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Övriga deltagare: 
Carina Johansson, sektorchef 
Elisabeth Martinsson, sekreterare 
Shkelqim Istrefi, kvalitetsutvecklare, § 174 
Malin Andersson, enhetschef fritid, § 175 
Jonatan Lööv, fritidskonsulent, § 175 
Rickard Wennerberg, kultur- och bibliotekschef, § 175-177 
Nina Hansson, mark- och exploateringschef, § 178-193 
Edmund Persson, mark- och exploateringsingenjör, § 178-180 
Elin Bergendahl, mark- och exploateringsingenjör, § 181 
Erik Ysander, mark- och exploateringsingenjör, § 182-192 
Maria Ekström, planarkitekt, § 190-191 
Rickard Karlsson, planchef, § 190 
Linda Drottz, mark- och exploateringsingenjör, § 192 
Klara Sjögren Holtz, planarkitekt § 193 
Anne-Maria Bard, bygglovshandläggare f.d. miljöenheten, § 202 
 
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), ej tjg ersättare 
Håkan Bengtsson (M), ej tjg ersättare 
Daniel Peterson (C), ej tjg ersättare 
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§ 174 KS/2022:12 

Sektorchefen informerar 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och kvalitetsutvecklare informerar om hur långt arbetet med detaljbudget kommit och 

vilka förutsättningar som finns för budgetarbetet 2023-2025. 
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§ 175 KS/2021:1511 

Beslut om att anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust 
kommuns idrottsanläggningar och lokaler 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella ändringar. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Regler för föreningsstöd – för stöd till ideella föreningar i Orust kommun, daterade 2022-10-03 
Taxor, avgifter och uthyrning – För idrottsanläggningar och lokaler inom kultur- och fritidsenhetens 
verksamhetsområde, Orust kommun, daterade 2022-10-03 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) förslår kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige 
att besluta: 
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella förändringar. 
 
Rolf Sörvik (V) föreslår att regelverket vid nästa uppdatering ska byggas upp på ett annat och mer 
lättförståeligt sätt. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling föreslår 
kommunstyrelsen lämna över följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta regler för föreningsstöd och taxor, avgifter och uthyrning av Orust kommuns 
idrottsanläggningar och lokaler, båda dokumenten daterade 2022-10-03, med föreslagna 
redaktionella ändringar. 
 

Beslutet skickas till 
Enhet för fritid 
Enhet för kultur 
Sektor samhällsutveckling 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling  
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§ 176 KS/2022:1531 

Orust kulturpristagare 2022 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Tilldela Johnny och Christina Andersson Orust kulturpris 2022, med följande motivering: 

 

”Johnny och Christina Andersson får Orust kulturpris 2022 för det kulturarv de för vidare och 

förvaltar. Johnny och Christina sätter genom sin kunskap om träbåtsbyggeri verkligen Orust på 

kartan. De äter, sover och pratar om träbåtsbyggeri oavsett tid på dygnet. De medverkar i böcker, 

tidningar och även i reportage på TV. De tar emot grupper av människor för att berätta om 

träbåtsbyggeri och säger aldrig nej. 

 

Deras arbetssätt med klinkbåtstradition har dessutom klassats som ett immateriellt kulturarv på 

Unescos världsarvslista och de fick även mästarbrevet 2019. Johnny och Christina Anderssons värv 

utgör en del av kulturarvet på Orust och nu uppmärksammas det genom att de får Orust kulturpris 

2022.” 

 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 1 september – 1 oktober har det varit möjligt att, via Orust kommuns hemsida, 

nominera till Orust kulturpris 2022. 

 

Totalt har under denna period fyra nomineringar inkommit. 

 

2022 kommer Orust kulturpris att delas ut i samband med arrangemang under Föreningsveckan i 

Ellösparken, torsdagen den 10 november kl. 18:00. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling att tilldela Johnny och Christina 

Andersson Orust kulturpris 2022. 

 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enhälligt enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till 
Johnny Andersson 

Christina Andersson 

Kultur och bibliotek 
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§ 177 KS/2022:1532 

Orusts Sparbanks kulturstipendium 2022 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Tilldela Johanna Strömvall Orusts Sparbanks kulturstipendium för 2022 med följande motivering: 

 

”Att skapa en örtagård väcker till liv en gammal tradition där användning av örter och 

medicinalväxter var en naturlig del av ett hushåll. Stipendiatens ambition att skapa ett besöksmål på 

Orust ger också möjlighet att föra kunskap och inspiration vidare.” 

 

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

2022 kommer Orusts Sparbanks kulturstipendium delas ut i samband med arrangemang under 

Föreningsveckan i Kulturhuset Kajutan måndagen den 7 november kl. 18.00. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta att tilldela Johanna Strömvall 
Orusts Sparbanks kulturstipendium 2022, till en örtagård. 
Michael Relfsson (FO) föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta att tilldela Anna Glans 
Orusts Sparbanks kulturstipendium 2022, till bland annat restaurering av dockteater. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar 
enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 
Stipendiaten 
Orusts Sparbank 
Kultur och bibliotek 
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§ 178 KS/2021:1008 

Information om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsingenjör informerar om att exploatören som tilldelats markanvisningen för 

Huseby 1:96 inkommit med en skrivelse om ansökan om förlängning av tidplanen med 12 månader i 

genomförandeavtalet. 

Anledningen är att förutsättningarna på marknaden har förändrats radikalt sedan de lämnade in 

anbudet och fick det. Rådande inflation och räntehöjningar har resulterat i att exploatörens kunder 

avvaktar med att köpa bostad. 

Innehållet i nuvarande genomförandeavtal, daterat 2022-04-04, fortsätter att gälla som tidigare med 

ändring av tidplanen under punkt 7. 
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§ 179 KS/2022:1486 

Information om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för 
småhusändamål på Käringön 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna och ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en 

sammanställning över beviljade bygglov på Käringön från de senaste 2 åren. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsingenjör informerar om att priset för tomtmark för småhusändamål på 

Käringön är idag utifrån beslut som kommunfullmäktige beslutade 2018-10-11. Tillvägagångssättet 

skiljer sig från de resterande delarna i kommunen. Inom övriga delar av kommunen baseras 

kvadratmeterpris på ett bedömt marknadsvärde.  
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§ 180 KS/2022:241 

Motion för att ta ett helhetsgrepp på Ellös - Slätthults industriområde - Lars Larsson (C) 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 att ge sektor samhällsutveckling i uppdrag att ändra den 

befintliga detaljplanen för Ellös-Slätthults industriområde, 14-MOR-2200 B enligt tjänsteskrivelse 

daterad 2021-12-20 och att finansieringen sker inom sektorns driftbudget för detaljplaner, 

kostnaderna täcks i sin helhet av intäkter genom försäljning av den nyskapade verksamhetsmarken.  

 

Som en följd av kommunstyrelsens beslut har en motion ”Motion för att ta ett helhetsgrepp på 

Ellös- Slätthults industriområde” daterad 2022-02-04 inkommit från Centerpartiet genom Lars 

Larsson. I motionen anges följande: ” Kommunen vill ändra den befintliga detaljplanen på 

EllösSlätthultsindustriområde. Centerpartiet vill att det samtidigt tas ett helhetsgrepp över hela 

Ellös industriområde. Det handlar om att ha en dialog med alla företagarna på området om 

önskemål som de ser och önskar. Under förra mandatperioden tog vi ett beslut i Svanesunds 

industriområde efter dialog med företagarna som innebar att företagen kunde få lov att förtäta med 

byggnation på sina industriområden och tomter, detta var mycket uppskattat. Detta finns även som 

starkt önskemål i Ellös-Slätthults industriområde bland företagarna att få bygga mer på sina 

industritomter, och detta brådskar. Det har t ex framkommit att också regler kring bland annat 

höjder på industrifastigheterna kan behöva justeras. Det skulle hjälpa företagarna och även medföra 

en kostnadseffektivitet för kommunen om man gjorde detta på en gång. Därför är det mycket 

olyckligt för företagarna och kommunen att detta förslag röstats ned av en majoritet på KS.”  

 

Delar av kommunens fastighet Morlanda-Slätthult 1:29 inom Ellös-Slätthults industriområde är 
planlagd som allmän plats (park eller plantering) i gällande detaljplan (Ellös-Slätthults industriområde 
14-MOR-2200). I tjänsteskrivelsen tillhörande ärendet KS/2021:1443 (daterad 2021-12-20) har 
förvaltningen redogjort för att delar av den allmänna platsmarken idag används för bedrivandet av 
olika verksamheter som finns inom industriområdet, vilket innebär att tillåten markanvändning inom 
dessa delar inte stämmer överens med markens faktiska nyttjande. Förvaltningen valde därför att gå 
vidare med att utreda kommunens möjligheter till att omvandla delar av den allmänna platsmarken 
till verksamhetsmark.  
 
Kommunen har tidigare upplåtit delar av den allmänna platsmarken genom ett nyttjanderättsavtal 
som kommunen ingått tillsammans med några av industriområdets verksamhetsutövare. Dessa 
aktuella delar av kommunens fastighet kan fortsättningsvis nyttjas av industriområdets 
verksamhetsutövare. Ett sådant fortsatt nyttjande är däremot planstridigt och kan inte säkerställas 
genom ett nyttjanderättsavtal. Förvaltningen har därför sagt upp det aktuella nyttjanderättsavtalet 
och därmed valt att gå vidare med att utreda kommunens möjligheter till att omvandla delar av den 
allmänna platsmarken till verksamhetsmark. Syftet med den föreslagna planändringen var således att 
kommunen enbart skulle omvandla allmän platsmark inom befintlig detaljplan (Ellös-Slätthults 
industriområde) till verksamhetsmark.  
 



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  11 

 

Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

I tjänsteskrivelsen angavs även bland annat följande ”Planenheten har en driftbudget för interna 

detaljplaner. Årligen görs prioriteringar av detaljplaner så att kostnaderna ryms inom budget. 

Planenheten bedömer att det finns möjlighet att ändra den här detaljplanen år 2023. Om beslutet blir 

att ändra detaljplanen prioriteras den in inom nuvarande budgetnivå. Kostnaderna bedöms bli täckta 

i sin helhet av intäkter som kommer in senare genom försäljning av den nyskapade 

verksamhetsmarken.” 

 
Ett kommunalt initiativtagande till en mer omfattande planändring där befintliga byggrätter utökas 

är fullt möjligt. Ett sådant initiativtagande skulle däremot riskera att olika utredningar behöver tas 

fram till skillnad mot beslutat förslag som enbart innebär att allmän platsmark ska omvandlas till 

verksamhetsmark. Dessa utredningar skulle således innebära utökade kostnader för genomförandet 

av planändringen som i sin tur skulle innebära att ett tillskott till planbudgeten blir nödvändigt. 

Förvaltningen vill även belysa att för höga plankostnader skulle kunna innebära att planarbetet måste 

avbrytas. Kommunen skulle vid ett sådant initiativtagande behöva ta ut en planavgift från berörda 

fastighetsägare i samband med bygglov. Ett sådant tillvägagångssätt skulle innebära att kommunen 

blir tvungen att ligga ute med samtliga plankostnader tills fastighetsägarna i framtiden önskar att 

nyttja sina utökade byggrätter. Det finns inte heller några garantier att ovanstående planavgifter 

kommer att kunna täcka upp för kommunens kostnader. 

 

Det har även framkommit att flertalet av fastigheterna inom det aktuella industriområdet inte 

utnyttjat sina redan befintliga byggrätter fullt ut. Detta talar för att kommunen riskerar att ådra sig 

kostnader som också blir svåra att finanserna genom planavgifter då många av fastigheterna inte 

utnyttjar sin byggrätter fullt ut i dagsläget. Kommunen riskerar således att bekosta privata 

fastighetsägares värdeökningar genom att finansiera utökningen av deras befintliga byggrätter 

samtidigt som det råder stor ovisshet om kommunen skulle kunna få tillbaka sina utlagda kostnader.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Översiktskarta 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att 
besluta: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22. 
 
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige 
att besluta: 
Bifalla motionen om att ta ett helhetsgrepp på Ellös – Slätthults industriområde. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling 
beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten, Planenheten, Ekonomienheten 
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§ 181 KS/2020:1538 

Infomation om markanvisning  Åvägen, Henån 1:306 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Orustbostäder har inkommit med ansökan om förlängning om 1 år av markanvisningsavtal 

för del av Henån 1:306. Detaljplanen för området har inte vunnit laga kraft ännu på grund av att 

beslut om skredsäkring av ån inte är klart. 

Enbart paragrafen om giltighet kommer att ändras. I övrigt gäller avtalet som tidigare. 
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§ 182 KS/2021:448 

Information om omförhandling av arrende för ställplats, Röra-Äng 2:2 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsingenjör redovisar uppdraget att undersöka möjligheten att ta ut en 

arrendeavgift baserad på 10 % av omsättningen av ställplatsen samt jämförelser med hur andra 

kommuner med liknande arrende baserar sina arrendeavgifter. 
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§ 183 KS/2022:1511 

Antagande av taxa för insamling av hushållsavtall 2023 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

Anta renhållningstaxa avseende insamling av hushållsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad  

2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avtal för insamling av hushållsavfall gäller till och med 2027-01-31.  

Prisreglering sker årligen utifrån aktuellt avfallsindex. Ökningen består främst av bränslekostnader, 

men även personal- och övriga kostnader ingår.  

 

Från januari till september 2022 har detta index stigit 10 % Beräkning inför justering av taxa för 

2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 

ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 

inför 2023.  

 

Med 8 % höjning av taxa avseende hushållsavfall beräknas verksamheten klara kostnadsökning 2023, 

med hjälp av tidigare fonderade medel.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

Renhållningstaxa, daterad 2022-10-03 

 
Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 

Chef affärsdrivande 

Ekonomienheten 

Orust kommuns författningssamling 
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§ 184 KS/2022:1512 

Antagande av taxa för slamtömning 2023 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta taxa avseende slamtömning 2023, med höjning 8 %, daterad 2022-10-03 att gälla från och med 
2023-01-01. 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Slamtömningstaxa daterad 2022-10-03 
 

Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 
Chef affärsdrivande 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 185 KS/2022:1513 

Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

Anta taxa avseende återvinningscentral och verksamhetsavfall 2023, med höjning 8 %, daterad 

2022-10-03 att gälla från och med 2023-01-01.  

 

Sammanfattning av ärendet 
De mest kostnadsdrivande för återvinningscentralen och verksamhetsavfall 2023 förväntas vara 

avtalen för transporter, som årligen regleras av avfallsindex inkl. drivmedel.  

 

Från januari till september 2022 har detta index stigit 14 % Beräkning inför justering av taxa för 

2023 är gjord utifrån detta index. De prisindex som påverkas mycket av drivmedelskostnader är 

ovissa under rådande omständigheter vilket innebär att verksamheten behövt göra ett antagande 

inför 2023.  

 

Med 8 % höjning av taxor för återvinningscentral och verksamhetsavfall beräknas verksamheten 

klara kostnadsökning 2023, med hjälp av tidigare fonderade medel.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 

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

 

Beslutet skickas till 
Enhetschef renhållning 

Chef affärsdrivande 

Ekonomienheten 

Orust kommuns författningssamling 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 186 KS/2022:1514 

Antagande av VA-taxa 2023 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta VA-taxa, daterad 2022-09-21. 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 
VA-taxa 2023, daterad 2022-09-21 
 

Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Orust kommuns författningssamling 
Ekonomienheten 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 187 KS/2022:1524 

Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2023 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22, att gälla från och med 2023-01-01. 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Hamn- och båtplatstaxa 2023, daterad 2022-09-22 
 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringschef 
Samordnare hamnar 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 188 KS/2022:1525 

Antagande av taxa och avgifter för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-26, 
att gälla från och med 2013-01-01. 

2. Räddningstjänsten får för varje kalenderår besluta om att justera taxan med Sveriges 
kommuner och regioners (SKRs) oktoberpublicering av prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). 

 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Räddningstjänstens myndighetsutövning – Taxa och avgifter 2023, daterad 2022-09-26 
 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten 
Ekonomienheten 
Orust kommuns författningssamling 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 189 KS/2022:1533 

Beslut om nytt produktslag i avgiftssystemet för alkoholservering, folköl, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt avgifter 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 

1. Införa nytt produktslag, tobaksfria nikotinprodukter samt avgift, i avgiftssystemet för 
alkoholservering, folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, daterad 2022-09-26. 

2. Avgifterna årligen regleras med den procentsats för innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) hemsida i oktober månad. 

 

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

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

Beslutet skickas till 
Handläggare 
Orust kommuns författningssamling 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 190 KS/2015:2173 

Information om detaljplan för Kila 1:73 m.fl. 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna och diskutera vidare i partigrupperna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Planchef och planarkitekt informerar om tidigare historik i ärendet och vilka olika förslag som 

tidigare funnits för området. 

Det nuvarande förslaget på detaljplan med funktionerna hotellverksamhet i form av små 

självhushållande stugor, restaurang och museum kompletterar och stödjer sig på varandra. 

Förslag på olika lösningar i detaljplanen på hur man kan säkerställa att stugorna inte kan avstyckas 

redovisades. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 191 KS/2022:1407 

Information om planbesked för Mollösund 5:324 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt redogör för ansökan om planbesked för planändring avseende Mollösund 5:324. 

Gällande plan antogs 2002 och syftar bland annat till att säkerställa de kulturhistoriska värden och 

för att förstärka permanentboendet. 

När planen antogs överklagades den och innan planen vunnit laga kraft beviljades ett bygglov enligt 

den gamla detaljplanen vilket gör att hela byggnaden på fastigheten ligger på mark som inte får 

bebyggas enligt gällande detaljplan. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 192 KS/2007:1022 

Beslut om försäljning av kommunal mark, Nösund 1:190 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
2009 upprättades ett köpeavtal för fastigheten Nösund 1:190 som förlängdes vid tre tillfällen och 

som ännu inte har fullbordats. Sökande har ansökt om att fullgöra köpet enligt köpeavtal daterat 

2012-01-11 som var villkorat att byggnation skulle vara påbörjad 2012-04-16. Eftersom köpet inte 

genomförts inom den villkorade tiden behöver ett nytt köpeavtal behöver upprättas. Förvaltningen 

anser att det nya köpeavtalet bör ha en köpeskilling som bättre motsvarar dagens marknadsvärde 

och VA-anslutningsavgift bör inte ingå i köpeskillingen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Köpekontrakt daterat 2009-12-15 
Köpekontrakt daterat 2011-01-05 
Översiktskarta  
 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 193 KS/2021:729, KS/2021:730 

Information om markanvisning, Huseby 1:102 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Förlänga anbudstiden för markanvisning för Huseby 1:102 till den 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt informerar om nuläget med markanvisning för Huseby 1:102. 

Ursprunglig anbudstid var fram till den 31 maj och har sedan förlängts till 1 oktober. 

Inga anbud har kommit än men intressenter har hört av sig och som säger sig behöva ytterligare tid 

för att arbeta med anbudet. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 194 KS/2022:111 

Fastighetsreglering rörande Varekil 1:172 och Varekil 1:190 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Godkänna ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2022-08-25, berörande del av 

Varekil 1:172 och Varekil 1:190. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Varekil 1:190 inkom i slutet av 2021 med en ansökan om att förvärva 

kommunal mark, del av Varekil 1:172. Sökande önskar utöka sin industrifastighet från 2580 kvm till 

ca 4230 kvm för att kunna utveckla sin nuvarande verksamhet. Befintlig fastighet ligger inom 

planlagt område för industri medan den del som önskas överföras ligger utanför planområdet. 

Sökande fick i juli 2022 ett positivt förhandsbesked för ny lastplan och lagerlokal inom det område 

som ansökan syftar till. Fastighetsreglering hindrar inte framtida planläggning. Marken anses därför 

inte utgöra strategiskt viktig mark och förvaltningen ser inga skäl att den ska stanna kvar i 

kommunens markreserv. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

Ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2022-08-25 

Kartbilaga daterad 2022-08-26 

Översiktskarta 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling besluta att godkänna 

ansökan/överenskommelse om fastighetsreglering daterad 2022-08-25, berörande del av Varekil 

1:172 och Varekil 1:190. 

 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 

Ekonomienheten 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 195 KS/2020:1495 

Beslut om antagande för detaljplan för Svanesund centrum, norra 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen. 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
Plankarta daterad 2022-09-22 
Planbeskrivning daterad 2022-09-22 
Samrådsredogörelse daterad 2022-03-24, rev. 2022-04-13  
Granskningsutlåtande daterad 2022-09-22 
Illustrationsplan daterad 2022-09-22 
 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige 
att besluta: 
Anta detaljplan för Svanesund centrum, norra enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. 
 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 
Planenheten 
Mark- och exploatering 
Bygg och miljö 

Stiftelsen Orustbostäder 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 196 KS/2022:1360 

Beslut om begäran om ombyggnad av befintlig gata, Kilsbacken , Varekil 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Några ytterligare åtgärder enligt begäran inte ska utföras på Kilsbacken i Varekil. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren av bostadsfastigheten Svanvik 1:286 anser att utfartsvägen från fastigheten har en för brant 
längsgående lutning. Fastighetsägaren menar att gatan Kilsbacken är felaktigt utförd och har ställt 
krav på att kommunen ska åtgärda detta genom att den befintliga gatan sänks vilket skulle ge 
fastigheten Svanvik 1:286 en flackare lutning på dess utfartsväg. 
Gatan Kilsbacken är korrekt utförd enligt projektering och detaljplan. Ägaren av fastigheten Varekil 
1:268 är själv ansvarig för utfartsvägen inom den egna fastigheten och därför har kommunen inte 
något ansvar för att utföra åtgärder för att förbättra utfartsvägen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen för beslut: 
Några ytterligare åtgärder enligt begäran inte ska utföras på Kilsbacken i Varekil. 
 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 
Mark och exploateringsenheten 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 197 KS/2022:908 

Beslut om trygghetsbelysning vid idrottsplatsen i Ellös 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Inte ansluta Morlanda GoIF’s belysningsstolpar till kommunens nät utan istället hänvisa 
föreningen att ansöka om föreningsstöd. 

2. Kommunen bekostar flytt av två befintliga belysningsstolpar om så behövs för att utnyttja 
parkeringsytan bättre. 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rolf Sörviks (V) förslag till beslut. 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21 
Ansökan från Morlanda GoIF 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling att överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen att besluta: 

1. Inte ansluta Morlanda GoIFs belysningsstolpar till kommunens nät utan istället hänvisa 
föreningen att ansöka om föreningsstöd. 

2. Kommunen bekostar flytt av två befintliga belysningsstolpar om så behövs för att utnyttja 
parkeringen bättre. 

 
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Michael Relfsson (FO), föreslår att kommunstyrelsen ska 
bevilja ansökan från Morlanda GoIF. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutat 
enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 
Mark och exploateringsenheten 
Morlanda GoIF  
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 198 KS/2021:501 

Beslut om tilldelning av markanvisning för del av Tofta 2:31 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

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

 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-23 
Markanvisningsavtal daterat 2022-09-23 
Översiktskarta 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling att överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen att besluta: 

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

 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 
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§ 199 KS/2022:872 

Beslut om planbesked för Nösund 1:116 m.fl. 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

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

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Nösund 1:116 m.fl. 
3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet påbörjas  

 

Detaljplanen bedöms kunna prövas i ett standardförfarande. Planen bedöms kunna startas upp 

tidigast Q1 2023 och antas Q2/Q3 2024. Tidsplanen kan revideras utifrån politisk prioritering.  

 

En prövning av förutsättningarna för Nösund 1:116 m.fl. i detaljplan innebär inte en garanti att 

detaljplanen vinner laga kraft.  

 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att uppföra en ny hotellverksamhet på fastigheterna Nösund 1:116, 1:117, 1:35, 

1:16 samt 1:163. På de aktuella fastigheterna har hotellverksamhet bedrivits sedan början av 1910-

talet fram till 2022 då Nösunds havshotell stängde. I ansökan föreslås byggnaderna på fastigheterna 

Nösund 1:117, 1:116 samt 1:16 att rivas. För området gäller en detaljplan lagakraftvunnen  

2000-07-27 som omfattar stora delar av Nösund. 

 

Användningen hotell, som anges i ansökan är förenlig med syftet för Nösunds utveckling i 

översiktsplanen. Översiktsplanen nämner bristen på parkeringar i Nösund vilket bedöms vara en 

viktig fråga att reda ut under planprocessen, både gällande antal och trafiksäkerhet men också i 

frågan om upplevelsen av natur- och kulturmiljön i Nösund. En förutsättning för att detaljplanen 

ska vara lämplig är även att förslaget kan genomföras trafiksäkert avseende till exempel placering av 

utfarter och lastplatser. 

 

I underlaget till Orust kommuns pågående arbete med ett kulturmiljöprogram beskrivs Nösund ha 

en välbevarad äldre bebyggelse. Bebyggelsen som enligt förslaget rivs, bedöms dock idag sakna 

större kulturhistoriska värden. Samtidigt finns det stora värden i Nösunds kulturmiljö som helhet, 

där hotellet med dess centrala placering i samhället får stor inverkan. I en detaljplaneprocess måste 

därför förslagets lämplighet avseende storlek, höjd, material och utformning prövas noggrant. 

Tillgängligheten för allmänheten till gångstråk, vyer och rekreationsytor ska säkerställas i 

detaljplanen. Förslaget i ansökan bedöms inte uppfylla krav på bland annat trafiksäkerhet, 

verksamhetens parkeringsbehov samt anpassning till landskapsbild och kulturmiljö. Förslaget 

bedöms dock kunna anpassas efter dessa aspekter som därför inte utgör ett hinder för att pröva 

förutsättningarna för en utveckling av verksamheten i en detaljplan. 
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För Nösund och hela kommunen är det värdefullt att bevara och utveckla hotellverksamheten på 

platsen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-22 

Checklista för prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag, daterad 2022-09-22 

Ansökan för planbesked inklusive bilagor 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling överlämna följande förslag till 

kommunstyrelsen att besluta: 

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

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Nösund 1:116 m.fl. 
3. Förvaltningen ska teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet påbörjas. 

 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Mark och exploateringsenheten 

Utvecklingsenheten 

Byggenheten 

Miljöenheten 
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§ 200 KS/2022:954 

Beslut om planbesked för fastigheten Edshultshall 1:2 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut  
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:  
Meddela negativt planbesked för att upprätta detaljplan för Edshultshall 1:2 i Orust kommun. 
Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen.  
 
Enligt 13 kap. 2 § p 1-2 plan- och bygglagen (PBL) får kommunala beslut inte överklagas i den del 

de avser avbrytande av ett planarbete samt planbesked enligt 5 kap. 2 §. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för att omvandla allmän plats vägmark och allmän plats ”park” till 
kvartersmark för att möjliggöra en mer tillgänglig tomt där bostadshus och uthus får en privat 
trädgårdsyta samt angöringsyta till gatan i norr. 
Fastigheten ligger utmed Jensholmevägen som leder ner till bryggan, småbåtshamnen och piren som 

leder ut till Jensholmen. Det är ett område där flera intressen möts, ett centralt område i 

Edshultshall och med ett flöde av besökare och transporter.  

I det pågående arbetet med ett planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall är syftet bland 
annat att skapa en helhetssyn på behovet av utveckling och bevarande av samhällena. De allmänna 
värdeuttryck för kulturmiljön som anges är bland annat miljön mellan husen, gångstråken mellan 
husen, öppenheten, fristående hus, inga eller få och små komplementbyggnader samt allmän 
platsmark.  
Ansökan bedöms lämpligen prövas då man enligt planprogrammet gör en ny detaljplan för 

Edshultshall så att frågan om ianspråktagande om allmän platsmark får prövas i ett större 

sammanhang. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 
Ansökan om planbesked, Edshultshall 1:2 daterad 2022-05-30 
Mail från sökande med kompletterande uppgifter daterad 2022-06-21 (kartbilagorna) 
Komplettering beskrivning av ansökan daterad 2022-06-22 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling att överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen för beslut: 
Meddela negativt planbesked för att upprätta detaljplan för Edshultshall 1:2 i Orust kommun. 
Beslutet har fattas med stöd av 5 kap 2 § plan- och bygglagen. 
 

Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande, Byggenheten, Miljöenheten, Mark- och exploateringsenheten, Affärsdrivande verksamhet 
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§ 201 KS/2022:474 

Motion om ett alternativt system med cykelvägar 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad. 
 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 
Motion daterad 2022-03-04 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Göran Karlsson (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling att överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen för beslut: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 anse motionen besvarad. 
 
Rolf Sörvik (V), med instämmande av Michael Relfsson (FO), föreslår kommunstyrelsen att bevilja 
motionen. 
 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutat 
enligt Göran Karlssons (S) förslag till beslut. 
 

Beslutet skickas till 
Enheten för mark- och exploatering  
Motionsställaren 
 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  35 

 

Utskottet för samhällsutveckling 2022-10-11 

 

 

 

 

§ 202 KS/2022:1548 

Information om förslag till kommungemensam policy för små avlopp 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Handläggare på byggenheten, tidigare miljöhandläggare, informerar om gemensam policy och 

riktlinjer för små avlopp i Stenungsund, Tjörn och Orust (STO). 

Arbetet har föregåtts av ett politiskt uppdrag till miljöavdelningarna i STO-kommunerna att ta fram 

gemensam policy och riktlinjer för små avlopp, som syftar till: 

 samsyn och en likvärdig prövning av små avlopp inom STO 

 att underlätta för en medborgare och entreprenören så att de vet vad de kan förvänta sig och 
vilka krav som gäller 

 en säkrare och snabbare handläggning, utifrån gällande lagstiftning och vägledande praxis 

 att vara ett stöd för kommunerna för att uppfylla vattendirektivet och 
miljökvalitetsnormerna. 

 

Projektet har finansierats med LOVA-bidrag till 80 %. Medfinansiering har skett i form av arbetstid. 

 

Policyn och riktlinjerna: 

 omfattar små, enskilda avloppsanläggningar för upp till 5 hushåll 

 avser toalett- och köksavlopp (WC och BDT) 

 gäller i områden där det saknas möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet 

 utgör underlag för prövning, bedömning och tillsyn 

 är inte juridiskt bindande men viktiga vägledande verktyg för en snabbare, bättre och 
tryggare handläggning. 

 

I policyn ingår bland annat kartor som redovisar skyddsvärden, vattenstatus och skyddade områden. 

 

 


