunerna har en nyskapad sida på Linkedin vilken är 
tillgänglig för ledningsgruppen att administrera.   

                                    g/ Inga övriga aktiviteter 

Rapporter och kommande möten 

 §8  

 a/ Valberedningen föreslår Lars Tysklind som ordförande för 2023.  

                                    Förslag till valberedning för vice ordförande bordas till första mötet   
2023 (februari).  

                                    Beslöts: Att Lars Tysklind väljs till ordförande. 

 Valberedning för vice ordförande utses FK:s första möte 2023.   



                                   b/ Amanda deltog i Maritima klustrets årskonferens. I årsskiftet flyttas 
finansiering från det regionala projektet Maritima Klustret till en 
nationell satsning, Viable Seas. Astrid Burhöi förklarar tanken med 
satsningen, att skala upp det maritima området. Anne Gunnäs förklarar 
Viable Seas att organisera redan etablerade organisationer nationellt, 
inte som en ny organisation. Finns utrymme att vara delaktiga i 
utformningen av strukturbildningen.   

                                   c/ Amanda delar information om kommande konferens: Nordic 
Seafood Summit. En länk till anmälan delas när anmälan har öppnats.   

                                   d/ Amanda rapporterade om FK ekonomiska läge.  

                                   e/ Inför ny ansökan om medlemsstöd till Fiskekommunerna under 
våren 2023 presenterade Amanda tanken om att utöka 
kommunmedlemmar med ex. Stenungssund och Kungälv. Utöver 
nämnda föreslogs även Varberg som potentiell medlem.  

                                  f/ Förfrågan om att medverka i Marina Matmarknaden under 
Västerhavsveckan behandlades. Fortsatt efterfrågan om utvärdering 
om Fiskekommunernas medverkan från föregående matmarknad.   

                                   g/ CSR:s fråga om medverkan i kompetenshöjande insats inom 
vattenbruket lyftes av Amanda.  

                                   Beslöts: Att Fiskekommunerna inte medverkar.  

                        h/ Uppgick i punkt 6 d/.  

 i/ Amanda delar en förfrågan om att delta i projektansökan från SPF 
PO, Hushållningssällskapet och Sjömatsfrämjandet. Projektet 
innefattar att ta fram undervisningsmaterial till skolan för att utöka 
kunskapen om marina livsmedel, tillagning och vägen från båt till bord.  

Beslut: Att delta i möte med projektgruppen för vidare 
information. 

j/ Inga övriga rapporter  

 

Vad kommunicerar vi från mötet? 

                                    § 9 

Tillståndsprocessen och handläggningstiden vid tillståndsansökningar 
för vattenbruk är under all kritik. I synnerhet fallet Smögen Lax.   

 

 

 

 

 

 



Kommande möten 2022 

   §10 

Datum för kommande möten med Ledningsgruppen samt förslag till 
studiebesök. 

10 feb      Gustav Grundén 

21 april       

2 juni      

8 sep 

27 okt  

15 dec 

Beslöts: Att 10 feb blir första mötet för året. 

Övriga frågor  §11 

Anders G. Högmark avslutar sitt uppdrag i FK.  

Bo Gustafsson avslutar sitt uppdrag i FK. 

Sotenäs förtroendevalda kommande mandatperiod: Jan Olof Larsson.  

Lysekils förtroendevalda kommande mandatperiod: Susanne Baden 
Pihl  

 

 

Mötet avslutas  §12 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 ………………………………………………………….. 
 Amanda Gustafsson, sekreterare 

………………………………………………………… 

  Lars Tysklind, ordförande 

 

……………………………………………………………    

 Anders Arnell, justerare Jan Utbult, justerare 

 

Protokollet är digitalt justerat



Sammanträdesprotokoll 
   Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2022-12-08 
Diarienummer: 2022/0161 

Paragrafer: 123–140 
Sida 3 (23) 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
 

 Beslutsärenden  

 

§ 123 Upplägg och tidplan avseende utvärdering och hantering av frågan om 
långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst (KAV) 

 
Direktionen beslutade per den 31 mars att upphäva direktionsbeslutet 2022-02-03, § 3 om att 
säga upp samverkansavtalet med Högskolan Väst. Kommundirektörerna förordade i stället att 
en utvärdering av Kommunakademin Väst, och då primärt det nya arbetssättet som tillämpas 
inom verksamheten, skulle genomföras. Ärendet handlar om att redovisa upplägget och 
tidsplanen för utvärderingsprocessen samt att ge förbundsdirektören att tillsammans med 
kommundirektörerna i uppdrag att utreda och komma med förslag på avtal och, långsiktig 
finansiering.  
 
Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat föreslå direktionen anteckna informationen om 
upplägg och tidsplan av pågående utvärdering, att anteckna informationen avseende innehållet i 
utvärderingsrapporten (som redovisas för direktionen den 8 december 2022), 
att skicka ut utvärderingsrapporten till förbundets medlemskommuner samt att ge 
förbundsdirektören att tillsammans med kommundirektörerna i uppdrag att utreda och komma 
med förslag på avtal och, långsiktig finansiering.   
 
 

Direktionen beslutar 

Att anteckna informationen om upplägg och tidsplan av pågående utvärdering. 
Att anteckna informationen avseende innehållet i utvärderingsrapporten (som redovisas för 
direktionen den 8 december 2022). 
Att skicka ut utvärderingsrapporten till förbundets medlemskommuner.  
Att ge förbundsdirektören att tillsammans med kommundirektörerna i uppdrag att utreda och 
komma med förslag på avtal och, långsiktig finansiering.   
 

Beslutet expedieras till 
Kommunakademin Väst  
Medlemskommunerna 

  



 Tjänsteskrivelse
 2022-11-07 
 Sid 1 (4) 

Upplägg och tidsplan avseende utvärdering och 
hantering av frågan om långsiktig finansiering av 
Kommunakademin Väst (KAV) 

 
 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att: 

• Anteckna informationen om upplägg och tidsplan av pågående utvärdering. 
• Anteckna informationen avseende innehållet i utvärderingsrapporten (som redovisas för 

direktionen den 8 december 2022). 
• Skicka ut utvärderingsrapporten till förbundets medlemskommuner.  
• Att ge förbundsdirektören att tillsammans med kommundirektörerna i uppdrag att utreda 

och komma med förslag på avtal och, långsiktig finansiering.   
.   
 

 
Sammanfattning 
Direktionen beslutade per den 31 mars att upphäva direktionsbeslutet 2022-02-03, § 3 om 
att säga upp samverkansavtalet med Högskolan Väst. Kommundirektörerna förordade i 
stället att en utvärdering av Kommunakademin Väst, och då primärt det nya arbetssättet 
som tillämpas inom verksamheten, skulle genomföras. Ärendet handlar om att redovisa 
upplägget och tidsplanen för utvärderingsprocessen samt att ge förbundsdirektören att 
tillsammans med kommundirektörerna i uppdrag att utreda och komma med förslag på 
avtal och, långsiktig finansiering.  
 

 

Bakgrund 
2021-10-07 § 82 gav arbetsutskottet förbundsdirektören i uppdrag att göra ett utskick till 
medlemskommunerna för ett ställningstagande kring långsiktig finansiering av 
Kommunakademin Väst och huruvida man förordar att samverkan löper på tillsvidare 
innebärande en finansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med 1 januari 2023 eller om 
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man förordar att samverkansavtalet sägs upp senast den 31 mars 2022 innebärande att avtalet 
upphör att gälla 31 december 2022.  

På direktionens möte 2022-02-03, § 3, beslutades att samverkansavtalet skriftligen skulle sägas 
upp före den 31 mars 2022. När det gällde de 13 kommuner som har uttryckt sig positiva till en 
fortsättning så diskuterades ärendet på kommundirektörernas nätverksmöte den 25 februari 2022, 
kommundirektörsnätverket beslutade att förorda att avtalet löper på med tillfällig utdebitering för 
2023 samt att en utvärdering görs. Ett underlag har tagits fram där det framgår vad avgiften blir 
baserat på 13 i stället för 14 kommuner.  

Arbetsutskottet beredde ärendet och beslutade att till direktionsmötet den 31 mars säkerställa att 
de berörda 13 kommunerna var beredda på att enligt angiven modell även för 2023 genomföra en 
temporär utdebitering för att finansiera kommunernas del i samverkansytan Kommunakademin 
Väst, samt att förutsatt att de 13 kommuner som meddelat positivt besked, häva beslutet som togs 
den 3 februari 2022 om att säga upp samverkansavtalet. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
På inrådan av kommundirektörsnätverket pågår en utvärdering av Kommunakademin Väst, och då 
i synnerhet av den nya arbetsmetod som tillämpas inom ramen för den. Utvärderingen genomförs 
enligt NÖHRA-metodiken, som är en framåtsyftande metod, och ska presenteras i form av en 
rapport som kommer att bestå av en bakgrundsbeskrivning, en redogörelse för vad som 
framkommit under utvärderingen samt en ekonomisk prognos för 2023. Kommundirektörerna 
kommer att få ta del av rapporten per den 25 november 2022. Rapporten kommer därefter att 
skickas ut till direktionens ledamöter inför behandling på direktionsmötet per den 8 december 
2022. Nedan redogörs för datum då olika steg tas i utvärderingsprocessen: 
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Datum Tid Forum Aktivitet Ansvarig 
22-10-07  Styrgruppen Information om 

utvärderingsprocessen 
Verksamhetsledare 

22-10-12 
alt 
22-10-18? 

 HV-nätverk NÖHRA Ulrika/Jan 

22-10-14 Fm Kommundirektörs-
nätverket 

NÖHRA Kalle/Anna 

22-10-14 Fm Nätverket för 
utbildningschefer 

NÖHRA Kalle/ Anna 

22-10-28 Fm Nätverket för 
personalchefer 

NÖHRA Anna/ Titti 

22-09-15 Em Nätverket för 
samhällsplanerare 

NÖHRA Christel/Titti 

22-10-xx  Nätverket för 
socialchefer 

Intervjuer  Kalle 

22-10-25  Högskolans 
ledningsgrupp 

Information om 
utvärderingsprocessen 

Ulrika/Jan 

22-11-17 Em Arbetsutskottet, 
Fyrbodals KF 

Information om 
utvärderingsprocessen 

Anna 

22-11-24  Utvärderingsgruppe
n 

Sammanställning av fakta som 
inkommit 

Beslutas på mötet med 
utvärderingsgruppen 

11-11-25 Fm Nätverket för 
kommundirektörer 

Genomgång av resultaten och 
framtagande av förslag till beslut 
baserat på vad som framkommit i 
utvärderingen. 

Kalle/Anna 

22-12-08 Fm Fyrbodals direktion Utväderingsrapporten presenteras 
för Fyrbodals direktion. Beslut om 
fortsatt hantering av ärendet tas.  

Kalle/Anna 

22-12-09  Styrgruppen Prel beslut om vilka nästa steg som 
ska tas baserat på vad som 
framkommit i utvärderingen 

 

  

 

Bedömning och synpunkter 
Bedömningen är att kommunernas tjänstepersoner som är relevanta för Kommunakademin Västs 
uppdrag, har fått möjlighet till inspel i utvärderingsprocessen. Dock är tidsplanen för 
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utvärderingsuppdraget inte optimal då rapporten inte hinner bli klar till arbetsutskottets möte som 
äger rum per den 17 november. Ärendet behöver dock hanteras på direktionsmötet per den 8 
december för att säkerställa att det finns tid att säga upp avtalet innan den 31 mars 2023 om 
utfallet av utvärderingen och remissrundan i kommunerna leder till den ståndpunkten. 

 

Finansiering 
Frågan om långsiktig finansiering ska ställas i samband med att utskicket av 
utvärderingsrapporten görs.  

 

Koppling till mål 
Ärendet är kopplat till förbundsordningen där syftet bland annat är att bereda gemensamma frågor 
i samverkan som är av delregional betydelse.  

 

Ansvarig tjänsteperson 
Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör, anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se  

 

 

Anna Lärk Ståhlberg 
Förbundsdirektör  
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se


UTVÄRDERING OCH FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA 
UTVECKLING AV KOMMUNAKADEMIN VÄST



INNEHÅLL
• Bildandet och avtalets innehåll

• Utveckling av samverkansytan

• Innehåll i temagruppernas möten 2022

• Syfte med utvärderingen

• Utvärderingsprocessen

• Resultat

• Framtida utveckling av Kommunakademin Väst



BILDANDET OCH AVTALETS INNEHÅLL
• Syftet är att i ömsesidighet genom samverkan och samproduktion bedriva gemensam kunskaps-, 

kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst 

samt samhället i stort.

• Samverkansavtalet trädde i kraft den 1 januari 2018.

• Avtalet gäller tills vidare. Årlig möjlighet att säga upp det före den 31 mars. Löper då ut vid kommande 

årsskifte.

• Finansiering genom att parterna var och en för sig bidrar med 750 000 kr för verksamhetsledning, 

gemensamma aktiviteter, projektinitiering, lokaler, drift och övriga tjänster.



UTVECKLING AV SAMVERKANSYTAN

• Översyn genomfördes i februari 2020 av dåvarande ledningsråd och styrgrupp för KAV.

• Ett behov framkom att revidera dåvarande organisation

• En arbetsgrupp bestående av kommundirektörer fick ett politiskt uppdrag i oktober 2020 från 

kommunalförbundets arbetsutskott att återkomma med förslag på förtydligat uppdrag.

• Processen att ta fram ett förslag pågick under 2021.

• Förslaget om ny förtydligad organisation förankrades och godkändes av parterna och styrgruppen för KAV. 

Den trädde i kraft 2022. Medföljande uppdrag från start att utvärdera den nya organiseringen.



INNEHÅLL I TEMAGRUPPERNAS MÖTEN 2022
• Vårens temagruppsmöten handlade om att orientera sig i roller och sitt syfte.

• Efter sommaren fokus på Forumdagen den 30 september.

• Mycket framgångsrik forumdag med stort engagemang och framtagande av konkreta underlag om vilka 

samhällsutmaningar vi står inför.

• Temagrupperna har arbetat fram prioriteringar av aktiviteter för 2023 till styrgruppen.

• Styrgruppen har för avsikt att bereda förslagen inför kommande verksamhetsplan för 2023.



SYFTE MED UTVÄRDERINGEN

• Ny förtydligad organisation trädde i kraft 1 jan 2022. 

• Från medlemskommunerna medföljde ett uppdrag att utvärdera den nya organisationen och det 

förtydligade uppdraget från starten. 

• Utvärderingen har skett med stöd av en kvalitativ metod, genom NÖHRA-modellen, som har ett 

framåtsyftande perspektiv där vi visar på möjlig framtida utveckling av Kommunakademin Väst.



UTVÄRDERINGSPROCESSEN
• Utvärderingsgruppen har bestått av: Ulrika Lundh Snis (HV), Karl-Olof Petersson (Melleruds kommun), 

Jeanette Lämmel (konsult – verksamhetsstöd), Sarah Nilsson (administrativt stöd)

• Valet föll på en framåtsyftande kvalitativ modell, NÖHRA-modellen (Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser 

och Agera).

• Medverkande nätverk och företrädare: Personalchefer, samhällsbyggnadsplanerare, kommundirektörer, 

utbildningschefer, socialchefer kopplat till Fyrbodals kommunalförbund. Vidare har representanter från 

Institutionen för Hälsovetenskap samt Institutionen för individ och samhälle varit deltagande för Högskolan 

Väst.



NULÄGE



ÖNSKAT LÄGE



HINDER



RESURSER



AGERA



FRAMTIDA UTVECKLING AV KOMMUNAKADEMIN VÄST
• Organisationen

• Temagrupperna

• Genomförandeförmågan

• Kommunikation/kunskapsspridning

• Avtalsöversyn



ORGANISATIONEN
• Hållbarhet – bedömningen är att den nya organisationen behöver längre tid att landa, då allting inte har fallit 

på plats ännu. För att den ska bli hållbar över tid kan man behöva justera vissa arbetssätt och upplägg, så att 

arenan lever upp till att vara en funktionell och över tid hållbar struktur för ömsesidigt samarbete kring 

kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling. 

• HR-funktionerna har en central roll i kommunernas kompetensförsörjning. Bör frågan ställas om de vill ha 

en roll eller koppling till Kommunakademin Väst, och hur bör den i så fall se ut?

• Ta vara på att Kommunakademin Väst är en pusselbit i sammanhanget Kompetensråd Fyrbodal. 



TEMAGRUPPERNA
• Det finns behov av att förtydliga deras roll, syfte och arbetssätt. Möjligen behöver grupperna 

processledas tydligare. Arbete behöver ske mellan mötena.

• Professionsnätverken som har koppling till temagrupperna bör ha temagruppernas arbete på 

agendan.



GENOMFÖRANDEFÖRMÅGAN
• Ett led saknas som är kopplat till genomförandeförmågan. Ett förslag är att bilda ett team för ett 

genomförande som är baserat på den prioriterade aktiviteten. Verksamhetsledaren har en 

koordinerande roll. Deltagare i teamet är aktörer som har kunskap om den prioriterade aktiviteten. 

Genomförandegruppens uppdrag är att beskriva uppdraget och behovet, målgruppen, 

utbildningen/insatsen och lärandemålen, ekonomi, tidplan för genomförande, resursplanering, 

förväntat resultat och eventuellt annat som behöver planeras in. När det finns en genomförandeplan 

sker förankring i styrgruppen. När aktiviteten/insatsen är i gång har teamet fullföljt sitt uppdrag och 

upphör i sin form.

• Parterna gör gemensamma behovsanalyser – kan bli ett kraftfullt instrument. 



KOMMUNIKATION/KUNSKAPSSPRIDNING
• Kommunikationsplan – hur kan man synliggöra Kommunakademin Väst och dess syfte så det blir mer 

känt hos båda parter? Hur ska kommunikationen se ut för planering, genomförande och uppföljning 

av verksamheten så att den blir väl förankrad hos parterna?

• Kunskapsspridande – i bemärkelsen att ha kunskap om varandras organisationer och innehåll, vilket i 

sin tur ger en ökad medvetenhet om vad som är möjligt att göra tillsammans i ömsesidighet.



AVTALSÖVERSYN
• Styrgruppen bör se över hur icke upparbetade medel för innevarande år kan användas för att 

underlätta beslut om framtiden. Detsamma gäller även för eventuella avtalsförändringar, där 

verksamhetsledare med hjälp av avtalskunniga (sakkunniga hos respektive organisation) tar fram 

förslag till nytt avtal för 2024. 



VI BYGGER KUNSKAP OCH 
SAMHÄLLE TILLSAMMANS
Att bygga ny kunskap som utvecklar människor, kommuner 

och akademi. Det är vårt bidrag till att möta samhällets 

kompetensbehov och utmaningar idag och i framtiden. Detta 

gör vi tillsammans i Kommunakademin Väst, vår arena för 

samverkan som drivs av 14 kommuner i Fyrbodal och 

Högskolan Väst.
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Utvärdering, Kommunakademin Väst 
2022-12-02 
 
Avsändare: Ulrika Lundh Snis (HV), Karl-Olof Petersson (Melleruds 
kommun), Jeanette Lämmel (konsult - verksamhetsstöd), Sarah Nilsson 
(administrativt stöd).  
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Inledning 
 
Fyrbodalskommunerna genom kommunalförbundet och Högskolan Väst har motsvarande 
syn att samverkan är ett sätt att kunna möta framtiden. I Högskolan Västs vision vill man vara 
med och bidra till en mer hållbar värld, där man är en aktiv samhällsaktör som tillsammans 
med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler. Fyrbodalskommunerna ser att 
man genom kommunalförbundet kan samla kraft som stärker deras intressen och därmed 
kan bidra till en hållbar utveckling för delregionen.  
 
Högskolan Väst ingår i ett flertal samverkansplattformar som utgör partsgemensamma arenor 
inom olika sektorer såsom kommuner, hälsa och industri (Kommunakademin Väst, 
Hälsoakademin Väst, Produktionstekniskt centrum). Syftet är att kraftsamla 
samverkansinsatserna via arenorna och att arbeta för en närhet och ömsesidigt utbyte mellan 
utbildning, forskning och samhälle. På liknande sätt samordnar sig Fyrbodalskommunerna 
genom kommunalförbundet i olika former av samverkan i gemensamma delregionala frågor.  
 

Bildandet och avtalets innehåll för Kommunakademin Väst 
 
Under 2015 påbörjades ett uppstartsprojekt för ”Hållbar samverkan mellan kommunerna i 
Fyrbodal och Högskolan Väst”. Fyrbodals kommunalförbund och högskolan avsåg med detta 
projekt att tillsammans bygga upp en samverkansarena för att få till stånd en funktionell och 
över tid hållbar struktur för ömsesidigt samarbete kring kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling. Projektet hade som mål att bana väg för utveckling av en 
samverkansarena genom kartläggning av befintliga samarbeten, kontakt- och 
förankringsarbete och föreslå en struktur för samverkansarenan. Utifrån uppstartsprojektet 
togs 2017 beslutet att inrätta Kommunakademin Väst. 
 
Samverkansavtalet trädde i kraft den 1 januari 2018 och löper på tills vidare eller om någon av 
parterna väljer att säga upp det. Avtalstecknande parter är Högskolan Väst och Fyrbodals 
kommuner genom kommunalförbundet.  
 
Kommunakademin Västs syfte är att i ömsesidighet genom samverkan och samproduktion 
bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta 
för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. 
 
Finansiering av verksamheten har kunnat göras av kommunalförbundet under fyra år, d v s 
2018, 2019, 2020 och 2021 av icke upparbetade delregionala tillväxtmedel. Fyrbodals 
kommuner finansierar samverkansytan på kort sikt genom en så kallad temporär utdebitering 
för 2022 samt för 2023. Uddevalla kommun är inte med och finansierar för år 2023. 
 
I nu gällande samverkansavtal står att parterna, d v s Fyrbodals kommunalförbund och 
Högskolan Väst, för en årlig insats till Kommunakademin Väst om vardera 750 000 kr för 
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finansiering av verksamhetsledning, gemensamma aktiviteter, projektinitiering, lokaler, drift 
och övriga tjänster. 
 

Utveckling av samverkansytan 
 
I februari 2020 genomförde dåvarande ledningsråd och styrgrupp en översyn av 
Kommunakademin Västs syfte och organisation. Av översynen framkom ett behov av att 
revidera dåvarande organisation. Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskott den 8 oktober 
2020 beslutade då om att tillsätta en arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en 
styrgrupp bestående av direktionsledamöter för att återkomma med förslag på förändring. 
 
Uppdraget till kommundirektörerna bestod i att ta fram ett förtydligande kring 
Kommunakademin Västs grunduppdrag där roller och gränssnitt skulle definieras. Vidare 
skulle ett antal förslag tas fram för hur framtida, långsiktig finansiering av samverkansytan 
skulle kunna se ut samt föra ett resonemang kring syfte och förväntad nyttoeffekt av 
densamma.  
 
Den politiska styrgruppens uppdrag var - baserat på arbetsgruppens förslag – att komma 
fram till en prioriterad lista av alternativ till direktionen för beslut av framtida uppdrag och 
finansiering. Arbetsgruppen återkom med förslag om ny förtydligad organisation. Den 
politiska styrgruppen ställde sig bakom den. Förbundsdirektionen hölls underrättad under 
arbetets gång. Styrgruppen i Kommunakademin Västs ställde sig bakom förslaget.  
 
Förändringen trädde i kraft den 1 januari 2022. Det innebar att ledningsrådet bestående av 
personalchefer från kommunerna, avdelningschefer från respektive institution på Högskolan 
Väst, representation från förvaltningen samt studentrepresentant upphörde. Det ersattes av 
tre tematiska beredningsgrupper (temagrupper) med representanter från kommuner och 
Högskolan Väst. Förankringen skulle ske genom att de kommunala representanterna 
återrapporterade i professionsnätverken om arbetet inom Kommunakademin Väst. 
Deltagande chefer i nätverken skulle ha ett ansvar att lyfta Kommunakademin Väst på högsta 
ledningsnivå i respektive kommun. Motsvarande gällde även för Högskolan Väst. Detta med 
hänsyn taget till att alla kommuner inte är representerade i temagrupperna, liksom för 
Högskolan Västs verksamheter. Från medlemskommunerna medföljde även ett uppdrag om 
att utvärdera den nya organiseringen och det förtydligade uppdraget parallellt från starten.  
 
För sammansättning av den nya organisationen för Kommunakademin Väst som trädde i kraft 
1 januari 2022, se bilaga 1. 
 

Innehåll i temagruppernas möten samt närvarostatistik för 2022 
 
Vårens temagruppsmöten handlade mycket om att orientera sig i roller och sitt syfte, där 
grupperna reflekterade över hur arbetet framåt borde läggas upp och hur det praktiskt skulle 
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tas vidare. För samtliga grupper startades gemensamma delningsplattformar upp genom MS 
Teams, i syfte att enkelt dela och arbeta i dokument och kommunicera mellan möten. 
Grupperna fick också diskutera redan pågående initiativ som skulle kunna lyftas in och 
arbetas vidare med, samt potentiella samarbeten man ville starta men inte riktigt kommit i 
gång med. I syfte att få en förförståelse kring representanternas förutsättningar diskuterades 
också gruppens olika ingångsvärden. Man gick igenom förslag på aktivitetsmallar och bjöd in 
representanterna att ge inspel på hur man såg på höstens upplägg med möten och planering 
av forumdagen den 30 september.  
 
När sommarsemestern klingade av så var det ett tydligt fokus på att planera och förbereda 
inför forumdagen den 30 september. Samtliga temagrupper hade ett möte innan 
forumdagen, där fokus låg på att planera workshopdelen av konferensen, som hade syfte att 
låta deltagarna inkomma med förslag på aktiviteter till Kommunakademin Väst.  
 
Forumdagen kännetecknades av att deltagarna tillsammans visade på ett stort engagemang 
och kreativitet kring att identifiera gemensamma samhällsutmaningar. Efter forumdagen, som 
bidrog till ett konkret underlag om vilka samhällsutmaningar vi står inför och där parterna är i 
behov av varandra, har fokus legat på att ta hand om de inspel som inkom.  
 
Temagrupperna hade möten i oktober, i syfte att gå igenom och diskutera det underlag som 
inkom under forumdagen och se hur arbetet kunde tas vidare. På mötet i november hade 
respektive temagrupp blivit ombedda att förbereda sig genom att stämma av i sina egna 
nätverk, forum eller grupper kring vad som skulle kunna vara rimliga prioriteringar av 
ömsesidiga aktiviteter utifrån inspelen från forumdagen. Grupperna skulle även ta ställning till 
vilka (1-3) aktiviteter som var aktuella att lägga som förslag till styrgruppen för 2023. Under 
mötena diskuterade man de gemensamma behoven och påbörjade att fylla i aktivitetsmallar. 
Temagrupperna fick sedan uppmaningen att fortsätta arbetet på varsitt håll med 
aktivitetsmallarna, med eventuella avstämningar i gruppen vid behov, tills att styrgruppens 
har sitt presidiemöte den 29 november. På styrgruppsmötet den 9 december planeras det att 
styrgruppen bereder de förslag som finns om aktiviteter under 2023. 
 
Antal möten och närvaro: 
 
Temagrupp Antal möten 2022 (1-2 h) Snittnärvaro 
Lärande och utbildning 5 2 representanter från 

Högskolan Väst/möte 
 
1 representant från 
Fyrbodalskommunerna/möte 

Vård och Omsorg 6 2 representanter från 
Högskolan Väst/möte 
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2 representanter från 
Fyrbodalskommunerna/möte 

Samhällsbyggnad och 
Samhällsplanering  

5 1 representant från 
Högskolan Väst/Möte 
 
2 representanter från 
Fyrbodalskommunerna/möte 
 

 
 

Ekonomisk prognos 
 

 
 

Utvärderingsprocessen 
 
Utvärderingsgruppen utsågs av styrgruppen, och består av Ulrika Lundh Snis (vicerektor, HV), 
Karl-Olof Petersson (Kommunchef Melleruds kommun), Jeanette Lämmel (konsult - 
verksamhetsstöd) samt Sarah Nilsson (administrativt stöd). Gruppen hade sitt första möte 
den 31 maj 2022 och har därefter haft flertal möten och diskuterat företrädesvis kvalitativa 
modeller för utvärdering av samverkansytan. Valet föll på den s k NÖHRA-modellen som är en 
framåtsyftande modell där man arbetar sig från ett nuläge till ett önskat läge. Utfallet från 
utvärderingsmötena visar på en mix av erfarenheter från den gamla och den nya 
organisationen. Den här utvärderingen avser egentligen den nya organisationen, men har här 

Belopp i tkr

Budget *

Insats parter 1 500                    

Personal 1 349                    
Extern personal 15                         
Drift 136                       

TOTALT 1 500                    

Kvarvarande intäkter 2017-2021 998                       
Uppskattade intäkter från 2022 300                       *

*Kan komma att justeras under 2023

*Korrekt belopp tillgängligt februari-23

KOMMUNAKADEMIN VÄST 2023
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valt att återge en samlad bild av både dåtid och nutid, då de hänger ihop. Professionsnätverk 
inom förbundet och motsvarande inom Högskolan Väst har genomfört denna modell. 
Följande nätverk och företrädare för olika verksamheter inom Högskolan Väst har deltagit 
under september till oktober i utvärderingen: 
 

– Personalchefer 
– Samhällsbyggnadsplanerare 
– Kommundirektörer 
– Utbildningschefer 
– Socialchefer 
– Institutionen för Hälsovetenskap, vid Högskolan Väst 
– Institutionen för Individ och samhälle, vid Högskolan Väst 

 

 
Resultat av NÖHRA-processen 
 
NÖHRA-processen har dokumenterats för varje genomförd utvärdering. Nedanstående 
redovisning av resultat och beskrivande text är en sammanfattning av samtliga genomförda 
utvärderingar.  
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Nuläge 

 
 

När de olika professionsnätverken ska reflektera över dels ett beskrivet nuläge, dels själva ha 
en uppfattning framkommer att flera anser att de vet för lite och saknar kunskap för att 
kunna yttra sig om saken. Några menar att det kan bero på bristande förankring i 
kommunerna. En annan bedömning är att det kan handla om kommunikationsbrist men där 
finns också synpunkter på att det behövs mer aktivitet i kommunerna för att göra arenan mer 
känd och vad en kan bidra med. 
 
Andra röster varierar från att det är positivt med samverkansformen till att man frågar efter 
leveransen. Yttre omständigheter har påverkat såsom åren med pandemin och att vi nu är på 
väg in i en lågkonjunktur och därmed andra ekonomiska förutsättningar.   
 
Det är positivt med temagrupperna, men samtidigt lyfts att de inte hittat sin roll och syfte och 
att det är varierande närvaro på mötena. Dock menar man att det finns en potential och kraft 
genom att mötas i grupperna. En utmaning som lyfts fram är att det kan vara svårt för en 
tjänsteperson att företräda samtliga kommuner. 
 
Genomförda konferenser med Kommunakademin Väst som samarbetspartner har upplevts 
som inspirerande, och det gäller även Kommunakademin Västs egna forumdag. 
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Önskat läge 

 
 
Det visade sig att deltagarna i workshoparna hade en tydlig bild av det önskade läget. 
I framtiden finns det en synlig arena med ett tydligt uppdrag. Resultaten syns i fler aktiviteter i 
form av kompetenshöjande insatser och det finns en upplevelse av att samverkansytan är 
värdeskapande. Temagrupperna är väl förberedda till sina möten och det finns en kontinuitet 
bland deltagarna. Deltagarna känner sig motiverade och ser att de är med och skapar 
aktiviteter och därmed leverans. Det finns känsla av inspiration och engagemang. 
Gränssnitten mellan andra samverkansytor är tydliggjorda. Risken för dubbelarbete är liten. 
Temagrupperna har hittat former för snabbare återkoppling till sina respektive kontaktytor 
som i sin tur möjliggör medverkan från andra. Kommunakademin Väst arbetar behovsstyrt 
genom bland annat anordnande av jobbmässor för snart färdiga studenter och för studenter 
som ska skriva sina examensarbeten. Det är bra ur ett rekryteringsperspektiv. Den 
kommunkopplade forskningen finns i högre grad. Representanter från Högskolan Väst är ute i 
kommunerna och ger kortare föreläsningar samt handleder projekt. Det ger ringar på vattnet 
för båda samverkande parter. 
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Hinder 

 
Vad ser då professionsnätverken för hinder att komma till det önskade läget? Det handlar om 
flera olika anledningar såsom brist på kunskap om arenan och om varandras organisationer 
och dess förutsättningar som samverkande parter, brist på förankring i den egna 
organisationen, ekonomiska förutsättningar men framför allt tiden som ska räcka till mycket. 
Det finns en uppfattning om att samverkansytan konkurrerar och/eller skapar dubbelarbete 
för andra nätverk, annan samverkan och kärnverksamheten. 
 
Tidsfaktorn anges som en svårighet då det bedöms ta för lång tid att få till utbildningar som 
kommunerna behöver. 
 
Verksamhetsplanen lovar mycket men resurserna är små. Frågan är också vilket mandat 
deltagarna sitter på i temagrupperna. Kommunikationsbrist lyfts också fram som ett hinder 
på vägen. 
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Resurser 

 
 
Vad finns det då för resurser som stöd för att komma till det önskade läget? Vilka 
förutsättningar finns och vad finns det att vinna för samverkande parter? Det finns röster som 
anser att samverkansytan bör avvecklas. Det finns också röster som säger att kommunerna 
behöver se över hur samarbetet ser ut idag. Å andra sidan lyfts det fram att kunskap och 
resurser finns för att få till en bättre kommunikation. En ökad kunskap om arenan kan leda till 
ökad motivation och att samverkan i sin tur skulle öka. Man ser att fler kommuner på en 
aggregerad nivå kan uppnå ett bättre kunskaps- och erfarenhetsutbyte för exempelvis olika 
yrkesgrupper och forskningsinsatser för verksamhetsutveckling. Det blir även mer tids- och 
kostnadseffektivt jämfört med att genomföra motsvarande aktiviteter på egen hand.  
 
Förväntan i nätverken är att man från Högskolan Västs sida önskar se mer av 
forskningsinsatser, mer samverkan från Högskolan Väst som är inriktade mot 
samhällsutveckling och att Högskolan Väst visar på goda exempel som kan stödja 
kommunernas val av färdriktning för att möta gemensamma samhällsutmaningar. Vidare 
framförs kraften i att uppdraget för arenan knyts till forskning och kompetensutveckling vilket 
i sin tur skapar motivation. I temagrupperna finns stor kunskap och potential. Förtydliga syftet 
och gör en bättre paketering av arenan. Utse gärna en processledare i eller till temagrupperna 
som driver på och tar arbetet vidare. Önskemål finns att studenterna blir mer synliggjorda 
som en resurs. 
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Agera 
 

 
 
Vad behöver var och en göra och vad behöver vi göra tillsammans? Det framgår i de olika 
NÖHRA-processerna ett behov av att ta tag i kommunikationen och förankra bättre i 
respektive organisation, att sluta planera och börja jobba med aktiviteter. Det är viktigt att 
synliggöra den röda tråden för hur det är tänkt att Kommunakademin Väst ska fungera. 
 
När det gäller temagrupperna föreslås två vägar. Den ena vägen handlar om att tydliggöra 
syfte och mål och att ställa krav på leverans. Ett medskick är också att förbättra flödet mellan 
temagrupperna och styrgruppen. Temagrupperna föreslås ses fysiskt för en kick-off en gång 
per år annars digitala möten. För att få verkstad och leverans föreslås temagrupperna ta fram 
förslag på aktiviteter till styrgruppen att besluta om. En tillfällig arbetsgrupp med särskild 
kompetens om framtagande av utbildningsplaner, kalkyler och tidplan m.m. med 
representanter från både högskolan och kommunerna skapas. Då dessa har tagit fram en 
färdig produkt och aktiviteten startar upp upplöses arbetsgruppen. 
 
Den andra vägen handlar om att genomföra workshops mellan HV och kommunerna för att 
identifiera behov och aktiviteter och att det ersätter temagrupperna. Det skulle kunna kallas 
ett omtag. 
 
Det framkommer att vi behöver sluta med att fundera på hur vi ska göra och visa på exempel. 
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Kommunerna behöver bli bättre på att sammanställa vilka behov man har. Förslagsvis med 
särskilt fokus på kompetensförsörjning och då aggregera gemensamma behov. Ytterligare 
vägar framåt skulle kunna vara att paketera aktiviteter tydligare, vilket skulle skapa större 
förståelse för varandras organisationer och kompetenser (exempelvis gemensamma 
behovsanalyser, mässor/seminarier, studentpaneler, forskningsprojekt, 
utrednings/utvecklingsprojekt, forskardialoger, best practice, uppdragsutbildning etc) 
 
Finansieringsfrågan har lyfts och förslaget är att göra en avtalsförändring för 
Kommunakademin Väst som bygger på en avsiktsförklaring och utgår från en mervärdesidé 
och investerad tid utan ekonomiska överenskommelser. 
 
En intressant fråga som framkommit i utvärderingsprocessen är hur Högskolan Västs och 
kommunernas samverkan i stort ser ut idag? Frågan är om bildandet av Kommunakademin 
Väst har skapat en mer strukturerad, samlad och koordinerad samverkan mellan högskolan 
och Fyrbodalskommunerna. Före bildandet av samverkansytan visade en kartläggning, 
baserade på intervjuer med Fyrbodals kommuner, ett stort, spretigt och varierat nyttjande av 
Högskolans Västs akademiska verksamheter och utbud. 
 
Det framförs också att det är viktigt att komma fram till ett ställningstagande då det finns 
vissa röster som vill avveckla och flera andra som vill utveckla arenan. 
 

Framtida utveckling av Kommunakademin Väst 
 
För att samverkansytan ska nå sin fulla potential och fylla den funktion som avsikten är med 
parternas intentioner finns ett flertal inspel att hämta från NÖHRA-processerna. Dessa inspel 
kan användas som några utgångspunkter för en framtida utveckling av samverkansytan. 
 
Organisation 

• Hållbarhet – bedömningen är att den nya organisationen behöver längre tid att landa, 
då allting inte har fallit på plats ännu. För att den ska bli hållbar över tid kan man 
behöva justera vissa arbetssätt och upplägg, så att arenan lever upp till att vara en 
funktionell och över tid hållbar struktur för ömsesidigt samarbete kring kunskaps-, 
kompetens- och verksamhetsutveckling.  

• HR-funktionerna har en central roll i kommunernas kompetensförsörjning. Bör frågan 
ställas om de vill ha en roll eller koppling till Kommunakademin Väst, och hur bör den i 
så fall se ut? 

• Ta vara på att Kommunakademin Väst är en pusselbit i sammanhanget Kompetensråd 
Fyrbodal.  

 
Temagrupperna 

• Det finns behov av att förtydliga deras roll, syfte och arbetssätt. Möjligen behöver 
grupperna processledas tydligare. Arbete behöver ske mellan mötena. 
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o Professionsnätverken som har koppling till temagrupperna bör ha 
temagruppernas arbete på agendan. 

 
Genomförandeförmåga 

• Ett led saknas som är kopplat till genomförandeförmågan. Ett förslag är att bilda ett 
team för ett genomförande som är baserat på den prioriterade aktiviteten. 
Verksamhetsledaren har en koordinerande roll. Deltagare i teamet är aktörer som har 
kunskap om den prioriterade aktiviteten. Genomförandegruppens uppdrag är att 
beskriva uppdraget och behovet, målgruppen, utbildningen/insatsen och 
lärandemålen, ekonomi, tidplan för genomförande, resursplanering, förväntat resultat 
och eventuellt annat som behöver planeras in. När det finns en genomförandeplan 
sker förankring i styrgruppen. När aktiviteten/insatsen är i gång har teamet fullföljt sitt 
uppdrag och upphör i sin form. 

• Parterna gör gemensamma behovsanalyser – kan bli ett kraftfullt instrument.  
 
Kommunikation/kunskapsspridning 

• Kommunikationsplan – hur kan man synliggöra Kommunakademin Väst och dess syfte 
så det blir mer känt hos båda parter? Hur ska kommunikationen se ut för planering, 
genomförande och uppföljning av verksamheten så att den blir väl förankrad hos 
parterna? 

• Kunskapsspridande – i bemärkelsen att ha kunskap om varandras organisationer och 
innehåll, vilket i sin tur ger en ökad medvetenhet om vad som är möjligt att göra 
tillsammans i ömsesidighet. 

 
Avtalsöversyn 

• Styrgruppen bör se över hur icke upparbetade medel för innevarande år kan användas 
för att underlätta beslut om framtiden. Detsamma gäller även för eventuella 
avtalsförändringar, där verksamhetsledare med hjälp av avtalskunniga (sakkunniga hos 
respektive organisation) tar fram förslag till nytt avtal för 2024.   

 
Avslutande kommentar 
 
Bilden är att Kommunakademin Väst är olika känd hos respektive part, därför har det varit av 
stort värde för utvärderingsgruppens uppdrag att få in en bredd av synpunkter. En god 
bieffekt av själva utvärderingsprocessen är att personerna som har involverats kan ha fått en 
ökad kunskap och kännedom om Kommunakademin Väst.  
 
Till syvende och sist handlar det om vad parterna vill och vilka förutsättningar som finns och 
skapas hos respektive part. Här och nu finns en organisation som på ett strukturerat, samlat, 
koordinerat och effektivt sätt har möjlighet att skapa värden. Samverkansytan kan både 
planerings- och resursmässigt stötta båda parter och deras behov. Det gäller både på kort och 
lång sikt. 
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Bilaga 1 - sammansättning av den nya organisationen för Kommunakademin Väst som 
trädde i kraft 1 januari 2022 
 

 
Styrgrupp Temagrupp Vård & 

Omsorg 
Temagrupp Lärande 

och utbildning 
Temagrupp 

Samhällsbyggnad och 
Samhällsutveckling 

- Jan Theliander 
(ordförande, 
Högskolan Väst) 

- Jeanette Lämmel 
(vice ordförande, 
Fyrbodals 
Kommunalförbund) 

- Said Niklund 
(Trollhättans Stad) 

- Agneta Johansson 
(Dals Eds kommun) 

- Karl-Olof Petersson 
(Melleruds kommun) 

- Lena Sjöberg 
(Högskolan Väst) 

- Thomas Winman 
(Högskolan Väst) 

- Ulrika Lundh Snis 
(Högskolan Väst) 

- Anja Hellman 
(Trollhättans Stad) 

- Helena Lilliebjelke 
(Strömstad kommun) 

- Tanja Mattsson 
(Melleruds kommun) 

- Åsa Engedotter 
(Tanums kommun) 

- Håkan Nunstedt 
(Högskolan Väst) 

- Hrafnhildur 
Gunnarsdottir 
(Högskolan Väst) 

- Maria Clevfors 
Fischer (Högskolan 
Väst) 

- Helen Karlsson 
(Lysekils kommun) 

- Helen Larsholt 
(Tanums kommun) 

- Helena Nilsdotter 
Brown (Högskolan 
Väst) 

- William Jobe 
(Högskolan Väst) 

- Helena Korp 
(Högskolan Väst) 

-  

- Linnea Larsson 
(Trollhättans Stad) 

- Christel Thuresson 
(Fyrbodals 
kommunalförbund) 

- Aya Norvell 
(Strömstad kommun) 

- Per Assmo 
(Högskolan Väst) 

- Fredrik Sjögren 
(Högskolan Väst) 

 



Dellista Kommunstyrelsen(2) Utskrivet: 2023-01-18 13:34
Utskrivet av: Emelie Werling Söderroos

Diarienr Ärende Datum Delegations paragraf
KS/2022:1977 Krislägesavtal LOK 21 

Sveriges Lärare
2022-12-29 KS Del/2022 § 588

KS/2022:1978 Lokalt kollektivavtal om 
Flexibel arbetstid Sveriges 
Lärare

2022-12-29 KS Del/2022 § 589

KS/2022:1979 Lokalt kollektivavtal om 
utbyte av 
semesterdagstillägg mot 
extra ledighet Sveriges 
Lärare

2022-12-29 KS Del/2022 § 590

KS/2022:1980 Uppsägning av lokalt 
kollektivavtal om arbetstid för 
förskollärare och 
fritidspedagoger

2022-12-29 KS Del/2022 § 591

KS/2022:1981 Uppsägning av lokalt 
kollektivavtal gällande HÖK 
05, bil M

2022-12-29 KS Del/2022 § 592

KS/2022:1982 Uppsägning av lokalt 
kollektivavtal avssende 
förskollärare samt 
barnskötare vid Öppna 
Förskolan Orust kommun

2022-12-29 KS Del/2022 § 593

KS/2022:1983 Uppsägning av lokalt 
kollektivavtal avseende 
förskollärare samt 
barnskötare vid dygnetrunt 
öppna avdelningen Kringlan 
på Bagarvägens förskola

2022-12-29 KS Del/2022 § 594

KS/2022:94 Föreningsstöd 2022 
Helleviksstrands 
KappSeglingSällskap 
Investeringsstöd eller 
projektstöd

2022-12-27 KS Del/2023 § 1

KS/2022:1414 Ansökan om arrende eller 
köp av kommunal mark, 
Mollösund 5:398

2023-01-02 KS Del/2023 § 2

KS/2023:16 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Röra-Lunden 1:43, 
tillbyggnad av 
industri/lagerlokal.

2023-01-03 KS Del/2023 § 3

KS/2022:1357 Benefik nyttjanderätt för 
motionsslinga och utegym, 
Röra-Bua 1:12 och Nävrekärr 
1:29

2023-01-02 KS Del/2023 § 4

KS/2020:848 Ansökan om att 
utnyttja/förvärva hela eller del 
av Mollösund 5:398, ängsyta

2023-01-09 KS Del/2023 § 5

KS/2022:1972 Avtal om servitut för utfart, 
härskande fastighet Henån 
1:306

2023-01-12 KS Del/2023 § 6

KS/2022:1044 Lägenhetsarrende brygga 60 
Hällevik 2:208

2023-01-12 KS Del/2023 § 7

KS/2022:1046 Nyttjanderättsavtal för 
ändamålet slåtter, del av 
Hårleby 2:13

2023-01-12 KS Del/2023 § 8

KS/2022:1862 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, I.J

2023-01-16 KS Del/2023 § 9

KS/2022:1871 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, M.M

2023-01-16 KS Del/2023 § 10

KS/2022:1596 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. S.K.

2023-01-16 KS Del/2023 § 11

KS/2022:1968 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, H.S

2023-01-16 KS Del/2023 § 12

KS/2022:1042 Delegationsbeslut Lex Sarah 
2022

2023-01-13 KS Del/2023 § 13



Ärendenr Läsår Skolform Bifall/Avslag Bifallna färdmedel Avslagna färdmedel Fr.o.m. datum T.o.m. datum Beslutsdatum Ansvarig handläggare

2023/00003 2022/2023 Grundskola Avslag

Busskort(folkbokföringsadress), 

Skolbuss(folkbokföringsadress) 2023-01-10 Pia Hansson

2023/00002 2022/2023 Grundskola Avslag

Busskort(folkbokföringsadress), 

Skolbuss(folkbokföringsadress) 2023-01-10 Pia Hansson

2023/00004 2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2023-01-11 2023-06-15 2023-01-10 Pia Hansson

2023/00005 2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2023-01-11 2023-06-15 2023-01-10 Pia Hansson

2023/00006 2022/2023 Grundskola Avslag

Busskort(folkbokföringsadress), 

Skolbuss(folkbokföringsadress) 2023-01-10 Pia Hansson



Sektor Attesthierarki Ansvar konto kod Balanskonto Huvudattestant Beloppsgräns tkr exkl moms

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 10200 Immateriella tillgångar Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 10209 Ack avskr immater tillg Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 10210 Hamn immateriella tillg Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 10219 Ack avskr Hamn imm tillg Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 10220 VA Immaterella tillgångar Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 10229 Ack avskr VA imm tillg Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 10230 Renh immateriella tillg Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 10239 Ack avskr Renh imm tillg Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 10299 Ack avskr immater tillg Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11100 Markreserv Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11200 Verksamhetsfastigheter Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11299 Ack avskr vht fastigheter Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11300 Fastigheter för affärsvht Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11309 Ack avskr fasth affärsvht Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11310 VA materiella anl tillg Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11319 Ack avskr VA mtrl tillg Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11320 Renhållning mat anl tillg Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11329 Ack avskr Renh. mtrl till Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11400 Publika fastigheter Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11499 Ack avskr publika fasth Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11500 Övriga fastigheter Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 11599 Ack avskr övriga fasth Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12100 Maskiner Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12109 Ack avskr maskiner Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12120 Renhållning maskiner Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12129 Ack avskr Renh. maskiner Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12200 Inventarier Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12209 Ack avskr inventarier Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12210 VA inventarier Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12219 Ack avskr VA inventarier Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12220 Renhållning inventarier Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12229 Ack avskr Renh. Inventari Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12300 Byggnadsinventarier Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12399 Ack avskr byggnadsinv Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12400 Bilar och transportmedel Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12409 Ack avskr transportmedel Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12410 VA bilar,transportmedel Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12419 Ack avskr VA transp medel Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12420 Renhållning bilar o trans Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12429 Ack avskr Renh transportm Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12600 Förbättr utg annans fsh Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12699 Ack avskr förb annans fsh Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 12800 Konstverk, samlingar Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 13210 Aktier Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 13220 Andelar Emma Carlsson 999

Samhällsutveckling 1000 5000 13510 Långfr ford Trafikverket Carina Johansson 500

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 13520 Kommuninvest Emma Carlsson 999

Samhällsutveckling 5000 8000 13530 Exploavg Kungsviken Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 5000 3100 13540 VA-avgifter Kungsviken Andreas Sjögren 99 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 13800 Grundfondskapital Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 13900 Bidr statlig infrastruktu Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 13999 Ack uppl bidr stat infras Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1134 14710 Bostadsmark Ingela Kvist 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1134 14720 Industrimark Ingela Kvist 125

Samhällsutveckling 5000 9920 14790 Tomter till försäljning Nina Hansson 500

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15130 Renhållning Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15140 VA Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15150 Båtplatser Winhyr Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15160 Economa Ekonomi (11) Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15170 Economa Tekniska (15) Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15190 Bibliotek Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15230 Economa Musik FG 17 Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15240 Economa FG 16 Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15250 Economa FG 57 Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15260 Economa SOF (70) Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15270 Economa omsorg (71) Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15310 Genomgångskonto Lärande Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15360 Economa BUF (60) Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15370 Economa barnomsorg (61) Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15460 Economa MBE (20) Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 15990 Osäkra fordringar Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 16110 Löneförskott Ann-Sofie Thunberg 125

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 16120 Reseförskott Ann-Sofie Thunberg 125

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 16210 Nettolön Ann-Sofie Thunberg 125

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 16250 Ej konterade löner Ann-Sofie Thunberg 125

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 16260 Preliminärlöneskuld Ann-Sofie Thunberg 125

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 16270 Avbetalning prel.löneskul Ann-Sofie Thunberg 125

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 16280 Felaktigt utbetald lön Ann-Sofie Thunberg 125



Sektor Attesthierarki Ansvar konto kod Balanskonto Huvudattestant Beloppsgräns tkr exkl moms

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 16299 Differenskonto lön Ann-Sofie Thunberg 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16510 6%-bidraget Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16520 18%-bidraget Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16530 5%-bidraget Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16540 Särskilt boende 18% Emma Carlsson 999

Omsorg 1000 7000 16581 Omsorg fordr Migrationsve Lena Gardtman 99.999

Lärande 1000 6000 16582 Lärande fordr Migrationsv Katarina Levenby 99 999

Systemkonteringar - sys 16610 Felkonto Economa systemkonteringar -

Systemkonteringar - sys 16611 Felkonto löner (550) systemkonteringar -

Omsorg 7000 7200 16621 Presentkort, mat Maria Ottosson Lundström 99.999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16630 Stift.  Vasshagen don.fon Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16631 Stift. Fonden för behövan Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16632 Stift. Olsson/Karlsson do Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16633 Stift. Skolstyrelsens don Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16634 Stift. H&C Claessons prem Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16635 Stift. J O Olssons don.fo Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16638 Stift Pettzons minnesfond Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16639 Stift B & R Åkerström Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 16641 Ankomstregistrering PRO Victoria Arvidsson 125

Systemkonteringar - sys 16642 Ankomstregistrering systemkonteringar -

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 16646 Rest VA Victoria Arvidsson 125

Samhällsutveckling 2000 5300 16649 Plankostn för vid fakt ex Rickard Karlsson 500

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 16650 Öresutjämning Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1000 1100 16661 HR avr konto personl test Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16710 Ing. moms (skattepl vht) Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16750 ing moms omvänd skattplik Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16770 Ingående kommun-moms Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16780 ing moms omvänd skattefri Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16790 Momsjustering investering Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16799 Ankomstbokning moms Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16810 Fordran moms skattepl vht Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 16870 Fordran moms skattefri vh Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1010 1000 17111 Förutbet kostn Ledn/vhtst Henrik Lindh 99.999

Samhällsutveckling 5000 2000 17112 Förutbet kostn Miljö/Bygg Carina Johansson 500

Samhällsutveckling 5000 3100 17113 Förutbet kostn VA Andreas Sjögren 99 999

Samhällsutveckling 3100 3210 17114 Förutbet kostn Renhålln Robin Abrahamsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1000 4000 17116 Förutbet kostn Politisk Pia Jakobsson Hansson 1 000

Samhällsutveckling 1000 5000 17117 Förutbet kostn Samhällsut Carina Johansson 500

Lärande 1000 6000 17118 Förutbet kostn Lärande Katarina Levenby 99 999

Omsorg 1000 7000 17119 Förutbet kostn Omsorg Lena Gardtman 99.999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 17120 Förutbet kostn leverantör Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 17130 Förutbet kostnader Kund Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 17400 Förutbetalda räntekostn. Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1010 1000 17501 Uppl int Ledning/vhtstöd Henrik Lindh 99.999

Samhällsutveckling 5000 2000 17502 Uppl int Miljö/Bygg Carina Johansson 500

Samhällsutveckling 5000 3100 17503 Uppl int VA Andreas Sjögren 99 999

Samhällsutveckling 3100 3210 17504 Uppl int Renhållning Robin Abrahamsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1000 4000 17506 Uppl int Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Samhällsutveckling 1000 5000 17507 Uppl int Samhällsutv Carina Johansson 500

Lärande 1000 6000 17508 Uppl int Lärande Katarina Levenby 99 999

Omsorg 1000 7000 17509 Uppl int Omsorg Lena Gardtman 99.999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 17510 Uppl int Fastighetsavg Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 17600 Upplupna ränteintäkter Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 17800 Upplupna skatteintäkter Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 17900 Interimsfordr GI, Int.deb Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 18800 Stif A Karlssons i Vassha Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 18801 Stif Fonden för behövande Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 18802 Stif Olsson o Karlsson Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 18803 Stif Skolstyrelsens don.f Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 18804 Stif H o C Claesson premi Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 18805 Stif J O Olssons don.fond Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 18808 Stift Pettzons minnesfond Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 18809 Stift B & R Åkerström Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 19100 Handkassa/växelkassa Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 19120 Växelkassa Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 19130 Kassa, ek.heten Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 19140 Förladdat kort ekonomi Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 19510 Orusts Sparbank Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 19520 Handelsbanken Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 19530 Förladdade medel IFO Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 20100 Eget kapital, ing. värde Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 20190 Just. eget kap, ing värde Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 20200 Årets resultat Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 22100 Avsättningar för pensione Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 22200 Avsättn visstid/garanti Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 22500 Avs för särskild löneskat Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1134 22810 Avs Månsemyr omr 1 Ingela Kvist 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1134 22811 Avs Månsemyr omr 2 Ingela Kvist 125



Sektor Attesthierarki Ansvar konto kod Balanskonto Huvudattestant Beloppsgräns tkr exkl moms

Samhällsutveckling 1000 5000 22890 Broförbindelse Svanesund Carina Johansson 500

Ledning och verksamhetsstöd 1000 1200 23200 Checkräkningskredit Susanne Ekblad 2 500

Ledning och verksamhetsstöd 1000 1200 23410 Lån i svenska kronor(SEK) Susanne Ekblad 2 500

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 23810 Skuld ansl avgifter VA Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 23820 Upplösn ansl avg VA Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 23870 Skuld inv bidr tuvesvik Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 23871 Ack upplös tuvesvik in bi Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 23880 Skuld statliga inv bidrag Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 23890 Upplösn statl inv.bidrag Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1134 23900 Investeringsfond VA Ingela Kvist 125

Samhällsutveckling 5000 5800 23910 Förutbet explo. ersättnin Nina Hansson 500

Ledning och verksamhetsstöd 1000 1200 24200 Kortfristiga lån Susanne Ekblad 2 500

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 24900 Avräkningskonto MBC Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 24910 Avräkn miljöbilar persona Ann-Sofie Thunberg 125

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 24920 Avräk sjukvårdsförsäkring Ann-Sofie Thunberg 125

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 24930 Avräkning MBC över/unders Ann-Sofie Thunberg 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 25100 Lev skuld Proceedo Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 25200 Bankgiro IoF/Procaptia Victoria Arvidsson 125

Omsorg 7000 7200 25300 Procapita (check) IFO Maria Ottosson Lundström 99.999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26100 Utgående moms 25% Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26200 Utgående moms 12% Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26300 Utgående moms 6% Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26410 6% varuförvärv inom EU Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26420 12% varuförvärv inom EU Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26430 25% varuförvärv inom EU Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26510 6% tjänsteförvärv EU Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26520 12% tjänsteförvärv EU Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26530 25% tjänsteförvärv EU Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26600 Utgående moms skrot Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26610 6% importmoms Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26620 12% importmoms Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26630 25% importmoms Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26710 6% tjänsteförvärv Utland Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26720 12% tjänsteförvärv Utland Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26730 25% tjänsteförvärv Utland Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 26800 Mervärdesskatt, redov.kto Emma Carlsson 999

Samhällsutveckling 3100 3210 26910 Avfallsskatt Robin Abrahamsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1121 27100 Personalens källskatt Christina Olsson 500

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1121 27200 Arbetsgivaravgifter Christina Olsson 500

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 27300 Införsel, utmätning Ann-Sofie Thunberg 125

Ledning och verksamhetsstöd 1100 1122 27910 Personalförening Ann-Sofie Thunberg 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 28100 Skulder till staten Emma Carlsson 999

Omsorg 7200 7240 28201 Nr 1 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28202 Nr 2 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28203 Nr 3 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28204 Nr 4 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28205 Nr 5 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28206 Nr 6 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28207 Nr 7 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28208 Nr 8 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28209 Nr 9 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28210 Nr 10 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28211 Nr 11 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28212 Nr 12 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28213 Nr 13 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28214 Nr 14 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28215 Nr 15 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28216 Nr 16 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28217 Nr 17 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28218 Nr 18 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28219 Nr 19 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28220 Nr 20 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28221 Nr 21 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28222 Nr 22 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28223 Nr 23 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28224 Nr 24 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28225 Nr 25 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28226 Nr 26 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28227 Nr 27 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28228 Nr 28 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28229 Nr 29 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28230 Nr 30 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28231 Nr 31 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28232 Nr 32 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28233 Nr 33 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28234 Nr 34 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28235 Nr 35 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28236 Nr 36 Anette Johansson 300



Sektor Attesthierarki Ansvar konto kod Balanskonto Huvudattestant Beloppsgräns tkr exkl moms

Omsorg 7200 7240 28237 Nr 37 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28238 Nr 38 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28239 Nr 39 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28240 Nr 40 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28241 Nr 41 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28242 Nr 42 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28243 Nr 43 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28244 Nr 44 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28245 Nr 45 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28246 Nr 46 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28247 Nr 47 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28248 Nr 48 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28249 Nr 49 Anette Johansson 300

Omsorg 7200 7240 28250 Nr 50 Anette Johansson 300

Omsorg 7000 7200 28310 Inbetalningar IFO Maria Ottosson Lundström 99.999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 28450 Avräkningskonto VA Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 28460 Överskottskonto VA Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 28470 Avräkningskonto Economa Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 28471 Balanskonto total pg-tape Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 28472 Autogiro Economa Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 28473 Balanskonto total BG-tape Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 28480 Överskottskonto Economa Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 28490 Ej kostnadsförda verifika Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 28800 Stif A Karlssons Vasshage Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 28801 Stif Fonden för behövande Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 28802 Stif Olsson o Karlssons d Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 28803 Stif Skolstyrelsens d.fon Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 28804 Stif H o C Claesson premi Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 28805 Stif J O Olssons d.fond Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 28808 Stift Pettzons minnesfond Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 28809 Stift B & R Åkerström Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 29100 Upplupna löner Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 29200 Uppl semesterlön Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 29310 Upplupna sociala avgifter Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 29330 Uppl särsk l-skatt FÅP Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 29400 Upplupna räntekostnader Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1010 1000 29501 Förutbet int Ledn/vhtstöd Henrik Lindh 99.999

Samhällsutveckling 5000 2000 29502 Förutbet int Miljö/Bygg Carina Johansson 500

Samhällsutveckling 5000 3100 29503 Förutbet int VA Andreas Sjögren 99 999

Samhällsutveckling 3100 3210 29504 Förutbet int Renhållning Robin Abrahamsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1000 4000 29506 Förutbet int Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Samhällsutveckling 1000 5000 29507 Förutbet int Samhällsutv Carina Johansson 500

Lärande 1000 6000 29508 Förutbet int Lärande Katarina Levenby 99 999

Omsorg 1000 7000 29509 Förutbet int Omsorg Lena Gardtman 99.999

Samhällsutveckling 5000 3100 29510 Förutbet int VA-kollektiv Andreas Sjögren 99 999

Samhällsutveckling 3100 3210 29520 Förutbet int renh-kollekt Robin Abrahamsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 29530 Bidrag Orust sparbank Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 29600 Upplupna pensionskostn Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1131 29800 Förutbetalda skatteintäkt Emma Carlsson 999

Ledning och verksamhetsstöd 1010 1000 29901 Uppl kostn Ledn/vhtstöd Henrik Lindh 99.999

Samhällsutveckling 5000 2000 29902 Uppl kostn Miljö/Bygg Carina Johansson 500

Samhällsutveckling 5000 3100 29903 Uppl kostn VA Andreas Sjögren 99 999

Samhällsutveckling 3100 3210 29904 Uppl kostn Renhållning Robin Abrahamsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1000 4000 29906 Uppl kostn Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Samhällsutveckling 1000 5000 29907 Uppl kostn Samhällsutv Carina Johansson 500

Lärande 1000 6000 29908 Uppl kostn Lärande Katarina Levenby 99 999

Omsorg 1000 7000 29909 Uppl kostn Omsorg Lena Gardtman 99.999

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 29911 Upplupna kostn MBC Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 29920 Upplupna kostnader Lev Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 29930 Upplupna kostnader Kund Victoria Arvidsson 125

Ledning och verksamhetsstöd 1200 1132 29940 Interimsskuld GI, Int.deb Victoria Arvidsson 125

Samhällsutveckling 5000 8000 29970 Upplupna kostn expl Nina Hansson 500

Ledning och verksamhetsstöd 1000 1300 29980 Tjörn Alkohol/Tobak Pia Jakobsson Hansson 1 000



Sektor 2023 Vht kod 2023 Verksamhet 2023 attesthierarki 2023 Ansvar 2023 Ansvarstext 2023 Huvudattestant 2023 Beloppsgräns tkr exkl moms

Finansiella poster 90000 Finansiella/centrala poster 100 990 Finansiella poster Susanne Ekblad 9 999

Finansiella poster 92090 Förändring semesterlöneskuld 100 990 Finansiella poster Susanne Ekblad 9 999

Finansiella poster 92099 Ofördelad budget 100 990 Finansiella poster Susanne Ekblad 9 999

Finansiella poster 97510 Över/underskott PO-pålägg 100 990 Finansiella poster Susanne Ekblad 9 999

Finansiella poster 98000 Förändring pensionsavsättning 100 990 Finansiella poster Susanne Ekblad 9 999

Finansiella poster 98500 Realisationsvinster/förluster 100 990 Finansiella poster Susanne Ekblad 9 999

Finansiella poster 97520 Pensionsutbetalningar 100 991 Pensionsutbetalningar Ann-Katrin Otinder 9 999

Finansiella poster 98800 tomtförsäljning, avslut expl.omr 500 992 Tomtförsäljning, avslut expl.omr Nina Hansson 500

Ledning och verksamhetsstöd 92010 Administration gem. Vht 101 100 Kommundirektör Henrik Lindh 99 999

Ledning och verksamhetsstöd 92010 Administration gem. Vht - 101 Kommunalråd Catharina Bråkenhielm 99 999

Ledning och verksamhetsstöd 92010 Administration gem. Vht 100 110 HR-chef Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 92020 Fackliga uppdrag 100 110 HR-chef Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 92021 Kommunal 100 110 HR-chef Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 92022 Vision 100 110 HR-chef Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 92023 SSR 100 110 HR-chef Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 92024 Sveriges Lärare 100 110 HR-chef Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 92026 Vårdförbundet 100 110 HR-chef Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 92027 Övriga förbund 100 110 HR-chef Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 92030 Gem pers. pol. åtgärder 100 110 HR-chef Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 92032 Centala utvecklingsinsatser 100 110 HR-chef Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 92033 Friskvård 100 110 HR-chef Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 92040 Företagshälsovård 100 110 HR-chef Ann-Katrin Otinder 250

Ledning och verksamhetsstöd 92010 Administration gem. Vht 100 120 Ekonomichef Susanne Ekblad 2500

Ledning och verksamhetsstöd 92051 Försäkringspremier 100 120 Ekonomichef Susanne Ekblad 2500

Ledning och verksamhetsstöd 92010 Administration gem. Vht 120 121 Upphandl chef Katrin Rosak Granqvist 250

Ledning och verksamhetsstöd 22510 Konsument/energirådgivnin 100 130 Adm chef Pia Jakobsson Hansson 1000

Ledning och verksamhetsstöd 26710 Alkoholtillstånd 100 130 Adm chef Pia Jakobsson Hansson 1000

Ledning och verksamhetsstöd 53010 Färdtjänst 100 130 Adm chef Pia Jakobsson Hansson 1000

Ledning och verksamhetsstöd 92010 Administration gem. Vht 100 130 Adm chef Pia Jakobsson Hansson 1000

Ledning och verksamhetsstöd 92011 Konferensrum 100 130 Adm chef Pia Jakobsson Hansson 1000

Ledning och verksamhetsstöd 92012 Kontorsförråd 100 130 Adm chef Pia Jakobsson Hansson 1000

Ledning och verksamhetsstöd 92015 Kontaktcenter 100 130 Adm chef Pia Jakobsson Hansson 1000

Ledning och verksamhetsstöd 21510 Fysisk/ teknisk planering 100 140 Utveckl chef Ann-Britt Svedberg 500

Ledning och verksamhetsstöd 21560 Bredband 100 140 Utveckl chef Ann-Britt Svedberg 500

Ledning och verksamhetsstöd 22010 Näringslivsverksamhet 100 140 Utveckl chef Ann-Britt Svedberg 500

Ledning och verksamhetsstöd 23010 Turistinformation 100 140 Utveckl chef Ann-Britt Svedberg 500

Ledning och verksamhetsstöd 26310 Förebyggande folkhälsoarbete 100 140 Utveckl chef Ann-Britt Svedberg 500

Ledning och verksamhetsstöd 26320 Förs av rehabtjänster 100 140 Utveckl chef Ann-Britt Svedberg 500

Ledning och verksamhetsstöd 27510 Beredskapsplanering 100 140 Utveckl chef Ann-Britt Svedberg 500

Ledning och verksamhetsstöd 27520 Krisberedskap 100 140 Utveckl chef Ann-Britt Svedberg 500

Ledning och verksamhetsstöd 60010 Flyktingmottagande 100 140 Utveckl chef Ann-Britt Svedberg 500

Ledning och verksamhetsstöd 83210 Närbusstrafik 100 140 Utveckl chef Ann-Britt Svedberg 500

Ledning och verksamhetsstöd 92010 Administration gem. Vht 100 140 Utveckl chef Ann-Britt Svedberg 500

Ledning och verksamhetsstöd 92010 Administration gem. Vht 100 150 Digitaliseringschef Göran Engblom 1 000

Ledning och verksamhetsstöd 51810 Bemanningsenheten 110 111 E-chef Bemanningsenheten Linda Rosendahl 125

Lärande 49100 Sektor gemensam 100 6000 Sektorschef lärande Katarina Levenby 99 999

Lärande 49110 Besched gemensam 100 6000 Sektorschef lärande Katarina Levenby 99 999

Lärande 49200 Skolskjutsadm gemensam 100 6000 Sektorschef lärande Katarina Levenby 99 999

Lärande 49210 Busskort gemensam 100 6000 Sektorschef lärande Katarina Levenby 99 999

Lärande 49220 Buss gemensam 100 6000 Sektorschef lärande Katarina Levenby 99 999

Lärande 49230 Taxi gemensam 100 6000 Sektorschef lärande Katarina Levenby 99 999

Lärande 49240 Självskjuts gemensam 100 6000 Sektorschef lärande Katarina Levenby 99 999

Lärande 49100 Sektor gemensam 6000 6001 Utv.chef lärande Lars Jansson 99 999

Lärande 40700 Resursförd. fsk 100 6100 Sektorschef fsk Katarina Levenby 99 999

Lärande 40710 Förskola 100 6100 Sektorschef fsk Katarina Levenby 99 999

Lärande 40730 Enskild regi förskola 100 6100 Sektorschef fsk Katarina Levenby 99 999

Lärande 40731 IKE förskola 100 6100 Sektorschef fsk Katarina Levenby 99 999

Lärande 40770 Lokaler förskola 100 6100 Sektorschef fsk Katarina Levenby 99 999

Lärande 40799 Avgifter förskola 100 6100 Sektorschef fsk Katarina Levenby 99 999

Lärande 41231 IKE pedagogisk omsorg 100 6100 Sektorschef fsk Katarina Levenby 99 999

Lärande 40700 Resursförd. fsk 6100 6101 Utv.chef fsk Lars Jansson 99 999

Lärande 40710 Förskola 6100 6101 Utv.chef fsk Lars Jansson 99 999

Lärande 40010 Öppen förskola 6100 6102 Rektor FC-Öppna förskolan Elin Eriksson 125

Lärande 40700 Resursförd. fsk 6100 6102 Rektor FC-Öppna förskolan Elin Eriksson 125

Lärande 56821 Familjecentralen 6100 6102 Rektor FC-Öppna förskolan Elin Eriksson 125

Lärande 40700 Resursförd. fsk 6100 6103 Rektor Bagarevägens fsk Elin Eriksson 125

Lärande 40710 Förskola 6100 6103 Rektor Bagarevägens fsk Elin Eriksson 125

Lärande 40770 Lokaler förskola 6100 6103 Rektor Bagarevägens fsk Elin Eriksson 125

Lärande 40700 Resursförd. fsk 6100 6104 Rektor Ängsbergets fsk Malene Damsted Andersson 125

Lärande 40710 Förskola 6100 6104 Rektor Ängsbergets fsk Malene Damsted Andersson 125

Lärande 40770 Lokaler förskola 6100 6104 Rektor Ängsbergets fsk Malene Damsted Andersson 125

Lärande 40700 Resursförd. fsk 6100 6105 Rektor Sesterviksv. fsk Helena Bergensson 125

Lärande 40710 Förskola 6100 6105 Rektor Sesterviksv. fsk Helena Bergensson 125

Lärande 40770 Lokaler förskola 6100 6105 Rektor Sesterviksv. fsk Helena Bergensson 125

Lärande 40700 Resursförd. fsk 6100 6106 Rektor Ängås fsk Helena Bergensson 125

Lärande 40710 Förskola 6100 6106 Rektor Ängås fsk Helena Bergensson 125

Lärande 40770 Lokaler förskola 6100 6106 Rektor Ängås fsk Helena Bergensson 125

Lärande 40700 Resursförd. fsk 6100 6107 Rektor Varekils fsk Linnea Karlsson 125

Lärande 40710 Förskola 6100 6107 Rektor Varekils fsk Linnea Karlsson 125

Lärande 40770 Lokaler förskola 6100 6107 Rektor Varekils fsk Linnea Karlsson 125

Lärande 40700 Resursförd. fsk 6100 6108 Rektor Ellös fsk Malene Damsted Andersson 125

Lärande 40710 Förskola 6100 6108 Rektor Ellös fsk Malene Damsted Andersson 125

Lärande 40770 Lokaler förskola 6100 6108 Rektor Ellös fsk Malene Damsted Andersson 125

Lärande 40700 Resursförd. fsk 6100 6109 Rektor Tvet fsk Linnea Karlsson 125

Lärande 40710 Förskola 6100 6109 Rektor Tvet fsk Linnea Karlsson 125

Lärande 40770 Lokaler förskola 6100 6109 Rektor Tvet fsk Linnea Karlsson 125

Lärande 40700 Resursförd. fsk 6100 6110 Rektor förskola spec. ped Elisabeth Rohlen Karlsson 125

Lärande 40711 Specialpedagoger fsk 6100 6110 Rektor förskola spec. ped Elisabeth Rohlen Karlsson 125

Lärande 40700 Resursförd. Fsk 6100 6111 Rektor Nattis Malene Damsted Andersson 125

Lärande 40713 Nattis 6100 6111 Rektor Nattis Malene Damsted Andersson 125

Lärande 42500 Resursförd. fritidshem 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 42510 Fritidshem 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 42530 Enskild regi fritidshem 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 42531 IKE fritidshem 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 42570 Lokaler fritidshem 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 42599 Avgifter fritidshem 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 43500 Resursförd. fsk.klass 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 43510 Förskoleklass 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 43530 Enskild regi fsk.klass 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 43531 IKE fsk.klass 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 43570 Lokaler fsk.klass 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44010 Undervisning grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44011 Ledning grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44020 Lärverktyg grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44030 Enskild regi grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44031 IKE grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44040 Måltider grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44050 Skolskjuts grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44060 Elevhälsa grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44070 Lokaler grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44080 Ej ped. pers. grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44082 Kompetensutv. grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44083 Administration grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999



Sektor 2023 Vht kod 2023 Verksamhet 2023 attesthierarki 2023 Ansvar 2023 Ansvarstext 2023 Huvudattestant 2023 Beloppsgräns tkr exkl moms

Lärande 44085 Statsbidrag grundskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44300 Resursförd. särskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44311 Ledning särskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44340 Måltider särskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44370 Lokaler särskola 100 6200 Sektorschef grundskola Katarina Levenby 99 999

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 6200 6201 Utv.chef grundskola Lars Jansson 99 999

Lärande 44010 Undervisning grundskola 6200 6201 Utv.chef grundskola Lars Jansson 99 999

Lärande 44020 Lärverktyg grundskola 6200 6201 Utv.chef grundskola Lars Jansson 99 999

Lärande 44080 Ej ped. pers. grundskola 6200 6201 Utv.chef grundskola Lars Jansson 99 999

Lärande 44082 Kompetensutv. grundskola 6200 6201 Utv.chef grundskola Lars Jansson 99 999

Lärande 44083 Administration grundskola 6200 6201 Utv.chef grundskola Lars Jansson 99 999

Lärande 44085 Statsbidrag grundskola 6200 6201 Utv.chef grundskola Lars Jansson 99 999

Lärande 35010 Fritidsgårdar 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 42510 Fritidshem 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 42570 Lokaler fritidshem 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44300 Resursförd. särskola 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44310 Undervisning särskola 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44311 Ledning särskola 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44320 Lärverktyg särskola 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44331 IKE särskola 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44360 Elevhälsa särskola 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44370 Lokaler särskola 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44380 Ej ped. pers. särskola 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44382 Kompetensutv. särskola 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44383 Administration särskola 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44385 Statsbidrag särskola 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 51392 Korttidsvistelse LSS 6200 6202 Rektor särskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 6200 6203 Rektor modersmål Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44010 Undervisning grundskola 6200 6203 Rektor modersmål Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44020 Lärverktyg grundskola 6200 6203 Rektor modersmål Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44080 Ej ped. pers. grundskola 6200 6203 Rektor modersmål Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44082 Kompetensutv. grundskola 6200 6203 Rektor modersmål Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44083 Administration grundskola 6200 6203 Rektor modersmål Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44085 Statsbidrag grundskola 6200 6203 Rektor modersmål Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 6200 6204 Rektor förberedelseklass Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44010 Undervisning grundskola 6200 6204 Rektor förberedelseklass Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44020 Lärverktyg grundskola 6200 6204 Rektor förberedelseklass Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44080 Ej ped. pers. grundskola 6200 6204 Rektor förberedelseklass Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44082 Kompetensutv. grundskola 6200 6204 Rektor förberedelseklass Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44083 Administration grundskola 6200 6204 Rektor förberedelseklass Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44085 Statsbidrag grundskola 6200 6204 Rektor förberedelseklass Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 6200 6205 Chef Barn/ungdomssamordnare Elisabeth Rohlen Karlsson 125

Lärande 44080 Ej ped. pers.grundskola 6200 6205 Chef Barn/ungdomssamordnare Elisabeth Rohlen Karlsson 125

Lärande 42500 Resursförd. fritidshem 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 42510 Fritidshem 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 42570 Lokaler fritidshem 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 43500 Resursförd. fsk.klass 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 43510 Förskoleklass 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 43570 Lokaler fsk.klass 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 44010 Undervisning grundskola 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 44011 Ledning grundskola 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 44020 Lärverktyg grundskola 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 44050 Skolskjuts grundskola 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 44060 Elevhälsa grundskola 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 44080 Ej ped. pers. grundskola 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 44082 Kompetensutv. grundskola 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 44083 Administration grundskola 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 44085 Statsbidrag grundskola 6200 6206 Rektor Henåns skola F-3 Ann-Christine Holst 125

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 6200 6207 Rektor Henåns skola 4-6 Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44010 Undervisning grundskola 6200 6207 Rektor Henåns skola 4-6 Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44011 Ledning grundskola 6200 6207 Rektor Henåns skola 4-6 Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44020 Lärverktyg grundskola 6200 6207 Rektor Henåns skola 4-6 Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44050 Skolskjuts grundskola 6200 6207 Rektor Henåns skola 4-6 Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44060 Elevhälsa grundskola 6200 6207 Rektor Henåns skola 4-6 Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44080 Ej ped. pers. grundskola 6200 6207 Rektor Henåns skola 4-6 Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44082 Kompetensutv. grundskola 6200 6207 Rektor Henåns skola 4-6 Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44083 Administration grundskola 6200 6207 Rektor Henåns skola 4-6 Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44085 Statsbidrag grundskola 6200 6207 Rektor Henåns skola 4-6 Ihrén Coleman 1 000

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44010 Undervisning grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44011 Ledning grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44020 Lärverktyg grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44021 Skolbibliotek grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44040 Måltider grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44042 Henåns skolcafé grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44050 Skolskjuts grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44060 Elevhälsa grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44070 Lokaler grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44080 Ej ped. pers. grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44082 Kompetensutv. grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44083 Administration grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44084 Syv grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 44085 Statsbidrag grundskola 6200 6208 Rektor Henåns skola 7-9 Anna-Karin Lauste 125

Lärande 42500 Resursförd. fritidshem 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 42510 Fritidshem 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 42570 Lokaler fritidshem 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 43500 Resursförd. fsk.klass 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 43510 Förskoleklass 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 43570 Lokaler fsk.klass 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 44010 Undervisning grundskola 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 44011 Ledning grundskola 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 44020 Lärverktyg grundskola 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 44021 Skolbibliotek grundskola 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 44050 Skolskjuts grundskola 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 44060 Elevhälsa grundskola 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 44080 Ej ped. pers. grundskola 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 44082 Kompetensutv. grundskola 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 44083 Administration grundskola 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 44085 Statsbidrag grundskola 6200 6209 Rektor Ängås skola F-3 Christina Rudberg tom 2023-07-31 125

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 6200 6210 Rektor Ängås skola 4-6 Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44010 Undervisning grundskola 6200 6210 Rektor Ängås skola 4-6 Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44011 Ledning grundskola 6200 6210 Rektor Ängås skola 4-6 Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44020 Lärverktyg grundskola 6200 6210 Rektor Ängås skola 4-6 Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44050 Skolskjuts grundskola 6200 6210 Rektor Ängås skola 4-6 Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44060 Elevhälsa grundskola 6200 6210 Rektor Ängås skola 4-6 Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44080 Ej ped. pers. grundskola 6200 6210 Rektor Ängås skola 4-6 Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44082 Kompetensutv. grundskola 6200 6210 Rektor Ängås skola 4-6 Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44083 Administration grundskola 6200 6210 Rektor Ängås skola 4-6 Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44085 Statsbidrag grundskola 6200 6210 Rektor Ängås skola 4-6 Sussi Källerfeldt 125

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 44010 Undervisning grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 44011 Ledning grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125



Sektor 2023 Vht kod 2023 Verksamhet 2023 attesthierarki 2023 Ansvar 2023 Ansvarstext 2023 Huvudattestant 2023 Beloppsgräns tkr exkl moms

Lärande 44020 Lärverktyg grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 44040 Måltider grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 44043 Ängås skolcafé grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 44050 Skolskjuts grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 44060 Elevhälsa grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 44070 Lokaler grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 44080 Ej ped. pers. grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 44082 Kompetensutv. grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 44083 Administration grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 44084 Syv grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 44085 Statsbidrag grundskola 6200 6211 Rektor Ängås skola 7-9 Susanne Hofling 125

Lärande 42500 Resursförd. fritidshem 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 42510 Fritidshem 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 42570 Lokaler fritidshem 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 43500 Resursförd. fsk.klass 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 43510 Förskoleklass 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 43570 Lokaler fsk.klass 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44010 Undervisning grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44011 Ledning grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44020 Lärverktyg grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44021 Skolbibliotek grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44022 Skapande skola grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44040 Måltider grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44050 Skolskjuts grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44060 Elevhälsa grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44070 Lokaler grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44080 Ej ped. pers. grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44082 Kompetensutv. grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44083 Administration grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 44085 Statsbidrag grundskola 6200 6212 Rektor Ellös skola F-6 Hanna Lindö 125

Lärande 42500 Resursförd. fritidshem 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 42510 Fritidshem 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 42570 Lokaler fritidshem 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 43500 Resursförd. fsk.klass 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 43510 Förskoleklass 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 43570 Lokaler fsk.klass 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44000 Resursförd. grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44010 Undervisning grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44011 Ledning grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44020 Lärverktyg grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44021 Skolbibliotek grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44040 Måltider grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44050 Skolskjuts grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44060 Elevhälsa grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44070 Lokaler grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44080 Ej ped. pers. grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44082 Kompetensutv. grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44083 Administration grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 44085 Statsbidrag grundskola 6200 6213 Rektor Varekils skola F-6 Camilla Bredeby 125

Lärande 45010 Undervisning gymn. 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 45020 Lärverktyg gymn. 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 45031 IKE gymn. 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 45040 Måltider gymn. 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 45050 Skolskjuts gymn. 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 45060 Elevhälsa gymn. 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 45080 Ej ped. pers. gymn. 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 45082 Kompetensutv. gymn. 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 45084 Syv gymn. 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 45085 Statsbidrag gymn. 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 46010 Gymn. och vux gemensamt 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 46011 Café Vågen 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47010 Undervisning gruv 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47020 Lärverktyg gruv 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47031 IKE gruv 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47080 Ej ped. pers. gruv 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47082 Kompetensutv. gruv 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47085 Statsbidrag gruv 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47210 Undervisning vux 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47220 Lärverktyg vux 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47231 IKE vux 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47280 Ej ped. pers. vux 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47282 Kompetensutv. vux 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47285 Statsbidrag vux 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47410 Särvux 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47431 IKE särvux 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47510 Lärcentrum 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47610 SFI 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47631 IKE SFI 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 47810 Uppdragsutbildning 6000 6301 Rektor gymn. och vux. Catharina Karlsson 15 000

Lärande 45331 IKE gymnasiesär 6000 6302 Rektor gymnasiesärskola Ihrén Coleman 1 000

Lärande 33010 Kulturskola 6000 6401 Rektor kulturskola Elisabeth Ahlberg-Lööf 125

Omsorg 59210 Omsorg gemensamt 100 700 Sektorschef Omsorg Lena Gardtman 99 999

Omsorg 51060 Anhörigstöd 710 701 Enhetschef administration Lisa Abrahamsson 125

Omsorg 59210 Omsorg gemensamt 710 701 Enhetschef administration Lisa Abrahamsson 125

Omsorg 51805 Vaktmästare omsorg 710 702 E-chef digitala processer Lisa Abrahamsson 125

Omsorg 51002 Biståndsenheten SoL 700 703 Chef Resursfördelning Lena Gardtman 99 999

Omsorg 51030 Korttidsboende 700 703 Chef Resursfördelning Lena Gardtman 99 999

Omsorg 51002 Biståndsenheten SoL 700 710 V-chef Vård och Omsorg Anneli Karlsson 99 999

Omsorg 51801 Vård och omsorg gemensamt 700 710 V-chef Vård och Omsorg Anneli Karlsson 99 999

Omsorg 51811 Resursenheten 710 711 E-chef Personalpoolen Anneli Karlsson 125

Omsorg 51812 Besched 710 711 E-chef Personalpoolen Anneli Karlsson 125

Omsorg 51802 SSK dag/kväll 710 712 E-chef Sjuksköterskeenhet Eva Andersson 125

Omsorg 51804 SSK natt 710 712 E-chef Sjuksköterskeenhet Eva Andersson 125

Omsorg 51002 Biståndsenheten SoL 710 713 E-chef Biståndsenheten Hanna Bernmar 125

Omsorg 51803 Rehabenheten 710 714 Enhetschef Rehabenheten Hanna Abrahamsson 125

Omsorg 51301 SoO Gemensamt 700 720 Verksamhetschef IFO Maria Ottosson Lundström 99 999

Omsorg 58010 IFO gemensamt 700 720 Verksamhetschef IFO Maria Ottosson Lundström 99 999

Omsorg 58020 Socialjour 700 720 Verksamhetschef IFO Maria Ottosson Lundström 99 999

Omsorg 58510 Familjerätt 700 720 Verksamhetschef IFO Maria Ottosson Lundström 99 999

Omsorg 58550 Fam.rådgivn./krismottagn. 700 720 Verksamhetschef IFO Maria Ottosson Lundström 99 999

Omsorg 59210 Omsorg gemensamt 700 720 Verksamhetschef IFO Maria Ottosson Lundström 99 999

Omsorg 51302 Externa gruppboende 720 721 Enhetschef IFO Vuxenenhet Hanna Bernmar 300

Omsorg 55210 Institutionsvård vuxna 720 721 Enhetschef IFO Vuxenenhet Hanna Bernmar 300

Omsorg 55810 Öppna ext. insatser vuxna 720 721 Enhetschef IFO Vuxenenhet Hanna Bernmar 300

Omsorg 57110 Övriga insatser till vuxna 720 721 Enhetschef IFO Vuxenenhet Hanna Bernmar 300

Omsorg 58050 Stöd o behandlingsgrupp 720 721 Enhetschef IFO Vuxenenhet Hanna Bernmar 300

Omsorg 60010 Flyktingmottagande 720 721 Enhetschef IFO Vuxenenhet Hanna Bernmar 300

Omsorg 55410 Inst.vård barn och unga 720 722 Enhetschef IFO Barn/Unga Anna-Karin Jansson-Argani 300

Omsorg 55420 stödboende 720 722 Enhetschef IFO Barn/Unga Anna-Karin Jansson-Argani 300

Omsorg 55710 Familjehemsvård barn/unga 720 722 Enhetschef IFO Barn/Unga Anna-Karin Jansson-Argani 300

Omsorg 56801 Öppna insatser barn/unga 720 722 Enhetschef IFO Barn/Unga Anna-Karin Jansson-Argani 300

Omsorg 56802 Familjebehandlarna 720 722 Enhetschef IFO Barn/Unga Anna-Karin Jansson-Argani 300

Omsorg 56810 Kontaktpersoner barn 720 722 Enhetschef IFO Barn/Unga Anna-Karin Jansson-Argani 300



Sektor 2023 Vht kod 2023 Verksamhet 2023 attesthierarki 2023 Ansvar 2023 Ansvarstext 2023 Huvudattestant 2023 Beloppsgräns tkr exkl moms

Omsorg 56820 Ungdomsmottagningen 720 722 Enhetschef IFO Barn/Unga Anna-Karin Jansson-Argani 300

Omsorg 56910 Barn och ungagruppen 720 722 Enhetschef IFO Barn/Unga Anna-Karin Jansson-Argani 300

Omsorg 56920 Sär stödinsatser barn/unga 720 722 Enhetschef IFO Barn/Unga Anna-Karin Jansson-Argani 300

Omsorg 58050 Stöd och behandling 720 722 Enhetschef IFO Barn/Unga Anna-Karin Jansson-Argani 300

Omsorg 60010 Flyktingmottagande 720 722 Enhetschef IFO Barn/Unga Anna-Karin Jansson-Argani 300

Omsorg 51350 Daglig verksamhet LSS 720 724 Enhetschef AME Anette Johansson 300

Omsorg 57510 Ekonomiskt bistånd 720 724 Enhetschef AME Anette Johansson 300

Omsorg 58030 Ekonomigruppen 720 724 Enhetschef AME Anette Johansson 300

Omsorg 61010 Lönebidragsanställda 720 724 Enhetschef AME Anette Johansson 300

Omsorg 61020 Arbetsmarknadsenheten 720 724 Enhetschef AME Anette Johansson 300

Omsorg 61030 Bilvårdslaget 720 724 Enhetschef AME Anette Johansson 300

Omsorg 61040 Servicelaget 720 724 Enhetschef AME Anette Johansson 300

Omsorg 61050 Föreningslaget 720 724 Enhetschef AME Anette Johansson 300

Omsorg 61060 Naturvårdslaget 720 724 Enhetschef AME Anette Johansson 300

Omsorg 61070 Feriepraktik 720 724 Enhetschef AME Anette Johansson 300

Omsorg 61080 Jobb- o utv.garantin 720 724 Enhetschef AME Anette Johansson 300

Omsorg 52020 Boendestöd 720 725 Enhetschef Socialpsykiatri Jessica Svensson 125

Omsorg 52050 Boende psykiatri 720 725 Enhetschef Socialpsykiatri Jessica Svensson 125

Omsorg 52060 Daglig sysselsättning 720 725 Enhetschef Socialpsykiatri Jessica Svensson 125

Omsorg 51392 Korttidsvistelse LSS 720 726 Enhetschef Korttidsb. LSS Maria Ottosson Lundström 125

Omsorg 51001 Äldreomsorgen gemensamt 700 730 V-chef Äldreomsorgen SÄBO Marina Hasselgren 99 999

Omsorg 51040 Dagverksamhet 730 731 E-chef Kapr.gården/Dagvht Kristin Dahlbom 125

Omsorg 51050 Särskilt boende 730 731 E-chef Kapr.gården/Dagvht Kristin Dahlbom 125

Omsorg 51051 Särskilt boende natt 730 731 E-chef Kapr.gården/Dagvht Kristin Dahlbom 125

Omsorg 51062 Café Tittin 730 731 E-chef Kapr.gården/Dagvht Kristin Dahlbom 125

Omsorg 51050 Särskilt boende 730 733 E-chef SÄBO Ängsviken My Lööv 125

Omsorg 51050 Särskilt boende 730 734 E-chef SÄBO Fyrklövern Madeleine Sandström 125

Omsorg 51051 Särskilt boende natt 730 734 E-chef SÄBO Fyrklövern Madeleine Sandström 125

Omsorg 51050 Särskilt boende 730 736 E-chef SÄBO Strandgården 1 Ann-Christin Eriksson 125

Omsorg 51051 Särskilt boende natt 730 736 E-chef SÄBO Strandgården 1 Ann-Christin Eriksson 125

Omsorg 51050 Särskilt boende 730 737 E-chef SÄBO Strandgården 2 Alexander Fåll 125

Omsorg 51051 Särskilt boende natt 730 737 E-chef SÄBO Strandgården 2 Alexander Fåll 125

Omsorg 51063 Café Torghandeln 730 737 E-chef SÄBO Strandgården 3 Alexander Fåll 125

Omsorg 51050 Särskilt boende 730 738 E-chef SÄBO Gullvivan Anna Rosén 125

Omsorg 51051 Särskilt boende natt 730 738 E-chef SÄBO Gullvivan Anna Rosén 125

Omsorg 51030 Korttidsboende 710 739 E-chef Korttid/Bet.ansvar Emelia Dahlberg 125

Omsorg 51310 Boende LSS 720 741 Enhetschef LSS Kaprifolvägen Katarina Lenander 125

Omsorg 51310 Boende LSS 720 742 Enhetschef LSS Ekelyckan Annelie Nestorin 125

Omsorg 51350 Daglig verksamhet LSS 720 743 E-chef LSS Daglig vht Katarina Lenander 125

Omsorg 51390 Avl.service/leds.service 710 744 E-chef Pers.ass./LSS/Psyk Annelie Nestorin 125

Omsorg 51391 LSS kontaktpers/-familj 710 744 E-chef Pers.ass./LSS/Psyk Annelie Nestorin 125

Omsorg 52090 SoL kontaktpersoner vuxna 710 744 E-chef Pers.ass./LSS/Psyk Annelie Nestorin 125

Omsorg 51310 Boende LSS 720 745 Enhetschef LSS Skansvägen Annelie Nestorin 125

Omsorg 51310 Boende LSS 720 746 E-chef LSS Rings.vägen Kristina Johansson 125

Omsorg 51310 Boende LSS 720 747 Enhetschef LSS Knuts/Boendestöd Jessica Svensson 125

Omsorg 51310 Boende LSS 720 748 E-chef LSS Styrmansvägen Sofia Iseteg 125

Omsorg 51330 Personlig ass. enl. SFB 710 749 E-chef Pers.ass./LSS/Psyk Sofia Iseteg 125

Omsorg 51331 Personlig ass. enl. LSS 710 749 E-chef Pers.ass./LSS/Psyk Sofia Iseteg 125

Omsorg 51001 Äldreomsorgen gemensamt 700 750 V-chef Äldreomsorgen H-TJ Marina Hasselgren 99 999

Omsorg 51010 H-jänst i ordinärt boende 750 751 Enhetschef Hemtjänst Morlanda Mikaela Eklund Jasarovic 125

Omsorg 51010 H-jänst i ordinärt boende 750 752 E-chef Hemtjänst Röra Jana Sandman 125

Omsorg 51010 H-jänst i ordinärt boende 750 753 E-chef H-tjänst Svanesund Anna Hederstad 125

Omsorg 51010 H-jänst i ordinärt boende 750 754 E-chef H-tjänst Tvet/Varekil Carin Persdotter 125

Omsorg 51010 H-jänst i ordinärt boende 750 755 E-chef H-TJ Torp/Myckleby Malin Gustavsson 125

Omsorg 51011 Hemtjänst natt 750 756 Enhetschef Hemtjänst natt Ingela Larsson 125

Omsorg 51010 H-jänst i ordinärt boende 750 757 E-chef H-tjänst Samordnare Ingela Larsson 125

Omsorg 51051 Särskilt boende natt 730 7331 E-chef SÄBO Äng natt Emelia Dahlberg 125

Politisk verksamhet 10010 Kommunfullmäktige 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 10020 Kommunstyrelse 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 10021 Utskott för lärande 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 10022 Utskott för omsorg 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 10023 Utskott samhällsutvecklin 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 10030 Överförmyndarnämnd 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 10040 Miljö- o byggnadsnämnd 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 10050 Social myndighetsnämnd 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 11000 Partistöd 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 12000 Revision 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 13010 Allmänna val 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 13020 Överförmyndare 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 13030 EU-samarbete 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Politisk verksamhet 13040 Regionalt samarbete 100 400 Politisk vht Pia Jakobsson Hansson 1 000

Samhällsutveckling 21510 Fysisk/ teknisk planering 500 200 Chef plan, bygg och miljö Carina Johansson 2 000

Samhällsutveckling 21510 Fysisk/ teknisk planering 200 210 Byggchef Christoffer Vikström 500

Samhällsutveckling 26110 Miljö- hälsoskydd myndigh 200 220 Miljöchef Ulrika Marklund 125

Samhällsutveckling 26330 Miljö- och hälsoskyddsåtgärder 200 220 Miljöchef Ulrika Marklund 125

Samhällsutveckling 26370 Driftprojekt Miljö 200 220 Miljöchef Ulrika Marklund 125

Samhällsutveckling 2638X Driftprojekt Miljö 200 220 Miljöchef Ulrika Marklund 125

Samhällsutveckling 2639x Driftprojekt Miljö 200 220 Miljöchef Ulrika Marklund 125

Samhällsutveckling 86510 VA gemensam verksamhet 500 310 VA-chef Andreas Sjögren 99 999

Samhällsutveckling 86540 Vattendistribution 310 311 Driftansvarig VA-ledn nät Lars-Göran Thuresson 125

Samhällsutveckling 86550 Avledning spillvatten 310 311 Driftansvarig VA-ledn nät Lars-Göran Thuresson 125

Samhällsutveckling 86560 Avledning dagvatten 310 311 Driftansvarig VA-ledn nät Lars-Göran Thuresson 125

Samhällsutveckling 86510 VA gemensam verksamhet 310 312 Driftansvarig VA anläggn Kim Lundell 125

Samhällsutveckling 86520 Vattenverk 310 312 Driftansvarig VA anläggn Kim Lundell 125

Samhällsutveckling 86521 Råvattenpumpstation 310 312 Driftansvarig VA anläggn Kim Lundell 125

Samhällsutveckling 86530 Reningsverk 310 312 Driftansvarig VA anläggn Kim Lundell 125

Samhällsutveckling 86541 Tryckstegringspumpar 310 312 Driftansvarig VA anläggn Kim Lundell 125

Samhällsutveckling 86542 Vattentorn 310 312 Driftansvarig VA anläggn Kim Lundell 125

Samhällsutveckling 86551 Avloppspumpstationer 310 312 Driftansvarig VA anläggn Kim Lundell 125

Samhällsutveckling 87010 Renhållning gemensamt 310 321 Renhållningsansvarig Robin Abrahamsson 125

Samhällsutveckling 87020 Deponi Månsemyr 310 321 Renhållningsansvarig Robin Abrahamsson 125

Samhällsutveckling 87030 Hushållsavfall 310 321 Renhållningsansvarig Robin Abrahamsson 125

Samhällsutveckling 87040 ÅVC Månsemyr 310 321 Renhållningsansvarig Robin Abrahamsson 125

Samhällsutveckling 87050 ÅVC Timmerhult 310 321 Renhållningsansvarig Robin Abrahamsson 125

Samhällsutveckling 87060 Verksamhetsavfall 310 321 Renhållningsansvarig Robin Abrahamsson 125

Samhällsutveckling 87070 Slam 310 321 Renhållningsansvarig Robin Abrahamsson 125

Samhällsutveckling 21510 Fysisk/ teknisk planering 100 500 Sektorschef samhällsutv Carina Johansson 99 999

Samhällsutveckling 21591 Ny förbifart Henån Transportstyrelsen 100 500 Sektorschef samhällsutv Carina Johansson 99 999

Samhällsutveckling 24910 Gator och vägar 100 500 Sektorschef samhällsutv Carina Johansson 99 999

Samhällsutveckling 21510 Fysisk/ teknisk planering 500 501 Chef Verksamhetsstöd Shkelqim Istrefi 125

Samhällsutveckling 34030 Småbåtshamn gemensamt 580 513 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 34031 Fasta båtplatser 580 513 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 34032 Gästhamn 580 513 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 80510 Hamnar gemensamt 580 513 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 80520 Anläggning för båttrafik 580 513 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 24920 Trafikbelysning 580 515 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 24930 Parkeringsverksamhet 580 515 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 25020 Offentliga toaletter 580 515 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 92070 Teknisk service 310 516 Driftledare Tekn service Lars-Göran Thuresson 125

Samhällsutveckling 91010 Fastighet gemensamt 500 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99 999

Samhällsutveckling 91012 Finansiellt 500 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99 999

Samhällsutveckling 91013 Uthyrning 500 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99 999

Samhällsutveckling 91014 Inhyrning 500 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99 999

Samhällsutveckling 91050 Uppvärmning/Media 500 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99 999



Sektor 2023 Vht kod 2023 Verksamhet 2023 attesthierarki 2023 Ansvar 2023 Ansvarstext 2023 Huvudattestant 2023 Beloppsgräns tkr exkl moms

Samhällsutveckling 21570 Omställningslokaler 520 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500

Samhällsutveckling 80010 Arbetsområden och lokaler 520 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500

Samhällsutveckling 81510 Bostadsverksamhet 520 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500

Samhällsutveckling 91020 Skötsel/Löpande drift 520 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500

Samhällsutveckling 91030 Planerat underhåll 520 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500

Samhällsutveckling 91040 Akut underhåll 520 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500

Samhällsutveckling 51091 Bostadsanpassning 200 523 Bostadsanpassn ansvarig Christoffer Vikström 500

Samhällsutveckling 21510 Fysisk/ teknisk planering 200 530 Planchef Rickard Karlsson 500

Samhällsutveckling 21520 Detaljplaner 200 530 Planchef Rickard Karlsson 500

Samhällsutveckling 91060 Lokalvård 500 540 Chef kost och lokalvård Charlotte Odhe 500

Samhällsutveckling 92014 Personalrum 500 540 Chef kost och lokalvård Charlotte Odhe 500

Samhällsutveckling 92080 Kostenheten 500 540 Chef kost och lokalvård Charlotte Odhe 500

Samhällsutveckling 91061 Lokalvård Lärande 540 541 E-chef kost/lokalv Ellös Helen Wijk 125

Samhällsutveckling 91062 Lokalvård Omsorg 540 541 E-chef kost/lokalv Ellös Helen Wijk 125

Samhällsutveckling 91063 Lokalvård Övrigt 540 541 E-chef kost/lokalv Ellös Helen Wijk 125

Samhällsutveckling 92081 Kost Lärande 540 541 E-chef kost/lokalv Ellös Helen Wijk 125

Samhällsutveckling 92082 Kost omsorg 540 541 E-chef kost/lokalv Ellös Helen Wijk 125

Samhällsutveckling 91061 Lokalvård Lärande 540 542 E-chef kost/lokalv S-sund Helen Wijk 125

Samhällsutveckling 91062 Lokalvård Omsorg 540 542 E-chef kost/lokalv S-sund Helen Wijk 125

Samhällsutveckling 91063 Lokalvård övrigt 540 542 E-chef kost/lokalv S-sund Helen Wijk 125

Samhällsutveckling 92081 Kost Lärande 540 542 E-chef kost/lokalv S-sund Helen Wijk 125

Samhällsutveckling 91061 Lokalvård Lärande 540 543 E-chef kost/lokalv Henån Mayvor Johansson 125

Samhällsutveckling 91062 Lokalvård Omsorg 540 543 E-chef kost/lokalv Henån Mayvor Johansson 125

Samhällsutveckling 91063 Lokalvård övrigt 540 543 E-chef kost/lokalv Henån Mayvor Johansson 125

Samhällsutveckling 92081 Kost Lärande 540 543 E-chef kost/lokalv Henån Mayvor Johansson 125

Samhällsutveckling 92082 Kost omsorg 540 543 E-chef kost/lokalv Henån Mayvor Johansson 125

Samhällsutveckling 91061 Lokalvård Lärande 540 544 E-chef kost/lokalv Varekil Mayvor Johansson 125

Samhällsutveckling 92081 Kost Lärande 540 544 E-chef kost/lokalv Varekil Mayvor Johansson 125

Samhällsutveckling 31010 Stöd till studieorganisationer 590 550 Chef Kultur och bibliotek Rickard Wennerberg 125

Samhällsutveckling 31510 Allmänkultur 590 550 Chef Kultur och bibliotek Rickard Wennerberg 125

Samhällsutveckling 31520 Barn o ungdomskultur 590 550 Chef Kultur och bibliotek Rickard Wennerberg 125

Samhällsutveckling 31530 Kulturmiljövård 590 550 Chef Kultur och bibliotek Rickard Wennerberg 125

Samhällsutveckling 32010 Bibliotek 590 550 Chef Kultur och bibliotek Rickard Wennerberg 125

Samhällsutveckling 30010 Allmän fritidsverksamhet 590 560 Chef Fritid Malin Andersson 500

Samhällsutveckling 30020 Investering/projektutveckling 590 560 Chef Fritid Malin Andersson 500

Samhällsutveckling 30030 Egen lokal/anläggning 590 560 Chef Fritid Malin Andersson 500

Samhällsutveckling 30040 Hyrd lokal 590 560 Chef Fritid Malin Andersson 500

Samhällsutveckling 34010 Idrotts- och fritidsanläggningar 590 560 Chef Fritid Malin Andersson 500

Samhällsutveckling 34011 Vandrings-/kulturleder 590 560 Chef Fritid Malin Andersson 500

Samhällsutveckling 34020 Friluftsbad 590 560 Chef Fritid Malin Andersson 500

Samhällsutveckling 35010 Fritidsgårdar 590 560 Chef Fritid Malin Andersson 500

Samhällsutveckling 35020 Ungdomsråd 590 560 Chef Fritid Malin Andersson 500

Samhällsutveckling 51061 Pensionärsorganisationer 590 560 Chef Fritid Malin Andersson 500

Samhällsutveckling 52061 Handikapporganisationer 590 560 Chef Fritid Malin Andersson 500

Samhällsutveckling 27010 Räddningstjänst 500 570 Chef Räddningstjänst Marcus Larsson 500

Samhällsutveckling 27530 Skadeförebyggande 500 570 Chef Räddningstjänst Marcus Larsson 500

Samhällsutveckling 92013 Bilpool 500 570 Chef Räddningstjänst Marcus Larsson 500

Samhällsutveckling 21510 Fysisk/ teknisk planering 500 580 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 21520 Detaljplaner 500 580 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 21530 Driftskostnad exploatering 500 580 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 24910 Gator och vägar 500 580 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 25010 Kommunala parker 500 580 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 81010 Arrenden, skogsavverkning 500 580 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 30010 Allmän fritidsverksamhet 500 590 Chef kultur och fritid Carina Johansson 1 000

Samhällsutveckling 31510 Allmän kulturverksamhet 500 590 Chef kultur och fritid Carina Johansson 1 000

Samhällsutveckling 73200 Exploatering, bostäder 500 800 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500

Samhällsutveckling 73400 Exploatering, industri 500 800 Chef Mark och exploatering Nina Hansson 500



Sektor Vht kod 2021 Verksamhet Ansvar 2020 Ansvarstext 2020 Huvudattestant ErsättareBeloppsgräns tkr exkl moms

Samhällsutveckling 21510-21560 Infrastruktur och skydd 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99999 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 21591-27510 Infrastruktur och skydd 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99999 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 30010-35010 Kultur och Fritid 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99999 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 40010-49210 Pedagogisk verksamhet 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99999 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 51001-59210 Vård och omsorg 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99999 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 60010-61080 Särskilt riktade insatser 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99999 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 80010 Affärsområden och lokaler 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99999 Fastighets verksamhet

Samhällsutveckling 81510 Bostadsverksamhet 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99999 Fastighets verksamhet

Samhällsutveckling 92010 Administration gem. vht 520 Fastighetschef Ronnie Nilsson 99999 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 21510-21560 Infrastruktur och skydd 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 21570 Omställningslokaler 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500 Fastighets verksamhet

Samhällsutveckling 21591-27510 Infrastruktur och skydd 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 30010-35010 Kultur och Fritid 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 40010-49210 Pedagogisk verksamhet 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 51001-59210 Vård och omsorg 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 60010-61080 Särskilt riktade insatser 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500 Enbart vid investeringsprojekt

Samhällsutveckling 80010 Affärsområden och lokaler 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500 Fastighets verksamhet

Samhällsutveckling 81510 Bostadsverksamhet 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500 Fastighets verksamhet

Samhällsutveckling 92010 Administration gem. vht 522 Fastighetsförvaltare Torbjörn Eriksson 500 Enbart vid investeringsprojekt



Sektor Ansvar Vht kod Verksamhet Konto kod Behörighetsattest Funktion Beloppsgräns tkr exkl moms

Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Katarina Larsson ekonomiadministratör -
Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Victoria Arvidsson ekonomiadministratör -
Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Emma Carlsson redovisningsekonom -



Sektor Ansvar Vht kod Verksamhet Konto kod Särskild huvudattestant Funktion Beloppsgräns tkr exkl moms

Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Helena Olsson Controller -
Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Ingvar Olsson Ekonom -
Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Katarina Larsson ekonomiadministratör -
Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Victoria Arvidsson ekonomiadministratör -
Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Emma Carlsson redovisningsekonom -
Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Ingela Kvist Verksamhetscontroller -
Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Lena Relfsson Verksamhetscontroller -
Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Sandra Åström Verksamhetscontroller -
Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Olivia Krona HR- och löneadministratör -
Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Ann-Sofie Thunberg Systemansvarig HR- och löneadministratör -
Ledning och verksamhetsstöd alla alla alla alla Zofie Bendix HR- och löneadministratör -
Politisk verksamhet 400 10021 Utskott för lärande 5XXXX Lisa Abrahamsson Utskottssekreterare
Politisk verksamhet 400 10022 Utskott för omsorg 5XXXX Lisa Abrahamsson Utskottssekreterare
Politisk verksamhet 400 10050 Social omsorgsnämnd 5XXXX Lisa Abrahamsson Utskottssekreterare
Politisk verksamhet 400 10021 Utskott för lärande 5XXXX Helena Arvedahl Utskottssekreterare
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