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Delårsrapport augusti 2022 
Välkommen att ta del av delårsrapporten för perioden januari till augusti. Syftet är att 
beskriva och förklara den ekonomiska utvecklingen för rapportperioden och bedömningen 
för helåret. Utgångspunkten är att läsaren har tillgång till den senaste årsredovisningen. 
Rapporten upprättas av kommunstyrelsen och överlämnas till fullmäktige för 
godkännande.  

Rapporten innehåller en förkortad förvaltningsberättelse med viktigare händelser och en 
bedömning avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk 
hushållning. Förvaltningsberättelsen innehåller även en bedömning av hur 
helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 
verksamheten. 

Räkenskaperna innehåller en redogörelse för kommunens ekonomiska utfall och ställning 
vid periodens slut samt en bedömning av helårsprognosen med jämförelse mot 
föregående år och budget. 
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Förenklad förvaltningsberättelse 
Händelser av väsentlig betydelse  

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet och helårsprognosen 
Resultatet till och med augusti var positivt och uppgick till 98,1 mnkr. Det var 32,9 mnkr 
högre resultat jämfört med augusti 2021. Periodens resultat var 64,5 mnkr bättre än 
budgeterat resultat för perioden. Budgetavvikelsen för perioden beror främst på ökade 
intäkter för riktade statsbidrag, skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning.  

Helårsprognosen bedöms till ett överskott om 78,5 mnkr. Det är 50 mnkr högre än 
budgeterat resultat för året och ca 15 mnkr bättre än prognosen i april. Budgetavvikelsen 
för helåret förklaras i huvudsak av att skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att 
bli 41,8 mnkr högre än budgeten. Skatteintäkterna ökar med 25,3 mnkr, vilket framförallt 
beror på den positiva effekten på utvecklingen av sysselsättningen i Sverige under 2021 
och 2022. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva effekten kom 
framförallt därefter.  

Sektorerna redovisar sammantaget en prognos som är positiv mot budget på 2,0 mnkr. 
Personalomkostnadspålägg och pensionskostnaderna beräknas ge ett överskott om 3,6 
mnkr. Reavinster för mark och fastighet beräknas till 2,6 mnkr från försäljning av mark 
vid Lunden och Myckleby skola. Finansnettot beräknas till en negativ budgetavvikelse om 
0,4 mnkr. Avvikelsen beror högre finansiella kostnader för pensioner.  

Nettoinvesteringarna uppgick till 51,6 mnkr till och med sista augusti. Årets budgeterade 
investeringar uppgår till 171,3 mnkr och helårsprognosen bedöms till 119,3 mnkr. 
Budgetavvikelsen för helåret beror på att projekt flyttas fram av olika anledningar till 
2023. De största projekten under perioden är ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk 
14,5 mnkr, fortsatt arbete på VA-länk väst-Broledningen för 8,7 mnkr och byte av 
vattenservis i Ellös 5,2 mnkr. Två projekt har prognosticerat högre investeringsutgifter än 
budgeterat och det är modulboende omsorg och flytbrygga i Henån. 

Bedömningen är att kommunen uppnår sin egen definition av god ekonomisk hushållning 
avseende verksamhetsmål och finansiella mål.   

Resultatet för Stiftelsen Orustbostäder var till och med augusti positivt och uppgick till 
ett överskott på 4,6 mnkr. Helårsprognosen beräknas bli ett positivt resultat om cirka 2,2 
mnkr. Det budgeterade resultatet är 1,5 mnkr. 
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Covid-19  
Under året har många medarbetare i flera verksamheter drabbats av Covid-smitta eller 
misstanke om smitta. Det har inneburit svårigheter att bemanna verksamheterna. Det har 
blivit mycket mertid och övertid för de som varit i tjänst och kostnaderna för sjukfrånvaro 
är mycket hög. 

I sektorernas kostnader ingår sjuklönekostnader för dag 2-14 under perioden. Staten 
ersätter arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som översteg det normala till och 
med mars månad. Sektorerna har fått ersättning för perioden december 2021-mars 2022 
med totalt 5,7 mnkr. Det kan jämföras med ersättningen för nio månader under 2021 som 
uppgick till 5,5 mnkr.  

Förskolorna och skolorna i kommunen har under vårterminen kunnat återgå till ordinarie 
verksamhet. Nationella prov genomfördes enligt plan, vilket inte skett under de sista två 
åren. 

Kriget i Ukraina 
Kriget i Ukraina bröt ut i februari och kommunen fick ställa om i verksamheterna, alla 
sektorer blev berörda. På grund av väntad flyktingström till Sverige gavs uppdrag till 
kommunerna att rusta för att erbjuda evakueringsplatser för Migrationsverkets räkning. 
Vi rustade för 78 evakueringsplatser, men fick efter en tid besked att dessa inte skulle 
komma att användas. För detta fick kommunen ersättning med 10 000 kr per plats.  

Parallellt, tog sig flyktingar till Orust på eget bevåg eller hämtades av engagerade 
medborgare. Det var också en stor oro från allmänheten när kriget bröt ut om hur vårt 
civila försvar fungerar. Flera samverkanskanaler upprättades både externt och internt 
och verksamheten har under perioden arbetat mycket med kommunikation till 
medborgare om läget. Frivilliga har visat ett stort engagemang både för att skänka saker 
och starta såväl språkstudier som mötesplatser. Kommunen har arbetat med att hitta och 
samordna boendefrågor och varit behjälpliga i kontakter för att hitta arbete. De flesta 
ukrainska flyktingar har haft arbete under sommaren. De barn som kommit och börjat 
skolat har det också fungerat väldigt bra för. De har kommit in i skolan på ett mycket bra 
sätt. Det har varit stor osäkerhet både avseende ekonomiska förutsättningar och hur 
många flyktingar från Ukraina som skulle bli placerade på Orust när Migrationsverket 
skulle stänga sina anläggningar. Det besked vi har idag är att Migrationsverket beslutat 
att placera de egenbosatta flyktingar från Ukraina, i dagsläget 39 personer, i kommunen. 
Även för dessa har kommunen erhållit en ersättning på 10 000 kr per person. Dessutom 
har kommunen erhållit ett generellt tillfälligt bidrag på 0,7 mnkr från staten med 
anledning av kriget som avser både 2022 och 2023, varav 0,3 mnkr bokförts på 2022. 
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Fram till augusti har kommunen haft ca 0,6 mnkr i kostnader som kan relateras till 
ordnande av boende för flyktingar från Ukraina.  

Andra väsentliga händelser  
Arbetet med organisationsöversyn gällande sektor miljö och bygg pågick under hela 
2021. Ett omfattande arbete med förändring av styrdokument har genomförts. Från 2022 
upphörde sektor miljö och bygg som egen sektor. Miljö- och byggenheten ingår numera i 
sektor samhällsutveckling. Det innebär att antalet sektorer från 2022 minskar från fem till 
fyra. Miljö- och byggnadsnämnden kvarstår som myndighets-nämnd, men har inget 
planerings- eller uppföljningsansvar för ekonomi, personal och verksamhet utan det faller 
på kommunstyrelsen. Däremot håller sig miljö- och byggnadsnämnden informerad och 
har rätt till insyn och dialog i t.ex. budgetprocessen. 

Sommaren har inneburit stora påfrestningar för de flesta av våra medarbetare och 
chefer. För att kunna bemanna med sommarvikarier har sektor omsorg fått arbeta med 
många olika lösningar. Exempel på åtgärder har varit att erbjuda extra ersättning till 
medarbetare som flyttat en eller två semesterveckor, samordnat skjutsar om det 
saknades kollektivtrafik, anställt serviceassistenter, serviceinsatser inom en 
hemtjänstgrupp utfördes av en städfirma, erbjuda andra kommunanställda att 
sommarjobba och informerat alla brukare och anhöriga om det ansträngda läget. 

Även inom räddningstjänsten har personalsituationen varit ansträngd. Det har varit en 
ökning av larm under sommaren.  

Sektor omsorg deltar i ett projekt i Fyrbodal med att starta upp en verksamhet som heter 
Mini-Maria. Mini-Maria kommer att vara en mellan kommun och region integrerad 
öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år med frågor eller problematik rörande 
alkohol, droger eller spel om pengar. 

Äldreomsorgen har hela året haft flera tomma lägenheter inom särskilda boenden som 
påverkar intäktssidan negativt avseende omsorgsavgifter och hyror. Detta har 
enhetscheferna balanserat genom personalminskning och utlån av personal. 
Strandgårdens särskilda boende har också sålt flertalet korttidsplatser till Stenungsund. 
Ängsvikens särskila boende har vigt en lägenhet till en brukare med LSS-insatser samt 
några brukare från gruppbostad under en evakuering i den verksamheten. 

Fyrklövern har startat en psykiatrienhet med sex platser som ska fungera som 
hemmaplanslöning för målgruppen äldre med psykisk funktionsnedsättning 

Äldreomsorgslyftet flyter på med en avslutad grupp om 13 undersköterskor i år. Tio 
personer har en pågående utbildning och cirka 15 nya studerande startade i augusti. 
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IFO Vuxen är efter omorganisation en myndighetsenhet, där ingår missbruk, våld i nära 
relationer, socialpsykiatri, LSS och numera även biståndsenhet. Enheten har under året 
kommit en bit i arbetet med att hitta hemmaplanslösningar och därmed minska antalet 
köpta platser inom främst socialpsykiatri men även en LSS-plats, med tidigare total 
kostnad om nästan 1,7 mnkr per år, har kunnat tas hem och utförs i egen regi. 

Antal personer med mer hemtjänst än 100 timmar i månaden har ökat under året, från 13 
till 21 individer. Personer med behov av hemtjänst nattetid har ökat med fem personer 
och med 90 timmar i månaden. Ledsagning och avlösning över 12 timmar har också ökat. 

Personer med enbart HSL-insatser som utförs av hemtjänstpersonal (oftast 
läkemedelsadministration) har ökat från sju i januari till 15 i augusti. Det har varit fler 
under sommarmånaderna då vi har haft flertalet sommargäster med behov av 
läkemedelsadministration. 

Under vårterminen har en flytt av Ellös förskola genomförts till tillfälliga lokaler på Ellös 
skola under tiden en ny förskola byggs i Ellös. Flytten har gått bra även om det givetvis är 
en påfrestning för verksamheten. Lokalerna har anpassats en del och även staket runt 
utemiljön. Nu är den gamla förskolan tömd och i dagarna påbörjas rivningsarbetet. 

Connectbus vann upphandlingen av skolskjutsarna och när höstterminen startade var de 
nya linjerna igång. Arbetet blev lite försenat i våras så har det varit, och är, ett intensivt 
arbete med att få allt att fungera så bra som möjligt. Under de första veckorna efter 
terminsstart har det varit många frågor från vårdnadshavare kring beslut och skolskjuts. 

Två lokalkapacitetsutredningar beträffande förskolor och grundskolor samt kapaciteten 
på arbetsplatser i kommunhuset har genomförts. Samtliga utredningar visar att 
kommande behov under den närmaste åtta åren ryms inom våra planerade lokaler. 

Årets två breddlägerveckor har varit under sommaren och runt hundra 11-åringar från 
öns sju skolor har träffats och fått vara med på läger. Breddlägret är ett sätt att få en 
inblick i vad föreningslivet på Orust erbjuder och prova på olika aktiviteter. Övriga 
sommaraktiviteter har genomförts med mycket god respons. Vindskydd har köpts in till 
våra vandringsleder. En skateboardramp har byggts. Under tertialet har det även arbetats 
fram en förstudie till friluftsplan. LSS-fritidsgårdar startade upp under tertial två och är 
mycket välbesökt och uppskattat av målgruppen. 

Arbetet med att minska äldre ärenden inom mark- och exploateringsenheten har varit 
framgångsrikt och antalet äldre ärenden har minskat med 75 % sedan tertial 2 2021. En 
ny gång- och cykelväg mellan Svanvik och 160:an invigdes under perioden. 



Delårsrapport augusti 2022 
2022-09-20 

8 

Inom såväl miljö- som byggenheten råder det en balans i ärendehanteringen mellan 
inkommande och avslutade ärendet. 

Kommunen har kontaktat Västra Götalandsregionen med anledning av att det bara finns 
en vårdcentral i kommunen. Alla andra bohuskommuner har minst två, även om de är 
betydligt färre till invånarantalet. Närhälsan kommer efter vår begäran att göra en 
utredning för att bedöma möjligheten till en etablering. Resultatet av utredningen ska 
redovisas under hösten. 

Ännu en upphandling har genomförts av samverkanspartner i att utreda och eventuellt 
bygga ett trygghetsboende i Ellös på tomten för tidigare låg- och mellanstadieskola. 
Under hösten kommer detaljplanen att starta samt framtagande av förslag på byggnad 
samt kalkyler till beslutsunderlag. Planerad inflyttning i Ellös nya trygghetsboende är 
våren 2026 och i Henån, där vi väntar på miljödom, beräknas inflyttning kunna ske i det 
nya trygghetsboendet hösten 2025. 

Bland större tvister kan nämnas att en friskola har överklagat bidragsnivån avseende 
lokalbidrag till Förvaltningsrätten avseende 2021 och 2022. Dom har fallit i 
Förvaltningsrätten till friskolans fördel i april 2022. Orust kommun överklagade beslutet 
och Kammarrätten har beslutat om prövningstillstånd. Kommunen har fortfarande en 
pågående rättstvist i Kammarrätten gällande ett personlig assistans ärende med 
Försäkringskassan som motpart. Byggenheten har ett mindre skadeståndsärende.  

Antalet invånare fortsätter att öka 
I slutet av juli hade Orust 15 469 
invånare. Det innebar 124 fler 
invånare sedan årsskiftet. Under 
motsvarande period 2021 ökade 
befolkningen med 88 invånare. 
Utvecklingen i år är hittills över den 
nivå vi såg 2019, med en 
befolkningsökning på 15-20 personer 
per månad. Sifforna som anges inom 
parentesen är utfallet för 
motsvarande period år 2021. 

I år har det till och med juli fötts 65 barn (88) och det har avlidit 85 kommuninvånare 
(99). Kommunen har därmed ett negativt födelseöverskott, det vill säga det avlider fler 
personer än vad som föds. Till och med juli har 45 personer invandrat (61) och 14 
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personer har utvandrat (17). Av inrikes in- och utflyttning har 401 personer hittills valt att 
flytta till Orust (551) och 311 personer har valt att flytta från kommunen (458). En 
övervägande andel av alla in- eller utflyttningarna sker till/från kommuner inom Västra 
Götaland. Ökningen från årsskiftet beror på ett positivt inflyttnings-överskott och ett 
invandringsöverskott. Det var under perioden färre som föddes och färre som avled 
jämfört med motsvarande period 2021.  

Minskad arbetslöshet  
I en tid av ekonomisk turbulens fortsätter arbetslösheten nedåt men i långsammare takt. 
Även långtidsarbetslösheten fortsätter att minska. I slutet av augusti var närmare 335 
000 personer arbetslösa i riket, vilket är 64 000 personer färre än samma månad förra 
året. Därmed har arbetslösheten minskat till 6,6 %, från 7,7 % på ett år. Arbetslösheten är 
nu på en lägre nivå än före pandemin, men minskar i en långsammare takt än under 
återhämtningsfasen. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark och även om det finns 
större osäkerhetsfaktorer framöver är den ekonomiska avmattningen ännu inte synlig på 
arbetsmarknaden. Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller 
mer var i augusti drygt 156 000 i riket. Det är en minskning med närmare 32 000 jämfört 
med motsvarande månad för ett år sedan. Bedömningen från Arbetsförmedlingen är att 
det kommer, oavsett konjunkturläge, att finnas en stor efterfrågan på utbildad 
arbetskraft. Även om man räknar med en växande befolkning i arbetsför ålder så växer 
gruppen äldre än mer, vilket gör att vi kommer att ha brist på arbetskraft inom många 
yrken.  

På Orust har arbetslösheten minskat jämfört med motsvarande månad 2021 och 
årsskiftet (3,6 %). Även arbetslösheten i Västra Götaland har minskat sedan årsskiftet 
och jämfört med samma månad föregående år. Ungdomsarbetslösheten har ökat jämfört 
med samma period föregående år, men minskat jämfört med årsskiftet (3,9 %). Antalet 
konkurser på Orust under perioden januari-augusti var lågt med fyra stycken. Det är en 
mer jämfört med samma period förra året.  

Antalet konkurser i Sverige ökade jämfört med augusti 2021 och är nu uppe i 3 776 st. De 
branscher som hittills i år haft det tuffast är partihandel, restauranger och hotell. Inom 
restaurang och hotellbranschen har det varit goda tider med öppnandet efter 
restriktionerna och en stark vilja att resa och att äta på restaurang. Men redan nu märks 
en kraftigt försämrad hushållsekonomi där man måste dra i handbromsen för att klara 
elräkningar, bolån, billån mm. Billånen lyfts fram som en sektor där många sannolikt får 
svårare att betala både företagsleasing och även den stora andelen privatleasingavtal.  

Andel arbetslösa augusti 2022 av arbetskraften 
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(öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd)  
inom parentes samma månad föregående år. 

Ålder Riket % Västra 
Götalands län % 

Orust % 

16-64 år 6,6 (7,7) 5,9 (7,2) 3,4 (3,6) 
18-24 år 8,4 (10,2) 7,3 (9,4) 3,1 (2,5) 
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Förväntad utveckling avseende mål för god ekonomisk hushållning 

Prognos för god ekonomisk hushållning  
Definitionen av god ekonomisk hushållning i Orust kommun 
innebär att samtliga finansiella mål uppnått målvärdet och 2/3 
delar av verksamhetsmålen uppnått eller delvis uppnått målet.  

Bedömningen i nuläget är att kommunen uppnår sin egen 
definition av god ekonomisk hushållning.   

Finansiella mål 
Måluppfyllelse och analys 
Utifrån nuvarande bedömning och prognos uppnås samtliga fyra finansiella mål och 
bedömningen att vår egen definition av god ekonomisk hushållning avseende de 
finansiella målen uppfylls. 

Det prognostiserade resultatet är bättre än budget, vilket innebär att det finansiella 
målet för resultatnivån bedöms bli högre än målvärdet. Ett positivt resultat ger förbättrad 
soliditet, likviditet och självfinansieringsgrad. De likvida medlen motsvarar en 
ögonblicksbild på årets sista dag. Likviditetsbehovet kan variera under året beroende på 
när in- och utbetalningar sker. Likviditeten var bättre än förväntat vid årets början och 
ser ut att ligga på en hög nivå hela året. Fullmäktige har beviljat nyupplåning för året på 
50 mnkr. Mot bakgrund av den goda likviditeten, det förbättrade resultatet och lägre 
investeringsprognos än budget behövs ingen nyupplåning i år. 

 

 
 
  

Finansiella mål Måluppfyllelse Mål Prognos Budget Bokslut

2022 2022 2022 2021

Årsresultat exkl extraordinära poster och affärsdrivande 
verksamhet av verksamhetens nettokostnader 2-4% 8,1% 2,9% 7,2%

Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld som uppstått 
före 1998) svagt ökande 15,1% 6,3% 9,3%

Likvida medel inkl checkräkningskredit (mnkr) cirka 55 mnkr 77 56 87

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar minst 45% 118,1% 62,1% 151,1%

Teckenförklaring

Uppfyllt

Delvis uppfyllt/  
på god väg

Ej uppfyllt
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Mål för verksamheten 
Sammanfattande måluppfyllelse och 
analys 
Fullmäktige beslutade i budget 2022 med 
plan 2023-2024 om sex övergripande mål 
under tre målområden. Fullmäktige 
beslutade också om 37 indikatorer med 
målvärde för att mäta måluppfyllelsen.   

Prognosen för årets måluppföljning för 
verksamhetsmålen visar att de övergripande 
målen kommer att uppnås. Om en 
övervägande andel av målen under respektive målområde uppnås blir målområdet grönt i 
fyrbilden intill.  

Av sex övergripande mål är bedömningen att samtliga nås helt. Bedömningen bygger i 
huvudsak på att en övervägande andel av indikatorerna  uppnås helt (31 st) eller delvis 
(4 st). Två av indikatorerna når inte målvärdet. Verksamheterna har nu arbetat med 
målen under hela mandatperioden. Många aktiviteter och åtgärder har vidtagits för att 
utveckla kommunen som en omtyckt och trygg plats att bo, leva och verka i. I de flesta 
målanalyserna syns en klar förbättring och utveckling utifrån de uppsatta målen. 

Sammantaget är bedömningen att vår egen definition om god ekonomisk hushållning 
avseende verksamhetsperspektivet kommer att uppfyllas.   

Målområde attraktiv kommun 
Mål Årsprognos 

1. Ett gott bemötande och god tillgänglighet  

Analys och bedömning 

Sex av sju indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet, vilket innebär att det 
övergripande målet uppnås. I fullmäktiges målbeskrivning nämns att vi ska ha gott bemötande i 
alla våra verksamheter samt att tillgängligheten för telefon, e-post, sociala medier samt e-
tjänster ska utvecklas och förbättras. 

Arbetet med införandet av kontaktcenter pågår och någon gång i höst kommer öppningen att 
ske. Erfarenheter från andra kommuner visar att tillgängligheten till kommunens tjänster ökar 
märkbart när ett kontaktcenter finns etablerat. Likaså kommer sannolikt bemötandet uppfattas 
som mer professionellt i och med att kommunvägledarna, som enbart kommer att arbeta med 
kundkontakter, blir erfarna i sin roll. 

Under våren har ett styrdokument för tillgänglighet och service arbetats fram. Detta är ett 
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Mål Årsprognos 

betydelsefullt verktyg i kommunens arbete med tillgänglighet och bemötande. 

Flera nya e-tjänster har publicerats. Bl.a. synpunkter, klagomål, beröm och frågor, bygglov, 
avfallshantering och tider i idrottshallar. Antalet e-tjänster utvecklas enligt plan, men på grund 
av att flera pappersblanketter kan läggas ihop i en e-tjänst blir inte antalet e-tjänster så många 
som bedömningen var när målvärdet sattes. 

 

Progno
s 

Utfal
l 

2022 

Mål  

2022 

Utfa
ll 

2021 

Indikator 

 - 85 80 Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%)  

 - 60 46 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, (%)  

 - 88 75 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng 
(%)  

 95 90 94 Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor omsorg (%) 

 99,3 90 100 Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor lärande (%) 

 - 90 93 Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor 
samhällsutveckling (%) 

 9 30 20 Antalet e-tjänster i kommunen (st) 

Analys och bedömning 

Indikatorerna avseende e-post och kontakt med kommunen genomförs senare i år. 
Bedömningen är att målvärdena bör uppnås trots att resultatet sjönk mellan åren 2020 och 
2021. Införandet av ett kontaktcenter från i höst pågår för fullt och bedömningen är att det 
arbetet kan leda till en förbättring redan i årets mätning som sker under hösten. 

Brukarundersökningen inom äldreomsorgen visar ett bra resultat gällande gott bemötande och 
når målvärdet med god marginal. Enheterna har aktivt arbetat med värdegrunden där 
bemötande är en del.  

Förskoleenkäten som genomfördes i maj-juni visar mycket hög nöjdhet bland brukarna. Även i 
skolinspektions enkät som beaktar övriga skolformer ligger Orust kommun över snittet. 

Utifrån tidigare års genomgående höga resultat på brukarenkäter och handlingsplaner från 
föregående mätning görs bedömningen att målvärdena kommer att uppnås inom sektor lärande 
samhällsutveckling.  

Under perioden har 9 externa och interna e-tjänster publicerats.  
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Progno
s 

Utfal
l 

2022 

Mål  

2022 

Utfa
ll 

2021 

Indikator 

 Synpunkter, klagomål, beröm och frågor 

 Skicka fil 

 Bygglov 

 Avfallshantering 

 Tider i idrottslokaler 

 Digital signering.  

Arbetet med en ny hemsida innebär ett större fokus på tillgänglighet under hösten. Målet om 30 
nya e-tjänster kommer troligen inte att uppnås. Prognosen är satt till 20 st. 

 

Mål Årsprognos 

2. En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i   

Analys och bedömning 

Nio av 12 indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. Sammantaget innebär 
det att det övergripande målet bedöms uppnås. I fullmäktiges målbeskrivning pekas tryggheten 
ut som viktig i våra verksamheter och att andelen elever som når kunskapskraven ska öka. Vår 
myndighetsutövning ska utföras förtroendegivande och rättssäkert. Vi ska också arbeta med 
fler trivselhöjande åtgärder i våra tätorter.  
Orust kommun har under våren kunnat anställa ytterligare en medarbetare som ska arbeta med 
alkohol- och tobakstillstånd för Orusts och Tjörns kommuner. Detta innebär en minskad 
sårbarhet och dessutom en ökad möjlighet att utbyta erfarenhet. I förlängningen gagnas 
kommunens företagare självklart av detta. 

Under våren togs beslut om lägre egenavgifter i färdtjänsten. Nu ligger en färdtjänstresa inom 
kommunen på samma nivå som motsvarande inom Stenungsunds kommun, vilket ger vissa 
kommuninvånare ökade möjligheter att resa. 

I upphandlingsplanen för 2022 ligger ca 70 upphandlingar och direktupphandlingar. Några av 
dem görs i samverkan med andra upphandlande myndigheter så att vi kan fokusera våra egna 
resurser på de viktigaste avtalen. Av de 17 som är klara kan nämnas nytt kundtjänstsystem för 
vårt nya kontaktcenter, solceller till Ängsvikens särskilda boende och Ellös förskola.  

Signalerna från besöksnäringen är att sommaren varit god. Hittills i år har det varit väldigt få 
konkurser bland Orustföretagen. Men läget förändras snabbt utifrån läget i vår omvärld med 
prisökningar på såväl råvaror som energi. Vi ser också en trend med ökad försiktighet där 
framförallt byggföretagen riskerar att drabbas av att materialpriserna rusar i höjden. Här finns 
en risk att fler Orustföretag kommer att drabbas då det finns många företag inom byggsektorn. 
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Mål Årsprognos 

I samverkan med kommunpolisen har vi under året arbetat med trygghetsfrågor. 

För sektor lärande är andelen som kan söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram mycket 
hög. Avseende elever som uppnått kunskapskrav i alla ämnen får vi gå tillbaka till 2013 för att 
hitta motsvarande andel.  

Sektor omsorg når inte riktigt målvärdet inom äldreomsorgen gällande nöjdhet, men brukare 
känner sig trygga och de besväras inte av ensamhet, vilket är viktiga värden. Gällande 
ensamhet ligger vi bland de 25 % bästa i Sverige. Sektorn har arbetat med äldreomsorgens 
nationella värdegrund, fast omsorgskontakt, SAMO och struktur24 samt även samarbetat med 
anhörigkonsulent. Ett förändrings- och omställningsarbete har startat för att ställa om från 
verksamhetsanpassade insatser till mer individanpassade insatser vilket kommer leda till god 
kvalitet för våra brukare. Under hösten kommer en utvecklingssatsning genomföras inom hela 
individ och familjeomsorgen vuxen, arbetsliv och försörjning samt socialpsykiatrin. Det handlar 
om en kulturförflyttning i socialt arbete. Studiecirkeln  

Flera viktiga samverkansarbeten pågår som bidrar till en utveckling mot mer tidiga och 
förebyggande insatser men också att individer med komplexa behov ska få rätt stöd. Det 
handlar om samverkan med aktörer utanför sektor omsorg, men fokus ligger också på att 
utveckla och förbättra den interna samverkan. Samverkansprojekt mellan lärande och omsorg 
för att minska skolfrånvaron är ett exempel. Klubb BUSA, en gruppverksamhet för barn till 
föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk, är ett annat exempel. 

Mitt Val har pågått för personer med intellektuell funktionsnedsättning i syfta att få fler inom 
målgruppen att rösta i valet 2022. 

För att skapa en trivsam kommun att bo, leva, besöka och verka i har sektor samhällsutveckling 
arbetat med trivselhöjande åtgärder i kommunen. Parkenheten har planterat sommarblommor i 
Henån, Svanesund och Mollösund. Upprustning av de offentliga toaletterna i Svanesund har 
påbörjats och Småholmarnas badplats har tillgänglighetsanpassats med bland annat en ramp 
för rullstolsburna. Odlingslotter i Svanesund har tagits fram och arrendeavtal tecknas. Hittills 
har sex stycken intresseanmälningar inkommit. Generationspark i Svanesund och 
senioranpassat utegym i Henån har upphandlats och kommer att anläggas under hösten.  

 

Progno
s 

Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfal
l 

2021 

Indikator 

 2,8 3 2,6 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen 
(Svenskt Näringslivs enkät – betyg 1-6) 

 85 90 87 Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i 
brukar- och kundenkäter sektor omsorg (%)  
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Progno
s 

Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfal
l 

2021 

Indikator 

 95,7 90 100 Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i 
brukar- och kundenkäter sektor lärande (%) 

 - 90 91 Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i 
brukar- och kundenkäter sektor samhällsutveckling (%) 

 91,6 86 88,6 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel (%) 

 80,2 76 74,3 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
kommunala skolor, andel (%) 

 100 90 100 Vunna överklaganden sektor lärande % 

 100 90 100 Vunna överklaganden sektor ledning och verksamhetsstöd % 

 100 90 95 Vunna överklaganden sektor omsorg % 

 75 90 70 Vunna överklaganden sektor samhällsutveckling % 

 - Minsk
a 

15 
(201
9)  

Andel elever i åk. 9 som intensivkonsumerar alkohol någon 
gång i månaden eller oftare (%) 

 - Minsk
a 

11 
(201
9) 

Andel elever i åk. 9 som har använt narkotika överhuvudtaget 
(%) 

Analys och bedömning 

Betyget i attitydundersökningen om företagsklimatet, enkätdelen som Svenskt Näringsliv 
anordnar, presenteras i slutet av maj. Omdömet blev något högre än tidigare, 2,78 jämfört med 
2,64. Mycket arbete görs för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen genom t.ex. 
Fyrbodalsamarbete och Ett enat Bohuslän där vi försöker få samma arbetssätt i tillstånds- och 
tillsynsarbetet. 

I helhetsbedömningen i äldreomsorgens brukarundersökning redovisas ett resultat på 85 %, 
vilket är en försämring mot föregående undersökning och målvärdet nås inte. Även mat och 
måltidsmiljö redovisar ett lågt resultat jämfört med andra kommuner. Endast 56 % anser att 
måltiderna är en trevlig stund på dagen. I egna enkäter framgår att arbetet med tillgänglighet 
behöver prioriteras.   

Helhetsbedömningen i sektor lärandes brukarenkät innefattar förskolan vilken årligen följs och 
där resultatet återkommande blir hög nöjdhet. Skolinspektionens enkät från i våras påvisar en 
nöjdhet på 79 % sammantaget i de övriga skolformerna, vilket ligger i paritet med övriga 
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Progno
s 

Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfal
l 

2021 

Indikator 

medverkande i enkäten. 

Sektor samhällsutvecklings enkäter genomförs under hösten och utifrån vidtagna åtgärder är 
bedömningen att målvärdet kommer att uppnås. 

Andelen elever i årkurs 9 som var behöriga till yrkesprogram var mycket hög och bättre än 2021. 
Även andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var mycket hög. Trots pandemi 
och ändrade undervisningsförutsättningar lyckades skolorna få en bra utveckling på kullen som 
gick ur åk 9 våren 2022. För att hitta motsvarande andel får jämförelse ske med 2013. En hög 
andel elever som kan börja nationella program minskar kommunens kostnader som uppstår om 
individen får gå ett extra år, men inte minst att individen får känna att den lyckats med sin 
skolgång. 

Inom sektor ledning och verksamhetsstöd har färdtjänsten, alkoholhandläggningen och 
upphandlingsenheten inte haft något ärende alls för överprövning hittills i år. Sektor lärande har 
processer igång men inget utfall ännu. Sektor omsorg har vunnit alla överklagande hittills i år. 
Inom avgiftshandläggningen har inget beslut överklagats hittills i år. Inom sektor 
samhällsutveckling har 20 ärenden avgjorts inom miljö- och byggenheten. Av dessa har 13 
ärenden avslagits till vår fördel och två ärende prövas inte. Det ger ett utfall efter andra tertialet 
på 75 % vunna överklagande. Bedömningen är att målnivån är högt satt med 90 % och målet 
delvis nås för sektorn. Övriga sektorer gör bedömningen att målnivån kommer uppnås. 

Drogvaneundersökningen görs var tredje år och har genomförts under våren. Resultatet av den 
kommer under hösten och förhoppningen är att andelen som använt narkotika överhuvudtaget 
eller intensivkonsumerar alkolhol ska ha minskat jämfört med senaste undersökningen 2019. 
Tidiga insatser görs i syfte att tidigt fånga upp de ungdomar som ligger i riskzon för alkohol- och 
drogmissbruk, ett samarbete med polisen, socialtjänsten, fritid och skolan. Några av de insatser 
som gjorts i år är deltagande i kampanjer i syfte att stoppa langning och även föreläsningar har 
genomförts. Uppstart av klubb BUSA, en stödgruppsverksamhet som bland annat riktar sig till 
barn och unga som lever med missbruk i familjen. 

 

Mål Årsprognos 

3. Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden   

Analys och bedömning 

Fem av sex indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. Det övergripande 
målet bedöms uppnås. I fullmäktiges målbeskrivning nämns att sociala medier ska utvecklas 
och att webbplatsen ska hålla god kvalitet.  
Antal följare på våra sociala medier ökar kontinuerligt. Orust kommun hamnar högt på ranking 
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Mål Årsprognos 

som mäter engagemang på sociala medier. 

Arbete pågår för fullt med framtagande av ny webbplats. I arbetet görs också en uppdatering av 
den grafiska profilen. 

I sommar valde organisationen för Tour of Scandinavia att arrangera en cykeltävling för damer 
med start på Orust. Tävlingen sändes på TV och följdes av hela 4,6 miljoner tittare. Starten gick 
i Mollösund med målgång i Strömstad. Kommunen var medarrangör till det barncykellopp som 
genomfördes i anslutning till starten av de professionella cyklisterna. Arrangemanget sändes i 
22 länder på Eurosport och kanal 9. Det blev ett otroligt fint genomslag i media och ett fint 
material att kunna använda i marknadsföring av kommunen. 

Kommunen syntes i samband med Öppet varv med egen monter som blev särskilt välbesökt då 
vår energi- och klimatrådgivare också på plats i en tid då många har energifrågor. 

Äldreomsorgen har synts i flera artiklar i samband med Glädjeresan och två enhetschefer 
föreläser för andra kommuner om samordningsansvarig undersköterska. I augusti 
representerade kommunen på KOMMEK och boendestödet har varit med i Fyrbodals podd "PO-
podden". Flera professioner var även med på jobbmässan i Uddevalla. 

Inom sektor samhällsutveckling har placeringen i Ekomatsligan fått stor uppmärksamhet och 
Orust ligger på topp 10 i Sverige vad gäller ekologisk kost som köps in. Miljöenhetens projekt 
såsom spökfisken, projekt om våtmarker, gräsmarker mm har väckt stor medial 
uppmärksamhet. 

 

Prognos Utfa
ll 

2022 

Mål  

2022 

Utfa
ll 

2021 

Indikator 

 1 
914 

Öka 1 
662 

Antal följare på Facebook (st) 

 1 
556 

Öka 1 
400 

Antal följare på LinkedIn (st) 

 2 
397 

Öka 2 
016 

Antal följare på Instagram (st) 

 4 2 Öka Extern uppmärksamhet sektor omsorg (st) 

 2 2 Öka Extern uppmärksamhet sektor lärande (st) 

 1 4 Öka Extern uppmärksamhet sektor samhällsutveckling (st) 

Analys och bedömning 

Antalet följare har ökat på samtliga plattformar sedan mätningen vid årsskiftet. Bedömningen 
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Prognos Utfa
ll 

2022 

Mål  

2022 

Utfa
ll 

2021 

Indikator 

är därför att målvärdet redan uppnåtts. Kommunen blev rankade som nr 1 i Sverige med 98 av 
100 möjliga poäng vid senaste mätningen av företag och organisationer i kategorin kommuner 
och myndigheter på Instagram. Kommunen kom även på 1:a plats av landets kommuner i 
engagemang på Linkedin. 

Sektor omsorg får extern uppmärksamhet i flera olika sammanhang. Sektorn har marknadsförts 
på jobbmässa och verksamheten har synts i flera positiva artiklar. En av enhetscheferna är 
även detta år nominerad till utmärkelsen "Gott ledarskap inom demens" och två andra har 
föreläst om arbetet med samordningsansvarig undersköterska. Sektorchef och enhetschef inom 
äldreomsorgen har berättat på KOMMEK om arbetet med att bibehålla god kvalitet i 
verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar.  

Sektor samhällsutveckling har fått stor uppmärksamhet då kommuner ligger i topp 10 i Sverige 
vad gäller ekologisk kost som köps in. Även projekt inom miljöenheten, såsom våtmarker och 
insektshotell, har fått stor massmedial uppmärksamhet. Sektor lärande får extern 
uppmärksamhet för lärarbehörigheten som ligger fortsatt högt i riket även om den sjunkit ca tre 
procentenheter. Grundsärskolan har blivit extern uppmärksammade för sitt arbete med de 
globala Agenda 2030 målen. 

 
Målområde hållbarhet och hushållning 
Mål Årsprognos 

4. Minskad klimatpåverkan   

Analys och bedömning 

Samtliga indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet och bedömningen är att 
kommunen når det övergripande målet om minskad klimatpåverkan genom att minska sin 
energianvändning, öka andelen fossilfri uppvärmning, fossilfria fordon, ekologiska livsmedel 
samt arbeta för en hållbar och miljövänlig utveckling av kommunen.  

Kommunstyrelsen har inför 2022 beslutat om tre klimatlöften. Framtagande av 
laddinfrastrukturplan, minskat matsvinn och cirkulära möbler. Workshop har genomförts 
avseende framtagande av laddinfrastrukturplan och fortsatt arbete sker med minskning av 
matsvinn. Arbetet med hur vi ska arbeta med cirkulära möbler är nu påbörjats och ett förslag på 
fortsatt arbete ska presenteras. 

Det arbetas på olika sätt för att skapa struktur och samordning kring de miljöstrategiska 
frågorna i kommunen. I arbetet med budget 2023-2025 har Agenda 2030 vävts in i den nya 
målstyrningen för mandatperioden. 

Ett nytt distansavtal har tagits fram för medarbetare som önskar arbeta viss tid på distans, som 
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Mål Årsprognos 

en effekt av nya arbetssätt under pandemin. 

Antalet papperskopior fortsätter inte längre att minska som tidigare trots utveckling av fler e-
tjänster. Resor i tjänsten med privat bil fortsätter dock att minska. Bedömningen är att andelen 
digitala möten är fortsatt hög och man kör bil i mycket mindre utsträckning än före pandemin. 

Fastighetsenheten jobbar för att minska kommunens energianvändning och öka 
energieffektiviteten i driften av våra lokaler. El som köps in är 100 % förnybar. I början av 
september kommer förvaltningen arbeta fram en handlingsplan med åtgärder för att minska 
elförbrukningen ytterligare med anledning av energibrist och prisutvecklingen i Europa. 

Flera elfordon har kommit ut i verksamheterna och inom hemtjänsten är det idag cirka 50 % el- 
eller hybriddrivna fordon.  

Flera verksamheter arbetar med att minska matsvinnet eftersom det har en stor 
klimatpåverkan. 

Kommunen har fått medel för att fortsätta arbetet med våtmarker och vattenhållande åtgärder i 
landskapet. Projekten syftar till att öka landskapets vattenhållande förmåga och bidrar indirekt 
till minskad klimatpåverkan genom att marker som annars läcker växthusgaser läggs under 
vatten.  

Kommunens ranking i miljöbästa kommun förbättrades jämfört med föregående år. 

 

Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfal
l 

2021 

Indikator 

 - 9 
400 

9 419 Energianvändning i kommunens ägda fastigheter (MWh/år) 

 - 98 95 Andel fossilfri uppvärmning i kommunens ägda fastigheter 
(%) 

 57 55 59 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets 6 
första månader enligt KKiK, andel (%) 

 84 160 171 Miljöbästa kommun i Aktuell hållbarhet ranking (plats) 

 - 55 54,1 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 

Analys och bedömning 

Prognosen för kommunens energianvändning pekar just nu mot 9 000 MWh för helåret 2022. 
Milt väder under inledningen av 2022 och att utfallet för 2021 blev i nivå med årets målvärde 
gör att bedömningen är att årets målvärde uppnås. 

I fjärrvärmenäten finns 4 oljepannor kvar för spetslast. Mild inledning på 2022 gör att 
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Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfal
l 

2021 

Indikator 

fjärrvärmeverken behövt använda mindre olja än förväntat för värmeproduktion. Under 2021 
demonterades de sista oljepannorna ur kommunens fastighetsbestånd. Sammantaget görs 
bedömningen att målvärdet för fossilfri uppvärmning därmed uppfylls med en prognos på 99 %. 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel har fortsatt att öka och arbete pågår fortsatt för att 
bibehålla det nationella målet på 60 % ekologiska inköp i offentlig sektor som uppnåddes under 
2021. Prognosen är ett utfall något under nationella målet i år och beror på minskad tillgång av 
ekologiska produkter samt på justerade inköp kopplade till stora prishöjningar. 

Utfallet för 2022 blev plats 84 i rankingen miljöbästa kommun, vilket är 87 placeringar bättre 
jämfört med 2021 som var 171. Enkätens frågor ändras från år till år, varför det är svårt att på 
förhand bedöma utfallet. Kommunen når uppsatt målvärde med god marginal.  

Kommunen införskaffar allt fler fossilfria fordon. 15 fordon nya elfordon är i drift och 10 mindre 
skåpbilar är upphandlade och levereras under 2022. När dessa 10 nya elfordon kommer så har 
kommunen totalt 31 elbilar och 11 hybridbilar. Totalt hade kommunen före sommaren 118 
fordon, varav 86 stycken är fossildrivna fordon. De 10 mindre skåpbilarna kommer ersätta 10 
fordon av de 86 fossildrivna fordonen när de kommer. När alla elfordon är levererade under året 
så har kommunen 36 % eldrivna fordon, varav 26 % ren eldrift och resten är hybrid. Definitionen 
miljöbil innefattar även fossildrivna fordon med viss klass. Bedömningen är att målvärdet på 55 
% uppnås utifrån de nya inköpen. 

 

Mål Årsprognos 

5. Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd 
och tillväxt   

Analys och bedömning 

Samtliga indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. I fullmäktiges 
målbeskrivning nämns att långsiktigt ekonomisk hushållning är nödvändig för att möta framtida 
utmaningar. Det ska finnas helhetssyn och en gemensam bild av hur resurserna bäst ska 
användas. Verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt inom angivna ramar. 

Kommunens ekonomi har varit stark de senaste åren. Sektorerna har en ekonomi i balans. Trots 
att pris- och ränteutvecklingen redan tagit fart mot rekordnivåer ser kommunens ekonomi god 
ut även för 2022. Men allt pekar mot stora ekonomiska utmaningar från år 2023 med ökade 
kostnader för pensioner, räntor, förbrukning och investeringar. 

Inköpsprocessen fortsätter att utvecklas genom en allt mer digitaliserad process. Andelen e-
fakturor och digitala inköpsordrar fortsätter att öka. Vår administration minskar genom 
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automatiserad fakturahantering. Vi får bättre kontroll och uppföljning av våra inköp. Vår 
avtalstrohet ökar genom att vi handlar från rätt leverantör till rätt pris. 

Helhetsperspektivet är mer i fokus än tidigare. Ledningsgruppen arbetar brett med frågor över 
sektorsgränserna och budgetprocessen fortsätter att utvecklas med fokus på kommunens bästa 
som helhet. 

Arbetet med ny översiktsplan har nu gått in i slutfasen inför presentation av förslag på 
samrådshandling inför beslut om samråd. Underlag för markanvändning, och samtliga 
utredningar med miljökonsekvensbeskrivning är i slutfasen. Arbete pågår även med uppbyggnad 
av struktur för den digitala översiktsplanen och kommer att presenteras inom kort. Behov av 
reviderad naturvårdsplan har inneburit att tidplanen har förskjutits. 

Sektor omsorg har under året arbetat vidare med digitala lösningarna som digitala medicinskåp 
och signeringslistor, nyckelfria lås osv. De digitala lösningarna hjälper till att effektivisera 
verksamheterna, vilket är viktigt inför kommande rekryteringsproblematik.  

Omställningsarbetet mot fler hemmaplanslösningar och bättre resursutnyttjande fortsätter 
framåt. Ombyggnationen av Ågården har försenats och beräknas nu vara inflyttningsklart under 
våren 2023. Herrgården används som ett tillfälligt stödboende för vuxna och kan erbjuda upp till 
fyra platser.  

Korttidsboende i Mollösund beräknas vara klart våren 2023 vilket ger barn och ungdomar 
möjlighet att erbjudas korttidsvistelse i Orust kommun istället för placeringar i andra 
kommuner. Inom barn och unga har HVB- placeringar successivt minskat och det förebyggande 
arbetet utvecklas framgångsrikt.  

Markanvisning för Hogens industriområde är genomförd och avtal tecknas under hösten. 
Inbjudan till markanvisning för hotellverksamhet i Tuvesvik har skickats ut. Östra Dalby har gått 
ut på markanvisning. Markanvisningsområdet ingår i ett antaget planprogram för Dalby som 
föreslår att området via nya detaljplaner utvecklas för bostäder. Planprogrammet föreslår att 
cirka 180 till 230 bostäder kan inrymmas i markanvisningsområdet.  

Detaljplan för Svanesund centrum norra har under tertialet varit ute på granskning. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge, nära service 
och kollektivtrafik och samtidigt i direkt anslutning till natur och kust. Planprogram för 
Hälleviksstrand och Edshultshall har varit ute på samråd. För att skapa förutsättningar för 
helårsboende är ett mål med planen att tillgodose behovet av attraktiva och ekonomiskt 
tillgängliga bostäder för olika grupper. Även att skapa förutsättningar för näringsutveckling och 
fler arbetstillfällen på västra Orust är en viktig del i utvecklingen av samhällena. 
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Progno
s 

Utfa
ll 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

  Ja Ja Budgetföljsamhet totalt kommunen 

  50 22 Antal bostäder i antagna detaljplaner (st.) 

 4 
382 

Minsk
a 

4 607 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare 

Analys och bedömning 

Kommunens prognos för helåret pekar mot ett stort överskott, högre än budgeterat. 
Sektorernas samlade prognoser pekar på en bra budgetföljsamhet och håller sin budget. I 
nuläget redovisar dock sektor lärande en negativ budgetavvikelse i prognosen.   

Tidigare har prognosen varit att 270 bostäder blir antagna i följande detaljplaner: 80 bostäder 
Säckebäck, 70 bostäder Åsavägen Henån, 115 bostäder i Svanesund centrum norra, 9 bostäder 
Kungsviken. För bostäderna i Säckebäck önskas fler byggrätter och flexibilitet i planen vilket 
riskerar förseningar i processen. Stiftelsen Orustbostäder vill utöka med ytterligare 30 bostäder 
på Åsavägen varför en geoteknisk undersökning måste göras vilket också fördröjer processen. 
De 9 bostäderna i Kungsviken kommer inte att antas. Planprogram för 
Hälleviksstrand/Edshultshall kommer att godkännas av fullmäktige vilket skapar förutsättningar 
för ett 40 tal nya bostäder i Hälleviksstrand samt att vi kommer ta fritidsplaner till antagande 
efter sommaren vilket medför att ca 400 bostäder får bättre förutsättningar för åretruntboende. 
Prognosen för 2022 är att planen för Svanesund centrum norra antas med 115 bostäder. 

Kostnaden per invånare för individ och familjeomsorg har ett års eftersläpning och utfallet för 
2022 avser 2021. Målet är att minska kostnaden jämfört med föregående års utfall. Det senaste 
utfallet innebär att kostnaden minskade med 225 kr per invånare, vilket innebär att målvärdet 
har uppnåtts. Det beror på att kostnaderna för placeringar har minskat på grund av bland annat 
nya arbetssätt och uppbyggnaden av insatser på hemmaplan. 
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6. En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö   

Analys och bedömning 

Tre av fyra indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. I fullmäktiges 
målbeskrivning nämns att sjukfrånvaron ska minska och en hög motivation leder till ett bra 
arbete, verksamhetsutveckling och stolta medarbetare. Bedömningen är att det övergripande 
målet bedöms uppnås. Sjukfrånvaron är enskilt en betydelsefull indikator för måluppfyllelsen, 
både ur ett ekonomiskt perspektiv men också rent arbetsmiljömässigt.  

Sjukfrånvaron var extremt hög i början av året på grund av pandemin. Även sommarens 
sjukfrånvaro har varit högre än förväntat. Den nya varianten av Covid är mycket smittsam, men 
även bortsett från Covid har kommunen fortsatt hög sjukfrånvaro. På grund av detta bedöms 
inte att årets målvärde uppnås, men bedömningen är ändå att det blir en minskad sjukfrånvaro 
under hösten och prognosen är ett utfall på ungefär samma nivå som 2021.  

Motivationsindex i medarbetarundersökningen var högt föregående år och andelen stolta 
medarbetare var högre än någonsin. Ingenting indikerar på lägre resultat i årets undersökning 
som sker under hösten. 

Inom sektor omsorg arbetar enhetscheferna kontinuerligt för en hälsofrämjande arbetsmiljö. 
Detta innebär både att följa kommunens riktlinjer gällande rehabiliteringsinsatser, 
korttidsfrånvaro osv, men också att arbeta med friskfaktorer från Sunt arbetsliv, ökad 
tillgänglighet och förbättrad kommunikation och skapa trygghet i verksamheterna. 

Ett arbete har påbörjats med att ta fram strategier för ett hållbart arbetsliv i socialtjänsten för 
att rekrytera och behålla framförallt socialsekreterare inom myndighetsutövningen, då det är 
mycket svårt att rekrytera socialsekreterare. Arbetet kommer ske tillsammans med HR-enheten. 

Sektor samhällsutveckling har utifrån förgående års resultat av medarbetarenkäten arbetat 
fram en handlingsplan. Sektorn kommer att fokusera på uppföljning och styrning samt ökat stöd 
för ledare. 

 

Progno
s 

Utfal
l 

2022 

Mål  

2022 

Utfa
ll 

2021 

Indikator 

 11,5 8,0 9,6 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 

 - 81 81 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen -
 Motivationsindex 

 - 81 80 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex 
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Progno
s 

Utfal
l 

2022 

Mål  

2022 

Utfa
ll 

2021 

Indikator 

 - 80 87,5 Andel stolta medarbetare som kan tänka sig att 
rekommendera Orust kommun som arbetsgivare totalt 
kommunen (%) 

Analys och bedömning 

Sjukfrånvaron var extremt hög vid inledningen av året samt under sommaren, med anledning 
av pandemin. Detta har påverkat utfallet men sjuktalet kommer sannolikt att sjunka de 
kommande månaderna. Bedömningen är att målvärdet delvis kommer uppnås. 

Utfallet för medarbetarengagemang i medarbetarenkäten, motivationsindex 2021 var 81, det 
vill säga samma nivå som målvärdet är satt till i år. Utfallet för totalindex 2021 var strax under 
årets målvärde. Mätningen sker i höst, men ingenting indikerar på någon avvikelse från 
föregående år och årets målvärde avseende motivationsindex och fortsatta åtgärder vidtas 
inom arbetsmiljö och ledarskap, vilket bedöms påverka totalindex mot årets målvärde. 

I medarbetarenkäten för 2021 var det 87,5 % som gärna rekommenderar Orust kommun som 
arbetsgivare. Det var glädjande högt och bedömningen är att utfallet bibehålls och överstiger 
årets målvärde i höstens undersökning. 
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Redovisning av kommunfullmäktiges riktade uppdrag 
Kommunfullmäktige beslutade om 12 riktade uppdrag i budget 
2022 med plan 2023-2024 för sista mandatperioden år 2022.  

Sammanfattande måluppfyllelse och analys  
Av totalt 12 riktade uppdrag till sektorerna att arbeta med under 
2022 avslutades sju i samband med årsredovisningen för 2021. 
Eftersom de riktade uppdragen är kopplade till den politiska plattformen för 
mandatperioden är tanken att de återstående fem uppdragen avslutas senast i samband 
med årsredovisningen för 2022, oavsett om uppdraget är genomfört eller inte. 
Bedömningen är att tre uppdrag kommer att delvis vara genomförda när de avslutas.   
 
Målområde attraktiv kommun 

Uppdrag 
Kommentar Progno

s 

a) Seniorbostäder som 
hyresrätter prioriteras vid 
kommande markanvisningar 
med start 2019 (Sektor 
samhällsutveckling) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

b) Omvandla detaljplaner för 
fritidshusområden till året-
runt, start 2019 (Sektor 
samhällsutveckling) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

d) Sjöbodar på kommunens 
mark/villkor ses över för att 
skapa möjlighet för fler 
Orustbor att få tillgång till 
sjöbod på sikt. Ny policy, 
riktlinjer och bestämmelser 
tas fram 2019 för sjösättning 
2020. (Sektor 
samhällsutveckling) 

Arbete med att ta fram policy, riktlinjer och 
bestämmelser har, efter dialog med utskottet för 
samhällsutveckling, pausats till förmån för andra 
arbetsuppgifter. 

 

f) Utöka antalet 
äldreboenden som kan drivas 
som intraprenader. (Sektor 
omsorg) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

Teckenförklaring

Uppfyllt

Delvis uppfyllt/  
på god väg

Ej uppfyllt
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Uppdrag 
Kommentar Progno

s 

g) Utreda fler möjligheter för 
äldre att till en låg avgift resa 
kollektivt inom Orust 
kommun. (Sektor ledning och 
verksamhetsstöd) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

h) Avtal med GR – Vår avsikt 
är att ansöka om att gå med i 
GR (Göteborgsregionen). 
Förtydligande kring kostnader 
med nuvarande Fyrbodal 
jämfört med GR. Ansökan ska 
förberedas och lämnas in 
inför nästa mandatperiod. 
(Sektor ledning och 
verksamhetsstöd) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

i) Förbättra företagsklimatet 
genom samverkan mellan 
kommun och näringsliv. (Alla 
sektorer) 

 

Året började med att pandemin åter tog fart, och 
aktiviteter fick bli digitala eller flyttas. Ett digitalt 
frukostmöte med STO kommunerna och Företagarna 
har genomförts i början av året med temat Västsverige 
som draglok i Sveriges ekonomi. Mötet lockade ett 
hundratal deltagare. Facilitering av ett flertal större 
företagsfrågor avseende etablering och utveckling har 
genomförts. 

I slutet av april genomfördes nätverksmöte med 
turistföretag och möte om myndighetsutövning och 
besöksnäringen tillsammans med Fyrbodal och 
Svenskt näringsliv. Fortlöpande sker samarbete med 
stödfunktioner för näringslivet som ALMI och Position 
Väst i syfte att skapa goda förutsättningar för våra 
företag att fortsätta utvecklas. Under perioden har vi 
även samarbetat i flera 
kompetensförförsörjningsprojekt riktat till näringslivet 
som Fenixz och Hållbar besöksnäring väst. 

Signalerna från besöksnäringen är att sommaren varit 
god. Orust företag har hittills i år väldigt få konkurser. 
Men läget förändras nu snabbt utifrån läget i vår 
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Uppdrag 
Kommentar Progno

s 

omvärld med prisökningar på såväl råvaror som 
energi. Vi ser också en trend med ökad försiktighet 
där framförallt byggföretagen riskerar att drabbas då 
materialpriserna rusar i höjden. Här ser vi en risk att 
fler Orustföretag kommer att drabbas då vi har många 
företag inom byggsektorn. 

Inom byggenheten finns en prioriteringsordning bland 
ansökningar där bland annat företag som ansöker om 
bygglov som leder till arbetstillfällen, och 
besöksnäring prioriteras. Vi har hört från flera håll att 
omställningsarbetet som gjorts inom byggenheten 
märkts av bland sökande företag som kommer i 
kontakt med oss.  

I uppdraget om trivselhöjande åtgärder för Henån 
arbetar kommunen ihop med vägföreningen för att öka 
trivseln. Det har även arbetats fram inventering om 
ansvarsfördelning mellan Företagarföreningen, 
Vägföreningen, Trafikverket och kommunen rörande 
Henåns centrum. 

n) Från 2021 driftsätta en ny 
gemensam parkenhet med 
ökat fokus på trivselhöjande 
åtgärder i våra orter. (Sektor 
samhällsutveckling) 

Parkenheten har planterat sommarblommor, och har 
tagit över tömning av vissa papperskorgar i centrala 
Henån som tidigare sköttes genom upphandlat 
ramavtal. Arbetet med att ta bort invasiva arter har 
pågått under sommaren på olika ställen i Henån och 
arbetet kommer att fortsätta. 

I Henån har blommor planterats i nya krukor på piren 
samt i krukor på torget, på broarna och i båten vid 
rondellen. Två planteringar med perenna blommor är 
färdigställda vid kommunhusets södra gavel. I 
Svanesund har blommor planterats i krukor har 
planterats och vägföreningen har hand om skötsel. 
Ytterligare blommor har planterats vid kommunens 
återvinningsstation samt vid gästhamnen i Mollösund. 

 

o) Öka samverkan mellan 
sektor lärande och omsorg, 
för att tidigt jobba 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  
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Uppdrag 
Kommentar Progno

s 

förebyggande och undvika att 
barn och ungdomar hamnar i 
utanförskap. (Sektor lärande 
och omsorg) 

p) Från 2022 delta i en 
gruppverksamhet där 
Svenska kyrkan på Orust är 
huvudman som syftar till att 
främja barn och ungas 
psykiska hälsa, framförallt för 
de barn som lever i familjer 
där det förekommer psykisk 
ohälsa, missbruk och eller 
våld. (Sektor omsorg) 

Klubb BUSA är en stödverksamhet för barn och unga 
som lever i en miljö där det finns missbruk, våld, 
krångel och trassel i familjen. Då Svenska Kyrkan drog 
sig ur samarbete med Klubb BUSA, har ett samarbete 
utvecklats med föreningen Junis som nu är huvudman 
för verksamheten. Familjebehandlare tillsammans 
med skolkurator arbetar med gruppverksamheten. 
Under våren har lokaler iordningsställts och 
andra förberedelser genomförts. Bland annat 
information och besök på kommunens skolor. 
Gruppverksamheten startar efter sommaren. 
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Målområde hållbarhet och hushållning 

Uppdrag 
Kommentar Progno

s 

c) Industriområden 
prioriteras för byggnation av 
arbetsplatser (Sektor 
samhällsutveckling) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

l) Effektivisera våra interna 
och externa processer genom 
att arbeta sammanhållet mot 
smarta digitala lösningar i 
samtliga verksamheter, start 
2019 (Alla sektorer) 

Arbetet med e-tjänster pågår i alla verksamheter 
utifrån prioriteringslista. Samtidigt pågår flera stora 
införandeprojekt parallellt i kommunen. Inom sektor 
lärande är införandet av verksamhetssystemet 
Schoolsoft i slutfas. Nya e-tjänster såsom checkin och 
checkout i förskola och fritids, ledighetsansökan, 
skolval är införda. Det kommer förenkla processer, 
skapa enklare samverkan med andra system, samt 
minska kostnaderna. Sektor omsorg har fokus bl. a. på 
ett införandeprojekt av Lifecare IFO, byte av 
trygghetslarm, digitala medicinskåp samt säker digital 
kommunikation. I sektor ledning och verksamhetsstöd 
pågår införandeprojekt M365 där arbetet med licenser 
slutförts, förberedelser för att stänga ner Skype pågår 
och andra delprojekt förbereds. Det nya 
kundtjänstsystemet Artvise som ska stödja arbetet i 
kontaktcenter kommer att gå i drift under hösten och 
framtagandet av ny hemsida samt nytt intranät pågår 
för fullt. 

Inom sektor samhällsutveckling har e-tjänster tagits 
fram avseende ansökan om förhandsbesked, anmälan 
kring avfallshantering samt digital hantering av 
egenkontroll inom kostenheten. Gemensamt för de e-
tjänster som publicerats är att de leder till mindre 
administrativ hantering, enklare kommunikation 
samt ökad transparens då sökande kan följa ärendets 
status.  

För att effektivisera tillsynen inom miljöenheten har 
ett projekt startats där inspektörerna via en kartapp 
registrerar utfallet från tillsynen.  
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Uppdrag 
Kommentar Progno

s 

Prioriteringar för höstens digitaliseringsarbete inom 
sektor samhällsutveckling är mark- och 
exploateringsprocessen.  
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Ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos 
Utfall augusti 
Resultatet till och med augusti var 
positivt och uppgick till 98,1 mnkr. Det 
var 32,9 mnkr högre resultat jämfört med 
augusti 2021.  

Periodens resultat var 64,5 mnkr bättre 
än budgeterat resultat för perioden. 
Budgetavvikelsen för perioden beror 
främst på ökade intäkter för riktade 
statsbidrag, skatteintäkter och generella 
statsbidrag och utjämning.  

Verksamhetens intäkter (exklusive jämförelsestörande poster) per augusti uppgick till 
172,6 mnkr vilket är en ökning med 22,9 mnkr jämfört med samma period föregående år 
(149,7 mnkr).  

De största intäktsökningarna återfinns inom erhållna riktade statsbidrag och 
kostnadsersättningar vilka har ökat med 4,7 mnkr jämfört med samma period 2021. 
Bidrag från Skolverket har ökat med 1,4 mnkr och bidrag från Socialstyrelsen har ökat 
med 2,9 mnkr samt bidrag från Arbetsförmedlingen har minskat med 2,5 mnkr. Övriga 
statsbidrag har ökat med 1,8 mnkr, vilket främst avser ersättning för sjuklön dag 2-14 
och övriga bidrag för driftprojekt.  

VA-avgifterna har ökat med 4,5 mnkr på grund av taxejustering och ett ökat antal 
abonnenter. Satsningen med att arbeta igenom Byggenhetens ärenden har inneburit 
ökade intäkter med 2,9 mnkr. Övriga större intäktsökningar återfinns inom sektor omsorg 
där ett fåtal ärenden inom handikappomsorgen har ökat ersättningen för personliga 
assistenter från Försäkringskassan med 2,6 mnkr samt ökade intäkter om 1,6 mnkr för 
växelvårdsplatser inom särskilda boenden. 

Verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster) 
uppgick till 738,3 mnkr, vilket är en ökning med 26,8 mnkr jämfört med samma period 
föregående år (711,5 mnkr).  

De största kostnadsökningarna avser personalkostnader om 12,9 mnkr (inkl 
pensionskostnader) och underhållsarbeten på kommunens fastigheter och anläggningar 
om 11,6 mnkr varav 3,6 mnkr avser återställning av deponin på Månsemyr och 1,9 mnkr 
avser kontaktcenter. Personalkostnaderna har främst ökat på grund av årlig löneökning 
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och högre sjuklönekostnader. Samtidigt har förändringen av semesterlöneskuld och 
pensionsavsättning per augusti minskat personalkostnaderna med 7,1 mnkr jämfört med 
föregående år.  

För köp av huvudverksamhet har kostnaden minskat med 6,3 mnkr. Köp av placeringar 
inom institutionsvård för vuxna, barn/unga samt flyktingmottagande har minskat med 8,7 
mnkr samtidigt som kostnaderna inom familjehemsvård barn/unga har ökat med 1,2 
mnkr. Även kostnader för köp av skolplatser inom grundskolan och gymnasiet har ökat 
med 1,3 mnkr. Övriga kostnadsposter som ökat jämfört med samma period föregående år 
är konsultkostnader med 5,3 mnkr, bostadsanpassningbidrag med 1,0 mnkr, inhyrda 
lokaler med 1,4 mnkr samt inköp av livsmedel med 1,5 mnkr. 

Jämförelsestörande poster avser fastighetsförsäljningar som har genomförts till en 
reavinst om 3,1 mnkr för två fastighetsregleringar och en reaförlust vid försäljning av 
Myckleby skola om 0,9 mnkr. Övriga poster avser nedlagd nettokostnad om -2,1 mnkr för 
kommunens detaljplaner inom exploateringsområden samt nettoutfall för sålda tomter 
om +0,4 mnkr. 

Kommunens skatteintäkter uppgick till 562,7 mnkr för perioden, vilket var en ökning med 
29,5 mnkr jämfört med augusti 2021 (533,2 mnkr). Periodens skatteintäkter inkluderar 
korrigeringspost för slutavräkning 2021 om 5,5 mnkr och periodiserad slutavräkning 2022 
om 10,6 mnkr. Slutavräkningen är skillnaden mellan de preliminära skattemedlen och de 
faktiska skattemedlen som beslutas i kommuninvånarnas inkomstdeklarationer. 
Skatteverket gör slutavräkningen två år efter att kommuner fått de preliminära 
skattemedlen.  

De generella statsbidragen och utjämning ökade med 2,4 mnkr jämfört med augusti 2021 
och uppgick till 145,3 mnkr. Inkomstutjämningsbidraget ökade med 6,6 mnkr till 93,3 
mnkr. Regleringsbidraget minskade med 2,0 mnkr till 28,2 mnkr. 
Kostnadsutjämningsavgiften ökade med 1,6 mnkr till 23,0 mnkr. LSS-utjämningen ökade 
med 0,4 mnkr. Fastighetsavgiften ökade med 3,4 mnkr till 42,9 mnkr. Under perioden har 
kommunen periodiserade generella statsbidrag om 2,5 mnkr för främst skolmiljarden och 
utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader uppgick till 
-3,7 mnkr för perioden, vilket är en nettokostnadsminskning med 0,3 mnkr jämfört med 
augusti 2021 (-4,0 mnkr). Nettokostnadsminskningen beror på en högre utdelning från 
Kommuninvest med 0,6 mnkr samtidigt som beräknad ränta på pensionsavsättningen har 
ökat med -1,1 mnkr och räntekostnader på upplåning minskat med 0,7 mnkr. 

Helårsprognos 
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Helårsprognosen bedöms till ett överskott om 78,5 mnkr. Det är 50 mnkr högre än 
budgeterat resultat för året och ca 15 mnkr bättre än prognosen i april. Budgetavvikelsen 
för helåret förklaras i huvudsak av att skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att 
bli 41,8 mnkr högre än budgeten. Skatteintäkterna ökar med 25,3 mnkr, vilket framförallt 
beror på den positiva effekten på utvecklingen av sysselsättningen i Sverige under 2021 
och 2022. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva effekten kom 
framförallt därefter. Sektorerna redovisar sammantaget en prognos som är positiv mot 
budget på 2,0 mnkr. Läs mer om sektorerna under avsnittet driftredovisning. 
Personalomkostnadspålägg och pensions-kostnaderna beräknas ge ett överskott om 3,6 
mnkr. Reavinster för mark och fastighet beräknas till 2,6 mnkr från försäljning av mark 
vid Lunden och Myckleby skola. Finansnettot beräknas till en negativ budgetavvikelse om 
0,4 mnkr. Avvikelsen beror högre finansiella kostnader för pensioner.  

 
Inom den ofördelade budgeten finns det från 2020 en eftersläpande effekt mellan faktisk 
lönehöjning och budgeterad, där utfallet blev lägre. I prognosen ingår ett underskott för 
generella statsbidrag som fördelas till sektorerna, 3,5 mnkr, avseende exempelvis 
skolmiljarden och utökad bemanning sjuksköterskor. Motsvarande överskott uppstår i 
generella statsbidrag. 

Låneskuld och finansnetto 
Kommunfullmäktige har beviljat en 
nyupplåning för året på 50 mnkr samt att 
motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under året får omsättas. 
Under perioden januari-april har ett lån 
omsatts på totalt 25 mnkr till rörlig ränta. 
Under perioden maj-augusti har ett lån på 
20 mnkr amorterats. Likvidberedskapen har 

Skatteintäkter, generella bidrag och Prognos Budget Avvikelse

fastighetsavgift (mnkr) helår 2022 helår 2022 helår 2022

Skatteintäkter 841,3 816,0 25,3

Generella statsbidrag, inkomstutjämning 139,9 136,9 3,1

Generella statsbidrag, kostnadsutjämning -34,6 -33,8 -0,8

Riktade generella statsbidrag 3,9 0,0 3,9

LSS-utjämningen 2,3 2,0 0,3

Regleringsbidrag/ -avgift 42,4 35,5 6,9

Fastighetsavgift 64,3 61,1 3,2

Summa 1 059,5 1 017,7 41,8
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under året varit mycket god. Det beror bland annat på bättre likviditet vid årets början, 
det positiva resultatet och lägre investeringsnivåer än planerat.  

Under hösten planeras en amortering av låneskulden om minst 15 mnkr i samband med 
att ett lån förfaller till betalning. I slutet av året beräknas låneskulden ligga på cirka 505 
mnkr. 

I aktuell skuldportfölj finns 17 lån varav nio med rörlig ränta (45 % av skuldportföljen) och 
resten med fast bunden ränta. Lånens storlek varierar mellan 15 mnkr och 45 mnkr. Den 
fasta räntan varierar mellan 0,27 % till 4,02 %. Genomsnittsräntan i skuldportföljen vid 
periodens slut var 0,76 % (0,82 % motsvarande period 2021). Under året har den lägsta 
genomsnittsräntan i kommunen noterats med 0,73 %. Genomsnittsräntan var exempelvis 
2012-12-31 2,94 %. Men nu pekar alla räntor upp igen och snitträntan beräknas till ca 2-
2,5 % under 2023. Årets räntekostnader för externa lån beräknas uppgå till 5,6 mnkr, 
vilket är i nivå med budgeten och något högre än räntekostnaderna för år 2021 (4,9 
mnkr). Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader 
beräknas uppgå till -7,5 mnkr för helåret, vilket är 0,4 mnkr högre än budget (-7,1 mnkr) 
och också högre än 2021 då utfallet var -6,1 mnkr. Avvikelsen mot budget och mellan 
åren beror på högre marknadsräntor och högre finansiella kostnader på pensioner.  

Balanskravsresultat 
Kommunen har inget balanskravsunderskott 
från tidigare år att återställa. Årets prognos 
för balanskravsresultat är positivt och 
beräknas uppgå till 76,3 mnkr, vilket därmed 
lever upp till lagens krav. Reservering till 
resultatutjämningsreserven kan göras med 
2,9 mnkr och då blir årets 
balanskravsresultat efter justering 73,4 
mnkr. Jämfört med tidigare år är 
balanskravsresultatet bättre.  

Årets prognos innefattar reducering för 
realisationsvinster med 3,1 mnkr.  

Resultatutjämningsreservens ingående 
värde 2022 var 71,3 mnkr. Resultatutjämningsreserven får maximalt vara 7 % av årets 
skatteintäkter och generella bidrag och för 2022 prognostiseras detta till 74,2 mnkr. 
Därav kan en maximal reservering om 2,9 mnkr göras till resultatutjämningsreserven i år i 

Balanskravsutredning, mnkr Prognos 2022 2021

Årets resultat 79,4 67,7
Reducering av samtliga 
realisationsvinster -3,1 -2,1
Vissa realisationsvinster enligt 
undantagsmöjligheter 0,0 0,0
Vissa realisationsförluster enligt 
undantagsmöjligheter 0,0 0,0

Orealiserade förluster i värdepapper - -
Återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper - -
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 76,3 65,7
Reservering till resultatutjämningsreserv 
(RUR) -2,9 -3,5
Disponering av resultatutjämningsreserv 
(RUR) - -

Årets balanskravsresultat 73,4 62,2

Synnerligt skäl - -
Årets balanskravsresultat efter justering 
för synnerliga skäl 73,4 62,2
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samband med beslut om årsredovisningen. Utgående värde för resultatutjämningsreserv 
bedöms inklusive avsättningen därmed uppgå till maximal nivå på 74,2 mnkr. 

Räkenskaper 
Resultaträkning 

 

Utfall Utfall Budget Prognos Utfall
mnkr 2022-08-31 2021-08-31 H elår 2022 H elår 2022 H elår 2021
Verksamhetens intäkter 173 150 214 214 231
Jämförelsestörande intäktspost 4 5 0 7 8
Verksamhetens kostnader -738 -712 -1 133 -1 128 -1 119
Jämförelsestörande kostnadspost -3 -11 0 -4 -7
Avskrivningar -41 -39 -63 -62 -59
Verksamhetens nettokostnader -606 -607 -983 -973 -946
Skatteintäkter 563 533 816 841 804
Generella statsbidrag och utjämning 145 143 202 218 215
Verksamhetens resultat 102 69 35 86 73
Finansiella intäkter 2 1 1 2 2
Finansiella kostnader -5 -5 -8 -9 -7
Resultat efter finansiella poster 98 65 29 79 68
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 -
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 -
Periodens resultat 98 65 29 79 68
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Balansräkning 
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Utfall Utfall Utfall

mnkr 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31

TI LLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 18 19 19

Materiella anläggningstillgångar

    mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 155 1 136 1 150

    maskiner och inventarier 53 51 51

Finansiella anläggningstillgångar

    värdepapper, aktier och andelar 6 5 5

Långfristiga fordringar 14 15 15

Summa anläggningstillgångar 1 246 1 227 1 240

Bidrag till infrastruktur 7 7 7

Omsättningstillgångar

Exploateringsverksamhet/ lager 30 34 31

Kortfristiga fordringar 187 118 150

Likvida medel 98 149 47

Summa omsättningstillgångar 315 301 228

SUM M A TI LLGÅNGAR 1 568 1 535 1 474

EGET KAPI TAL, AVSÄTTNI NGAR OCH  SKULDER

Summa eget kapital 518 417 419

varav periodens resultat 98 65 68

varav resultatutjämningsreserv 71 68 71

varav överigt eget kapital 348 284 280

Avsättningar

Avsättning för pensioner 122 118 119

Avsättning för återställande av deponi 5 9 9

Avsättning för ny broförbindelse 1 0 1

Summa avsättningar 127 127 129

Skulder

Långfristiga skulder 700 817 719

Kortfristiga skulder 223 174 207

Summa skulder 923 991 926

SUM M A EGET KAPI TAL, AVSÄTTNI NGAR OCH  SKULDER 1 568 1 535 1 474

Poster inom linjen

Borgensåtagande 417 417 416

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 227 231 227

Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 55 56 55
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Noter 
Redovisningsprinciper 
Samma redovisningprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i 
årsredovisning 2021. Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) gäller och 
som normgivande principer för den kommunala redovisningen fungerar de 
rekommendationer och anvisningar som Rådet för kommunal redovisning, RKR ger ut.  

Enbart kommunens räkenskaper redovisas i delårsrapporten då Stiftelsen 
Orustbostäders andel av kommunkoncernen är mindre än 30 %. Eftersom sammanställd 
redovisning inte upprättas i delårsrapporten så har kommunens resultat och ställning 
påverkats av mellanhavanden inom den kommunala koncernen. I årsredovisningen är de 
största koncernelimineringarna; kommunens intäkter för VA- och renhållningsavgift och 
borgensavgift samt kostnader för inhyrda lokaler från Orustbostäder. I balansräkningen 
elimineras kommunens insats i Orustbostäders grundfond samt att Orustbostäders 
nettoredovisning av investeringsbidrag mot anläggningstillgång justeras till att följa de 
kommunala redovisningsprinciperna för hantering av offentliga investeringsbidrag. 

Stiftelsen Orustbostäders utfall per augusti och prognos för 2022 kommenteras kort i 
slutet av delårsrapporten. 

Cykliska effekter och säsongsvariationer 
Redovisad skatteintäkt per augusti innehåller utöver preliminära skatteinbetalningar som 
kommit kommunen tillgodo under perioden även utfall av den definitiva slutavräkningen 
för föregående år samt 8/12-delar av preliminär slutavräkning för 2022.  

Kommunen har erhållit generella 
statsbidrag med restriktioner, vilket 
innebär att periodisering av 
statsbidraget ska göras 
proportionellt över beslutad period. I 
tabellen visas erhållna men ännu ej 
intäktsredovisade generella 
statsbidrag. Den andra 
utbetalningen om 0,9 mnkr för Skolmiljarden erhöll kommunen i september och är därför 
inte med i tabellen. Totalt beräknas kommunen erhålla 4 mnkr i generella statsbidrag 
under 2022. 

Generella statbidrag, erhållna ej intäktsredovisade per

mnkr 2022-08-31

Kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdag, 
region och kommunfullmäktige

0,2

Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden 0,4

Skolmiljarden 0,3

Tillfälligt stöd med anledning av kriget i Ukraina 0,2

Tillfälligt stöd ökade kostnader för f inansiering 0,2

Summa 1,2
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Skuldförändringen för semesterlöner och övertid minskar nettokostnaderna med 14,6 
mnkr, vilket beror på att personalen till och med utgången av augusti alltid har hunnit ta 
ut mer semester än de tjänat in under året. Kommunens totala kostnad för 
semesterersättning för månadsavlönade uppgick i delårsrapporten till 7,1 mnkr, då den 
största delen av uttagen semester sker till och med augusti. 

Turismen påverkar att både gästhamnarnas och parkeringsverksamhetens intäkter 
genereras till största del under sommarhalvåret. Kommunens kostnader för snöröjning 
och halkbekämpning sker under vinterhalvåret. Sektor omsorg har under 
semesterperioden ökade kostnader för vikarier. 

Jämförelsestörande poster 
Reavinster och reaförluster vid försäljning av anläggningstillgång redovisas alltid som 
jämförelsestörande poster. Från och med 2019 redovisas hela 
exploateringsverksamhetens nettoutfall som jämförelsestörande post. 

Ansvarsförbindelser 
Kommunens ansvarsförbindelse för pensioner har minskat med 4,4 mnkr uppgår till 278,3 
mnkr per augusti. 
 



Delårsrapport augusti 2022 
2022-09-20 

41 

Driftredovisning 

 
Utfallet för politisk verksamhet till och med augusti var positivt, 1,1 mnkr. 
Helårsprognosen är också positiv och uppgår till 0,4 mnkr, vilket är samma prognos som i 
april. Orsaken till överskottet beror till största delen på lägre arvode än budgeterat. 

Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisar ett positivt resultat efter åtta månader på 
2,1 mnkr. Sektorn kommer att ha högre kostnader under resterande del av året, främst på 
grund av det nystartade kontaktcentret. Helårsprognosen bedöms till en negativ 
budgetavvikelse på 0,7 mnkr till följd av kostnader för ombyggnationen av kontaktcenter. 

Sektor lärandes bedömning per augusti är ett negativt resultat vid årets slut på 1,5 mnkr. 
Periodens resultat visar ett överskott på 4,0 mnkr. Sektorn har flera kostnader och 
intäkter som inte är regelbundna under året. Exempel på detta är skolskjutskostnader 
och inackorderingsersättning där det inte finns kostnader under sommarlovet. 
Grundskolan inklusive grundsärskolan bedöms ge ett underskott på 2,5 mnkr, främst på 
grund av allt fler elever med särskilda behov. Även den växande grundsärskolan ger 

Driftredovisning 2022 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

netto netto netto netto netto netto

(mnkr) augusti 2022 augusti 2022 augusti 2022 helår 2022 helår 2022 helår 2022

Politisk verksamhet och revision -8 -9 1 -13 -13 0

Sektor ledning och verksamhetsstöd -42 -44 2 -67 -67 -1

Sektor lärande -264 -268 4 -403 -402 -2

Sektor omsorg -264 -273 8 -409 -409 0

Sektor samhällsutveckling -44 -51 7 -72 -76 4

Affärsdrivande Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 0

Affärsdrivande Renhållning 0 0 0 0 0 0

Ofördelad budget (pris-, löneökning, kapitalkostnader) 0 -4 4 -6 -6 0

Summa nämndsverksamhet -622 -648 26 -971 -973 2
Pensionskostn/ skuldförändr. avseende 
semesterlön/ arbetsgivaravg. 6 0 5 -18 -21 4

Försäljning fastigheter, mark, tomter 3 0 3 3 0 3

Internränta 8 8 0 13 12 0

Kommunstyrelsens medel till förfogande 0 0 0 -1 -1 0
Justeras poster ej hänförbara till verksamhetens intäkter eller 
kostnader

Avgår verksamhetens interna intäkter -110 -110 -162 -166 4
Avgår verksamhetens interna kostnader 109 109 161 165 -4

Summa verksamheternas nettokostnad -606 -640 34 -974 -983 9

Skatteintäkter 563 544 19 841 816 25

Generella statsbidrag 145 134 11 218 202 17

Verksamheternas resultat 102 38 63 85 35 50

Finansiella intäkter 2 1 1 2 2 1

Finansiella kostnader -6 -6 0 -10 -9 -1

Avgår finansiella interna intäkter 0 0 0 0 0

Avgår finansiella interna kostnader 1 1 1 1 0

Resultat 98 34 64 79 29 50



Delårsrapport augusti 2022 
2022-09-20 

42 

högre kostnader. Underskott förväntas även inom förskolan på 1,0 mnkr. I underskottet 
ryms evakueringskostnader för Ellös förskola på 1,9 mnkr. Gymnasie- och 
vuxenutbildning förväntas ge ett överskott på 1,9 mnkr från vakanta tjänster under 
vårterminen, ersättning från Migrationsverket för asylsökande samt lägre kostnader för 
köp av gymnasieplatser i annan kommun.  

Sektor omsorg redovisar ett överskott efter åtta månader på 8,4 mnkr. Helårsprognosen 
är däremot ett nollresultat, vilket är en marginell försämring mot april månads prognos 
med ett överskott på 0,8 mnkr. Under hösten förväntas ökade kostnader inom bland 
annat ekonomiskt bistånd samt placeringar för både vuxenenheten och enheten för barn 
och unga samt reparationer. 

Sektor omsorg har under året erhållit flertalet olika bidrag, både generella statsbidrag 
såväl som riktade statsbidrag. Ett av de större bidragen är ”Säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer” där sektorn erhållit 8,9 mnkr. Statsbidragen har bland annat 
möjliggjort satsningar för att förbättra arbetsmiljön men också kompenserat för 
kostnadsökningar.  

Under de två senaste åren har sektorn påverkats mycket av pandemin. De som arbetar 
med nära omvårdnad ska även fortsättningsvis stanna hemma vid symtom. Det har varit 
en hög sjukfrånvaro och det har varit svårt att bemanna verksamheterna. Kostnader för 
sjukfrånvaro, mertid och övertid har varit betydligt högre än tidigare.  

Till följd av pandemin samt det världsläge som råder har stora kostnadsökningar märkts 
av för exempelvis drivmedel, sjukvårdsartiklar och skyddsutrustning. Därutöver aviserar 
Västtrafik om en prisökning för resor under årets sista månader. 

Projektet med hemmaplanslösningar fortlöper med några avvikelser mot plan. 
Renovering av Ågården samt ombyggnation av gamla skolan i Mollösund har försenats, 
vilket innebär att planerade åtgärder har fått skjutas upp. 

Utfallet för sektor samhällsutveckling till och med augusti var positivt, 6,8 mnkr. Det 
beror bland annat på att sektorn haft vakanser under året, inkomna driftbidrag, överskott 
på parkenheten samt en vunnen tvist som resulterade i en intäkt för tidigare nedlagda 
kostnader. Helårsprognosen bedöms bli ett överskott på 3,8 mnkr. Av dessa hänförs 3,2 
mnkr till mark och exploatering och 1,1 mnkr till sektorsövergripande kostnader. 
Prognosen för de övriga verksamheterna bedöms till ett underskott på 1,2 mnkr för 
planenheten, ett överskott på 1,0 mnkr för kultur och fritid, ett överskott på 0,5 mnkr för 
hamn och parkering. Övriga enheter är i stort sett i balans med budget.   
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Mark och exploaterings resultat till och med augusti är ett överskott på 1,7 mnkr på 
grund av vaktanta tjänster samt att parkenheten inte använt all sin budget. Prognosen 
bedöms till 3,2 mnkr. Under året får verksamheten ett driftbidrag på 1,0 mnkr för en 
investering, vilket ger överskott i resultatet.  

Fastighetsenheten visar ett underskott för perioden med 1,7 mnkr. Det beror på 
kostnader för planerat och akut underhåll som har varit högre än planerat.  

Hamn och parkering visar ett överskott på 2,9 mnkr för perioden och prognosen är ett 
överskott på 0,5 mnkr. Den vunna tvisten avseende brygga i Edshultshall gav en intäkt 
om 0,7 mnkr avseende tidigare års konsultkostnader. Gästhamnsintäkterna ger ett 
överskott på 0,4 mnkr per augusti.  

Kultur och fritids överskott beror på vakanta tjänster samt att vissa bidrag kommer att 
betalas ut under hösten. 

Räddningstjänstens resultat för perioden är ett underskott på 1,2 mnkr beroende på högt 
antal händelser i början av året. Helårsprognosen bedöms till ett nollresultat. 

Kost och lokalvård prognosticerar ett underskott på 0,9 mnkr. Från och med september 
sker prisökningar i ramavtalet för livsmedel vilket beräknas ge ett underskott på 0,4 
mnkr. Därutöver beräknas lönekostnaderna ge underskott till följd av uppdraget med 
helgöppet på Strandgårdens äldreboende.  

Helårsprognosen för vatten- och avloppsverksamheten är ett överskott på 5,9 mnkr, 
vilket till största delen beror på låga kostnader för den löpande driften. Under året har 
verksamheten gjort en genomlysning av fakturerade avgifter och funnit att vissa 
anslutningar inte fakturerats fullt ut. Detta ska justeras under hösten, vilket ger ett 
överskott om ca 4,4 mnkr. Den utgående resultatfonden beräknas uppgå till 16,7 mnkr. 

Renhållningsverksamheten bedöms vara i balans med budget vid årets slut. Den 
utgående resultatfonden beräknas uppgå till 1,6 mnkr. 
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Vatten och avlopp, mnkr Budget 
 2022

Utfall för 
perioden

H elårsprognos 
augusti 2022

H elårsprognos 
april 2022

Intäkter 54 37 58 54

-varav över-/ underuttag 0,0 3 6 1

Kostnader -54 -37 -58 -54

-varav personalkostnader -16 -10 - -

-varav lokalkostnader 0 -3 - -
Resultat efter justering 
över/ underuttag 0 0 0 0

Resultatfond vid årets början 11 11 11 11

Årets över-/ underuttag 0 3 6 1
Resultatfond efter justering 
över/ underuttag 11 14 17 12

Renhållning, mnkr Budget 
 2022

Utfall för 
perioden

H elårsprognos 
augusti 2022

H elårsprognos 
april 2022

Intäkter 42 29 44 42

-varav över-/ underuttag 0,0 0 0 0

Kostnader -42 -29 -44 -42

-varav personalkostnader -6 -4 - -

-varav lokalkostnader 0 0 - -
Resultat efter justering 
över/ underuttag 0 0 0 0

Resultatfond vid årets början 2 2 2 2

Årets över-/ underuttag 0 0 0 0
Resultatfond efter justering 
över/ underuttag 2 2 2 2
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Investeringsredovisning  

 
 
Nettoinvesteringarna uppgick till 51,6 mnkr till och med sista augusti. Årets budgeterade 
investeringar uppgår till 171,3 mnkr och helårsprognosen bedöms till 119,3 mnkr. 
Budgetavvikelsen för helåret beror på att några projekt flyttats fram av olika anledningar 
samt att några projekt förväntas få lägre utgifter än budgeterat. De största projekten 
under perioden är ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk 14,5 mnkr, fortsatt arbete på 
VA-länk väst-Broledning för 8,7 mnkr och byte av vattenservis i Ellös 5,2 mnkr. Två 
projekt har prognosticerat högre investeringsutgifter än budgeterat och det är 
modulboende omsorg och flytbrygga i Henån. 

Fastighetsinvesteringar för sektor lärande beräknas uppgå till 6,7 mnkr vilka är 
budgeterade. Det är bland annat Ellös förskola och nybyggnation av Svanesunds förskola. 
Därutöver har sektorn 1,0 mnkr till mindre investeringar, vilka förväntas förbrukas fullt ut. 

Fastighetsinvesteringar för sektor omsorg beräknas uppgå till 10,5 mnkr, vilket är 15,5 
mnkr lägre än budgeterat. Utgifterna för ombyggnad av Ågården beräknas bli 4 mnkr 
lägre än budgeterat 2022. Även ombyggnation av korttidsboende i Mollösund bedöms bli 
lägre än budgeterat och faller ut under 2023 istället. Sektorn har erhållit 

mnkr
Budget 

2022
Utfall aug

2022
Prognos

2022

Sektor lärande Fastighet -9 -2 -7

Övr investeringar -1 0 -1

Sektor lärande summa -10 -3 -8

Sektor omsorg Fastighet -26 -1 -11

Övr investeringar -3 0 -2

Sektor omsorg summa -29 -1 -12

Sektor samhällsutveckling Fastighet -12 -4 -8

Gång- och cykelväg -6 -1 -2

Hamn, parkering -5 -1 -5

Mark -18 -3 -8

Övr investeringar -6 -3 -4

Sektor samhällsutveckling summa -47 -12 -27

Sektor ledning och verksamhetsstöd Fastighet -1 0 0

Övr investeringar -10 -2 -6

Sektor ledning och verksamhetsstöd summa -10 -2 -6

Politisk verksamhet Övr investeringar 0 0 0

Politisk verksamhet summa 0 0 0

Skattefinansierad verksamhet summa -95 -18 -53

Affärsdrivande Renhållning -5 0 0

Vatten- och avlopp -71 -34 -66

Affärsdrivande verksamhet summa -76 -34 -66

Summa investeringar totalt -171 -52 -119
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investeringsmedel avseende mindre investeringar om 1,0 mnkr. Dessa medel förväntas 
användas i sin helhet. 

Sektor samhällsutvecklings investeringsutgift för perioden uppgår till 12,2 mnkr. 
Prognosen för helåret är en utgift på 27,1 mnkr jämfört med budgeterade 46,2 mnkr. De 
största avvikelserna är lägre utgift för projekt gata Lunden-Bön, energieffektivisering 
kommunhuset som eventuellt startar senare i år samt ingen utgift för strategiska 
markinköp.  

Inom sektor ledning och verksamhetsstöd beräknas investeringsutgifterna till 5,7 mnkr, 
att jämföra med budgeterade 10,2 mnkr. Digitaliseringsenheten har en 
investeringsbudget på 5,9 mnkr som omfattar flera projekt, bland annat Microsoft M365 
plattform för 1,0 mnkr. Helårsprognosen bedöms till 4,0 mnkr och det som inte beräknas 
utnyttjas är medel för ej igångsatta fiber/nätverk samt en del övriga IT-projekt. 
Utvecklingsenheten har den budgeterade investeringen för fiberstamnät på Käringön. 
Ansökan om tillstånd har tagit längre tid än förväntat så utgiften beräknas uppstå under 
2023. 

Investeringsutgiften för vatten och avloppsverksamheten beräknas till 66,2 mnkr, vilket är 
4 mnkr lägre än budgeterat. En av de största investeringarna är ombyggnad av Ellös 
avloppsreningsverk där arbetet med sprängning startat. Prognosen är att 
investeringsutgiften är 35,4 mnkr vid årets slut.  

Investeringsutgift för renhållningsverksamheten beräknas till 0,5 mnkr, vilket är 4,4 mnkr 
lägre än budgeterat. Åtgärder enligt ÅVC-utredning är en av investeringarna där 
merparten flyttas till 2023. 

 

Exploateringsredovisning 
Ett flertal exploateringsprojekt är i gång för att säkerställa bostads- och 
industrimarksförsörjningen framöver. Exploateringsprojekt sträcker sig över flera år vilket 
gör att slutredovisning av pågående projekt ligger flera år fram i tiden.  

Framtagande av tomter för försäljning genom exploateringsprojekt består av olika faser. 
Kommunen har valt att följa upp exploateringsprojekten utifrån fyra faser, planering och 
förstudie, projektering, genomförande och försäljning.  

Planering och förstudie, det vill säga kostnader för planprogram och detaljplaner, 
redovisas i driftredovisningen (resultaträkningen) och följer budget. De flesta 
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exploateringsprojekt befinner sig just nu planerings- och förstudiefasen. I nedan tabell 
visas utfall och prognos för 2022 för denna fas. 

 

Exploateringsprojekt 
Planering och 

förstudie, IB 
Utfall  tom aug 

2022 
Prognos planering 
och förstudie 2022 

Planering och 
förstudie, UB 

Västra Änghagen -3,1 0,0 0,0 -3,1 

Gården -1,1 0,0 0,0 -1,1 

Dalby -2,9 0,0 0,0 -2,9 

Hälleviksstrand -1,1 0,0 0,0 -1,1 

Åvägen -1,6 0,0 0,0 -1,6 

Hogen -2,3 0,0 0,0 -2,3 

Lunden - Bön -1,4 0,0 0,0 -1,4 

Hamnområdet Mollösund -3,6 0,0 0,0 -3,6 

Svanesunds centrum -2,5 0,0 0,0 -2,5 

Svanesunds centrum norra -0,7 -0,1 -0,2 -0,8 

Edshultshall -0,6 0,0 0,0 -0,7 

Henåns centrum -3,1 0,0 0,0 -3,1 

Henån centrum södra -0,5 0,0 -0,2 -0,5 

Henån centrum norra 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 

Svanesund centrum södra -0,2 -0,3 -0,8 -0,5 

Svanesund-Ängås -1,2 -0,1 -0,1 -1,3 

Tången industriområde -0,4 0,0 0,0 -0,4 

Varekil-Lundby -2,4 -0,2 -0,2 -2,6 

Fritidshusplaner -1,5 -1,0 -1,5 -2,5 

Summa -30,3 -2,2 -3,4 -32,5 

IB = ingående balans, UB = utgående balans       
 

Stiftelsen Orustbostäder 
Händelser under perioden 
Under perioden färdigställdes nyproduktionen på Kaprifolvägen i Henån. Projektet 
omfattar ett lamellhus om två våningar med 13 lägenheter. Samtliga lägenheter var 
uthyrda vid färdigställandet. Entreprenaden omfattar också ett lyft av sammanhängande 
befintlig byggnad. Under vintern 2021/2022 påbörjades nyproduktionen på Ravinvägen i 
Ellös. Fastigheten omfattar åtta lägenheter och inflyttning är planerad till den 1 
december 2022.  
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Under augusti har stiftelsen påbörjat ett större underhållsprojekt på Lindåsvägen i 
Henån. Projektet omfattar byte av tak samt fönster i fyra fastigheter.  

Under perioden har också byte av tak på Hallonvägen i Ellös påbörjats. Tak- och 
fasadbyte har också utförts på en fastighet på Härmanö. Under året har Stiftelsen också 
implementerat en ny fastighets- och störningsjour för att öka tryggheten i våra 
bostadsområden.  

Ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos 
Resultatet till och med augusti var positivt och uppgick till ett överkott på 4,6 mnkr. 
Helårsprognosen beräknas bli ett positivt resultat om cirka 2,2 mnkr. Det budgeterade 
resultatet är 1,5 mnkr. Efterfrågan på omflyttningsvakanser och nyproduktion är fortsatt 
god och det har hittills inte blivit någon generell försämring av betalningsförmågan till 
följd av Covid-19 eller vikande konjunktur.  
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Vision Orust 2040 
Orust – den gröna och trygga ön  

där tanken är fri och drömmar får liv 
 
  



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

 
§178 KS/2022:86 
Delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Godkänna delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsresultatet till och med augusti var för kommunen som helhet positivt och uppgick till 98,1 
miljoner kronor. Det var 32,9 miljoner kronor högre än föregående år och 64,5 miljoner kronor 
bättre än budgeterat resultat till och med augusti. Budgetavvikelsen för perioden beror främst på 
ökade skatteintäkter samt högre generella och riktade statsbidrag. 

Helårsprognosen bedöms till ett överskott om 78,5 miljoner kronor. Det är 50 miljoner kronor 
högre än budgeterat resultat för året och ca 15 miljoner kronor bättre än prognosen i april. 
Budgetavvikelsen för helåret förklaras i huvudsak av att skatteintäkter och generella statsbidrag 
ser ut att bli 41,8 miljoner kronor högre än budgeten. Skatteintäkterna ökar med 25 miljoner 
kronor, vilket framförallt beror på den positiva effekten på utvecklingen av sysselsättningen i 
Sverige under 2021 och 2022. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva 
effekten kom framförallt därefter. 

Sektorerna redovisar sammantaget en positiv prognos på 2 miljoner kronor. Politisk verksamhet 
redovisar en positiv helårsprognos på 0,4 miljoner kronor. Sektor ledning och verksamhetsstöd 
redovisar en negativ helårsprognos på 0,7 miljoner kronor. Sektor lärande redovisar en negativ 
helårsprognos på 1,5 miljoner kronor. Sektor omsorg redovisar en ingen budgetavvikelse, det vill 
säga en helårsprognos som överensstämmer med budget. Sektor samhällsutveckling redovisar en 
positiv helårsprognos på 3,8 miljoner kronor. 

Nettoinvesteringarna uppgick till 51,6 miljoner kronor för perioden till sista augusti. 
Helårsprognosen beräknas till 119,3 miljoner kronor av budgeterade 171,3 miljoner kronor. 
Budgetavvikelser för helåret beror i huvudsak på att projekt flyttas fram till år 2023 av olika 
anledningar. 

Balanskravsresultatet uppfylls och bedömningen är att kommunen uppnår sin egen definition av 
god ekonomisk hushållning avseende verksamhetsmål och finansiella mål.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-16 
Delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun daterad 2022-09-20 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-09-03 /Ärendebeteckning/ 
 
 

 
Utvecklingsenheten/Ledning och verksamhetsstöd 
Ann-Britt Svedberg 
telefon 0304-33 41 79 
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se

Uppdaterad grafisk profil 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att: 
anta förslag på uppdatering av den grafiska profilen för Orust kommun 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med arbetet med ny webbplats för Orust kommun, har det framkommit ett 
behov av att se över och uppdatera den nuvarande grafiska profilen.  
Den nuvarande grafiska profil är inte anpassad för tillgänglighet, vilket innebär en 
anpassning av formspråk för logotyp, typsnitt och färgnyanser.   
Förslaget innebär att formspråk logotyp förändras i syfte att nå ökad användbarhet i 
olika sammanhang genom en mer kompakt form.  
Typsnittet är i princip det samma, men en lite mjukare variant. 
Några nya färgnyanser har tagits fram som kan användas i olika sammanhang för en 
mer modern kommunikation. Färgerna är komplementfärger till den blå och gula 
primärfärgen som finns i vårt heraldiska vapen. Den gröna färgen är ny och har sin 
grund i ”den gröna ön”, då Orust även kännetecknas av skog, åkrar och ängar. 
Förslaget innebär inte någon förändring av det heraldiska vapnet.  
Den nya grafiska profilen kommer att lanseras samtidigt som den nya webbplatsen.  
Nuvarande grafiska profilen fasas succesivt ut i samband med förnyad upphandling 
av produkter som kräver tryck. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-03 
Presentation av uppdaterad grafisk profil 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga sektorer 
 
 
ORUST KOMMUN 
Utvecklingsenheten/Ledning och verksamhetsstöd 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Utvecklingschef
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Logotyp
”kommun” högerställd i  
mindre grad under Orust

Orust kommun
Grafisk manual
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Logotyp
Sekundär logotyp

Vapensköld med centrerad text i olika grad. 
Texten är placerad under skölden med samma 
bredd. En sekundär version av logotypen. 
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Typsnitt
Office och InDesign

Rubrik Century Gothic  
Bold lorem ipsum dolor 
Ingressen skrivs i Century Gothic  
ugiam doluptae voluptium volupta  
volori quae. Quibus, sequi tem.

För brödtexten används Garamond Regular xerum el int  
et officim esedipsanda veliquas aligentiur. Pis eum vel ium  
volorerferum simus. 

Mellanrubrik i Century Gothic
Harum eum eos estiatquas et res dolo et destotae, Haribus.  
Esedit quas peria quatur sitati res veliciente Ictur, alit repe 
rferem dolorio ssitat labo. 

Century Gothic Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Garamond Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Bildtext skrivs i Arial Regular  
ugiam doluptae voluptium

Orust, en del av 
Bohuslän
Kommunen bildades 1971 efter ett antal sammanslagningar. 
Till kommunen hör förutom ön Orust en stor och levande skärgård 
med öar som Gullholmen, Käringön, Lyr och Malö-Flatön.

PowerPoint

Lorem ipsum dolor amet igenisi omni 
vene nostemolut aliquid itatur sit.  
Id quassectas mo esectumet.

Läs mer på orust.se

Här finns plats 
för en rubrik

”Ett exempel på  
citat skrivet i 

  Century Gothic”

Affisch A4

Century Gothic Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@
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Typsnitt
Digitala kanaler (hemsida och sociala medier)

Rubrik Poppins Bold  
lorem ipsum dolor 
Ingressen skrivs i Poppins Regular  
ugiam doluptae voluptium volupta  
volori quae. Quibus, sequi tem.

För brödtexten används Open Sans Regular xerum  
el int et officim esedipsanda veliquas aligentiur.  
Pis eum vel ium volorerferum simus. 

Mellanrubrik i Poppins Bold
Harum eum eos estiatquas et res dolo et destotae,  
Haribus. Esedit quas peria quatur sitati res veliciente  
Ictur, alit repe rferem dolorio ssitat labo. 

Poppins Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Open Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Open Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Bildtext skrivs i Open Sans  
ugiam doluptae voluptiumInstagram stories 9:16 Instagram/Facebookinlägg 1:1

Lorem ipsum dolor amet igenisi 
omni vene nostemolut aliquid itatur 
sit. Id quassectas mo esectumet.

Läs mer på orust.se

Här finns plats 
för en rubrik

Affisch A4

Kortare texter i sociala medier
skrivs i Open Sans Regular. 
Lorem ipsum dolor amet.

Sommarens 
utflyktsmål

Sommarens
utflyktsmål
Läs mer på orust.se

”Ett exempel 
på citat skrivet 

i Poppins”

Poppins Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@



Orust kommun
Grafisk manual

Färger

Vår färgpalett är inspirerad av den natur och  
miljö som omger Orust kommun. Vår grafiska  
profil innehåller två huvudfärger och en  
komplementfärg som finns framtagna i olika  
nyanser för att skapa en bredare färgpalett. 

Huvudfärger
Båda våra primärfärger återfinns i vår logotyp. 
Användningen av dessa färger i vår kommunikation, 
ger ett enhetligt intryck vilket bidrar till att stärka 
kommunens varumärke. 

Komplementfärg
Som komplement till våra huvudfärger finns en  
grön färg framtagen, även den inspirerad av  
naturen. Den breddar vår färgpalett ytterligare  
vilket ger möjlighet till en större variation i vår  
kommunikation, där färg adderar till att förstärka, 
lätta upp och framhäva ett budskap.  

Vit och svart färg förekommer i text. 

Mer information om färger för webben finns  
under avsnittet “digitala kanaler”.

Orust kommun Färger

Färgpalett

Sida
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14 
 

 
§ 117 KS/2022:1427 

 
Uppdatering av grafisk profil för Orust kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till Kommunfullmäktige besluta att: 
Anta förslag på uppdatering av den grafiska profilen för Orust kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med arbetet med ny webbplats för Orust kommun, har det framkommit ett behov av 
att se över och uppdatera den nuvarande grafiska profilen.  
 
Den nuvarande grafiska profil är inte anpassad för tillgänglighet, vilket innebär en anpassning av 
formspråk för logotyp, typsnitt och färgnyanser.   
 
Förslaget innebär att formspråk logotyp förändras i syfte att nå ökad användbarhet i olika 
sammanhang genom en mer kompakt form.  
 
Typsnittet är i princip det samma, men en lite mjukare variant. 
 
Några nya färgnyanser har tagits fram som kan användas i olika sammanhang för en mer modern 
kommunikation. Färgerna är komplementfärger till den blå och gula primärfärgen som finns i 
vårt heraldiska vapen. Den gröna färgen är ny och har sin grund i ”den gröna ön”, då Orust även 
kännetecknas av skog, åkrar och ängar. 
 
Förslaget innebär inte någon förändring av det heraldiska vapnet.  
 
Den nya grafiska profilen kommer att lanseras samtidigt som den nya webbplatsen.  
 
Nuvarande grafiska profilen fasas succesivt ut i samband med förnyad upphandling av produkter 
som kräver tryck. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-03 
Presentation av uppdaterad grafisk profil 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga sektorer 
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Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

 
§181 KS/2022:1427 
Uppdatering av grafisk profil för Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Anta förslag på uppdatering av den grafiska profilen för Orust kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med arbetet med ny webbplats för Orust kommun, har det framkommit ett behov av 
att se över och uppdatera den nuvarande grafiska profilen.  
Den nuvarande grafiska profil är inte anpassad för tillgänglighet, vilket innebär en anpassning av 
formspråk för logotyp, typsnitt och färgnyanser.   
 
Förslaget innebär att formspråk logotyp förändras i syfte att nå ökad användbarhet i olika 
sammanhang genom en mer kompakt form.  
Typsnittet är i princip det samma, men en lite mjukare variant. 
 
Några nya färgnyanser har tagits fram som kan användas i olika sammanhang för en mer modern 
kommunikation. Färgerna är komplementfärger till den blå och gula primärfärgen som finns i 
vårt heraldiska vapen. Den gröna färgen är ny och har sin grund i ”den gröna ön”, då Orust även 
kännetecknas av skog, åkrar och ängar. 
Förslaget innebär inte någon förändring av det heraldiska vapnet.  
 
Den nya grafiska profilen kommer att lanseras samtidigt som den nya webbplatsen.  
Nuvarande grafiska profilen fasas succesivt ut i samband med förnyad upphandling av produkter 
som kräver tryck. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-14 § 117 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Anta förslag på uppdatering av den grafiska profilen för Orust kommun. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) yrkar på ett tilläggsförslag som innebär att typsnittet på loggan ska vara 
fetmarkerat, i liknande stil som Tjörns kommunlogga. Rolf Sörvik (V) tillstyrker Lars Larssons 
(C) förslag. 

Anders Arnell (M), Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Martin Reteike (MP), Håkan Bengtsson (M), 
Eva Skoglund (S) samt Kent Kihl (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

Ja- röst för bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Nej-röst för Lars Larssons (C) förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot 4 nej-röster för Lars Larssons 
(C) förslag har kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Hur var och en röstat framgår 
av separat omröstningsprotokoll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-03 
Presentation av uppdaterad grafisk profil 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga sektorer 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 

  2022-09-20 KS/2020:1180 

 

 

 
Kommunförvaltningen 
Ronny Svensson 
telefon 0304-33 41 98 
e-post: ronny.svensson@orust.se

Medfinansiering av Leader Bohuslän 2023- 2027 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. uppdra till kommundirektören att underteckna medfinansieringsintyget 
2. utse utvecklingschef och kommunutvecklare till kontaktpersoner för Orust 

kommun gentemot Leader Bohuslän 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

medverka i Leader Bohuslän för programperioden 2023-2027 genom en årlig 
medfinansiering med 323 752 konor, finansiering sker inom budgeterad ram för politisk 
verksamhet 

 

Sammanfattning av ärendet 
Landsbygdsprogrammet Leader har funnits i drygt 30 år och syftar till att utveckla 
Sveriges landsbygd. Leader är ett EU-program inom Europeiska regionala 
utvecklingsfonden men det är också en samverkan för lokal utveckling. Orust kommun 
har varit med i de flesta programperioderna sedan starten. 

I varje Leader-område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal 
utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser 
under kommande programperiod. Från och med nästa programperiod som börjar 2023 
tillhör kommunen Leader Bohuslän vilket blir ett av 40 områden i Sverige. 

Strategin för det nya Leader Bohuslän togs fram tidigare i år genom ett brett 
deltaganden från privat, ideell och offentlig sektor där man definierat utmaningar och 
möjligheter i det lokala området med perspektiv på nuläget och sikte på framtiden. 

Programmet omfattar mål som bland annat, omställning till hållbart attraktivt liv och 
arbete, lokal och resilient matproduktion samt upplevelser i världsklass.  

Leader Bohuslän har av jordbruksverket tilldelats en budget på 60 miljoner kronor och 
33 % ska medfinansieras av offentliga pengar (17.8 miljoner kronor) Styrelsen för 
Leader Bohuslän har beslutat att dela medfinansieringen jämt mellan de 11 deltagande 
kommunerna. I skrivelse 2022-07-19 översänder Leader Bohuslän ett intyg för signering 
av medfinansieringen på 323 752 kronor per kommun och år. 



   Datum Diarienummer 2(2) 

  2022-09-20 KS/2020:1180
Bedömning  
Landsbygdsfrågorna har allt mer aktualiserats inte minst sedan den omfattande 
landsbygdsutredningen 2017 och här spelar Leader en stor roll. Under den innevarande 
programperioden har omkring 13 miljoner beviljats till projekt med säte i Orust 
kommun. Projekt som sträcker sig över flera kommuner är inte inräknade. Det 
motsvarar ungefär 6 kronor tillbaka på varje satsad krona. Därutöver uppgår de ideella 
resurserna till omkring 2 miljoner kronor 

I och med att Leader Bohuslän startar nästa år, minskar den årliga medfinansieringen 
från 400 000 kronor till 323 000 kronor. Pengarna för 2023 finns i budgeten som antogs 
av kommunfullmäktige i augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 
 

Beslutet skickas till 
Leader Södra Bohuslän 

Utvecklingsenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ronny Svensson 
Kommunutvecklare



2022-07-19 

 
 

 

 

 

 

Inför kommande leaderperiod 2023–2027 

Leader Bohusläns strategi inför programperioden 2023–2027 är prioriterad. Det innebär att 

Jordbruksverket har fattat beslut om att Leader Bohuslän är ett av 40 leaderområden i Sverige som får 

fortsätta arbetet för att bilda leaderområde och har blivit tilldelat en preliminär budget inklusive övrig 

offentlig medfinansiering om 53 958 597 kr. 33 % av den preliminära budgeten ska utgöras av övrig 

offentlig medfinansiering. Den totala medfinansieringen som krävs är 17 806 337 kronor.  

Leader Bohusläns styrelse har beslutat att dela upp medfinansieringen jämnt mellan de 11 kommuner 

som ingår i området och fakturera detta på 5 år. Det är 323 752 kronor per kommun och år.  

Ett medfinansieringsintyg finns bifogat det här mejlet. Medfinansieringsintyget ska fyllas i och skickas 

tillbaka till Leader Södra Bohuslän, Fregatten 2, 444 30 Stenungsund eller digitalt till 

frida.larsson@leadersodrabohuslan.se senast 13 oktober 2022.  

 

Perioden 2014–2020 sträckte sig Leader Bohuskust och gränsbygd över kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil 

och Leader Södra Bohuslän över kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborgs södra 

Skärgård. Leader Bohuskust och gränsbygd administrerade dessutom Havs och fiskerifonden i samtliga uppräknade 

kommuner. Genom perioden så har vi haft ett mycket gott samarbete mellan de båda områdena på flera sätt.  

Inför nästa period har de båda styrelserna beslutat att leaderområdena ska göra en gemensam ansökan. Nuvarande styrelser 

anser att området har liknande förutsättningar, utmaningar och möjligheter för att fungera som ett leaderområde. Det leder 

till ett starkare utvecklingskontor med fler kompetenser samlade samt synergier i de administrativa delarna. 

 

Frida Andersson, kontaktperson för Leader Bohuslän 

Tel. 0703-64 49 29, mejl: frida.larsson@leadersodrabohuslan.se  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:frida.larsson@leadersodrabohuslan.se
mailto:frida.larsson@leadersodrabohuslan.se


 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

 
§183 KS/2020:1180 
Medfinansiering av Leader Bohuslän 2023- 2027 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. uppdra till kommundirektören att underteckna medfinansieringsintyget. 
2. utse utvecklingschef och kommunutvecklare till kontaktpersoner för Orust kommun 

gentemot Leader Bohuslän. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

medverka i Leader Bohuslän för programperioden 2023-2027 genom en årlig medfinansiering 
med 323 752 konor, finansiering sker inom budgeterad ram för politisk verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Landsbygdsprogrammet Leader har funnits i drygt 30 år och syftar till att utveckla Sveriges 
landsbygd. Leader är ett EU-program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden men det är 
också en samverkan för lokal utveckling. Orust kommun har varit med i de flesta 
programperioderna sedan starten. 

I varje Leader-område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal 
utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under 
kommande programperiod. Från och med nästa programperiod som börjar 2023 tillhör 
kommunen Leader Bohuslän vilket blir ett av 40 områden i Sverige. 

Strategin för det nya Leader Bohuslän togs fram tidigare i år genom ett brett deltaganden från 
privat, ideell och offentlig sektor där man definierat utmaningar och möjligheter i det lokala 
området med perspektiv på nuläget och sikte på framtiden. 

Programmet omfattar mål som bland annat, omställning till hållbart attraktivt liv och arbete, lokal 
och resilient matproduktion samt upplevelser i världsklass.  

Leader Bohuslän har av jordbruksverket tilldelats en budget på 60 miljoner kronor och 33 % ska 
medfinansieras av offentliga pengar (17.8 miljoner kronor) Styrelsen för Leader Bohuslän har 
beslutat att dela medfinansieringen jämt mellan de 11 deltagande kommunerna. I skrivelse 2022-
07-19 översänder Leader Bohuslän ett intyg för signering av medfinansieringen på 323 752 
kronor per kommun och år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

Beslutet skickas till 
Leader Södra Bohuslän 

Utvecklingsenheten



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-08-29 KS/2022:512 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Emelie Werling Söderroos 
telefon 0304-33 41 90 
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Beslut om utbetalning av partistöd för 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Utbetala kommunalt partistöd enligt följande: 
 
  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet § 29-32 finns grundläggande bestämmelser om 
kommunalt partistöd. I Orust kommun har kompletterande regler för partistöd 
fastställts av kommunfullmäktige, vilket bland annat redogör för hur partistödet 
beräknas. 
 
Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade redovisningar 
från partierna samt räknat fram partistödet för år 2023 utifrån prisbasbelopp för 2022 
(48 300 kronor). 

Samtliga partier har inom föreskriven tid lämnat in redovisning för hur partistödet 
nyttjats under 2022. Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad. 
 
Partistöd utbetalas till de partier som är representerade i fullmäktige samt till parti som 
upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast ett år efter att representation 
upphörde enligt 4 kap § 29 (KL).  

Mandat Mandatstöd Partistöd Summa
Socialdemokraterna 9 74 429 kr 9 419 kr 83 848 kr
Moderaterna 7 57 889 kr 9 419 kr 67 308 kr
Centerpartiet 6 49 619 kr 9 419 kr 59 038 kr
Sverigedemokraterna 4 37 842 kr 9 419 kr 47 600 kr
Folkviljan Orust 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Liberalerna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Miljöpartiet de gröna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Kristdemokraterna 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr
Vänsterpartiet 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr
TOTALT 39 327 289 kr 84 767 kr 412 395 kr



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-08-29 KS/2022:512

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Bilaga 1 – beräkning av partistöd 2023 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
Gruppledare för representerade partier 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Emelie Werling Söderroos 
Kommunsekreterare



Partistöd 2022 2022-09-05

25% av basbeloppet året före bidragsåret x antalet ledamöter i KF, minus 10% av det framräknade beloppet
2022 48 300 kr
25% 12 075 kr

Antal ledamöter 39
Total summa 470 925 kr

10% 47 093 kr
Att utbetala 423 832,50 kr

Grundstöd 20% av totalbeloppet
20% 84 766,50 kr

Antal partier 9
Summa per parti 9 418,50 kr

Mandatstöd 80% av totalbeloppet
80% 339 066,00 kr

Mandat 41
Per mandat 8 269,90 kr

Mandat Mandatstöd Partistöd Summa
Socialdemokraterna 9 74 429 kr 9 419 kr 83 848 kr
Moderaterna 7 57 889 kr 9 419 kr 67 308 kr
Centern 6 49 619 kr 9 419 kr 59 038 kr
Sverigedemokraterna 4 37 842 kr 9 419 kr 47 600 kr
Folkviljan Orust 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Liberalerna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Miljöpartiet 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Kristdemokraterna 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr
Vänsterpartiet 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr
TOTAL 39 327 289 kr 84 767 kr 412 395 kr
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14 
 

 
§ 126 KS/2022:512 
 
Beslut om utbetalning av partistöd för 2023 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Utbetala kommunalt partistöd enligt följande tabell: 
 
  Mandat Mandatstöd Partistöd Summa 
Socialdemokraterna 9           74 429 kr                9 419 kr            83 848 kr  
Moderaterna 7         57 889 kr                9 419 kr            67 308 kr  
Centern 6           49 619 kr                9 419 kr            59 038 kr  
Sverigedemokraterna 4           37 842 kr                9 419 kr            47 600 kr  
Folkviljan Orust 3           24 810 kr                9 419 kr            34 228 kr  
Liberalerna 3           24 810 kr                9 419 kr            34 228 kr  
Miljöpartiet 3           24 810 kr                9 419 kr            34 228 kr  
Kristdemokraterna 2           16 540 kr                9 419 kr            25 958 kr  
Vänsterpartiet 2           16 540 kr                9 419 kr            25 958 kr  
TOTALT 39         327 289 kr             84 767 kr          412 395 kr  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet § 29-32 finns grundläggande bestämmelser om kommunalt 
partistöd. I Orust kommun har kompletterande regler för partistöd fastställts av 
kommunfullmäktige, vilket bland annat redogör för hur partistödet beräknas. 
 
Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade redovisningar från 
partierna samt räknat fram partistödet för år 2023 utifrån prisbasbelopp för 2022 (48 300 kronor). 
Samtliga partier har inom föreskriven tid lämnat in redovisning för hur partistödet nyttjats under 
2022. Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad. 
 
Partistöd utbetalas till de partier som är representerade i fullmäktige samt till parti som upphört 
att vara representerat i fullmäktige, dock endast ett år efter att representation upphörde enligt 4 
kap  
§ 29 (KL). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Bilaga 1 – beräkning av partistöd 2023 
 
Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
Gruppledare för representerade partier 
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Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

 
§185 KS/2022:512 
Beslut om utbetalning av partistöd för 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Utbetala kommunalt partistöd enligt följande tabell: 
 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet § 29-32 finns grundläggande bestämmelser om kommunalt 
partistöd. I Orust kommun har kompletterande regler för partistöd fastställts av 
kommunfullmäktige, vilket bland annat redogör för hur partistödet beräknas. 
 

Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade redovisningar från 
partierna samt räknat fram partistödet för år 2023 utifrån prisbasbelopp för 2022 (48 300 kronor). 

Samtliga partier har inom föreskriven tid lämnat in redovisning för hur partistödet nyttjats under 
2022. Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad. 
 
Partistöd utbetalas till de partier som är representerade i fullmäktige samt till parti som upphört 
att vara representerat i fullmäktige, dock endast ett år efter att representation upphörde enligt 4 
kap  
§ 29 (KL). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-14 § 126 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Utbetala kommunalt partistöd enligt följande tabell: 
  

Mandat Mandatstöd Partistöd Summa
Socialdemokraterna 9 74 429 kr 9 419 kr 83 848 kr
Moderaterna 7 57 889 kr 9 419 kr 67 308 kr
Centerpartiet 6 49 619 kr 9 419 kr 59 038 kr
Sverigedemokraterna 4 37 842 kr 9 419 kr 47 600 kr
Folkviljan Orust 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Liberalerna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Miljöpartiet de gröna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Kristdemokraterna 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr
Vänsterpartiet 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr
TOTALT 39 327 289 kr 84 767 kr 412 395 kr
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Bilaga 1 – beräkning av partistöd 2023 
 
Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
Gruppledare för representerade partier 
 
 

 

 
 
 

Mandat Mandatstöd Partistöd Summa
Socialdemokraterna 9 74 429 kr 9 419 kr 83 848 kr
Moderaterna 7 57 889 kr 9 419 kr 67 308 kr
Centerpartiet 6 49 619 kr 9 419 kr 59 038 kr
Sverigedemokraterna 4 37 842 kr 9 419 kr 47 600 kr
Folkviljan Orust 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Liberalerna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Miljöpartiet de gröna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Kristdemokraterna 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr
Vänsterpartiet 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr
TOTALT 39 327 289 kr 84 767 kr 412 395 kr
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Kommunförvaltningen 
Anna Sandberg 
telefon 0304-33 41 02 
e-post: anna.sandberg@orust.se

Besvarande av motion om framtagande av handlingsplan för barnets bästa i 
Orust kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa i 
Orust kommun. 
 
Bakgrund  
I Barnkonventionen finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för barnen. Bland 
annat säger den att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla 
barn har rätt att uttrycka sin mening. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av 
grundprinciperna i Barnkonventionen. 
 
Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer 
införlivas i den nationella lagstiftningen. Men det är arbetet på regional och lokal nivå 
som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. 
Inte minst eftersom det är på den regionala och lokala nivån som barn och unga i första 
hand kan göra sina röster hörda. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Även om det finns tydlig guidning från FN:s barnrättskommitté så måste ändå varje 
kommun hitta sitt sätt att arbeta med barnrättsperspektivet och det finns inte något facit 
för hur en kommun ska implementera barnkonventionen. 
 
Orust kommun har i arbetet med att implementera barnkonventionen valt att lyfta in 
barns kunskaper, erfarenheter och tankar i olika frågor. Vi har utvecklat ett arbetssätt för 
att göra barns röster hörda och lyssna till barnen i olika frågor. De är ofta väldigt kloka 
och säger det självklara, det som vi kanske inte annars tänker på. Att involvera barnen i 
olika frågor skapar delaktighet och framtidstro vilket i sin tur minskar utanförskapet. 
Med utgångspunkt från barnkonventionen, lärande exempel, kunskapsinhämtning och 
relevant dokumentation har vi sammanställt en rutin som skall fungera som stöd ute i 
verksamheterna.  För att öka kunskapen har vi har anordnat föreläsningar för chefer och 
arbetsledare och vi kommer att fortsätta att öka kunskapen för olika målgrupper. 
 
Exempel på hur vi har arbetat är att barnets perspektiv har varit med som en del i 
medborgardialoger och i planprocessen. Vi har också genomfört en prövning av barnets 
bästa för beslut om vår pedagogiska barnomsorg på obekväm arbetstid - Nattis. Vi har 
också gjort en barnkonsekvensanalys för effektivare samarbete för stöd till barn och 
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unga. Där uttrycker bland annat barnen att bra kontakter lyssnar och fattar och har ett 
bra bemötande både mot sig själv och sina föräldrar. Det finns också en ökad kunskap 
om att involvera barnen i enskilda ärenden. 
 
Vårt nästa steg i arbetet med att införliva barnkonventionen är att ta fram en 
övergripande handlingsplan. Handlingsplanen bör baseras på en nulägesanalys och de 
behov som chefer, medarbetare och barnen har med utgångspunkt från det som är gjort 
och vilket nästa steg är i att utveckla arbetet. 
 
Bedömning  
Att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa med de utgångspunkter 
som beskrivs ovan ligger i linje med den motion som är daterad 2022-03-22. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
 
Beslutet skickas till 
Folkhälsostrateg 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Anna Sandberg 
Folkhälsostrateg





 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14 
 

 
§ 125 KS/2022:526 
 
Besvarande av motion om framtagande av handlingsplan för barnets bästa i Orust 
kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa i Orust 
kommun. 
 
Bakgrund  
I Barnkonventionen finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för barnen. Bland annat säger 
den att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla barn har rätt att uttrycka 
sin mening. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna i 
Barnkonventionen. 
Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer införlivas i 
den nationella lagstiftningen. Men det är arbetet på regional och lokal nivå som ytterst avgör hur 
väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. Inte minst eftersom det är på den 
regionala och lokala nivån som barn och unga i första hand kan göra sina röster hörda. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Även om det finns tydlig guidning från FN:s barnrättskommitté så måste ändå varje kommun 
hitta sitt sätt att arbeta med barnrättsperspektivet och det finns inte något facit för hur en 
kommun ska implementera barnkonventionen. 
 
Orust kommun har i arbetet med att implementera barnkonventionen valt att lyfta in barns 
kunskaper, erfarenheter och tankar i olika frågor. Vi har utvecklat ett arbetssätt för att göra barns 
röster hörda och lyssna till barnen i olika frågor. De är ofta väldigt kloka och säger det självklara, 
det som vi kanske inte annars tänker på. Att involvera barnen i olika frågor skapar delaktighet 
och framtidstro vilket i sin tur minskar utanförskapet. Med utgångspunkt från barnkonventionen, 
lärande exempel, kunskapsinhämtning och relevant dokumentation har vi sammanställt en rutin 
som skall fungera som stöd ute i verksamheterna.  För att öka kunskapen har vi har anordnat 
föreläsningar för chefer och arbetsledare och vi kommer att fortsätta att öka kunskapen för olika 
målgrupper. 
 
Exempel på hur vi har arbetat är att barnets perspektiv har varit med som en del i 
medborgardialoger och i planprocessen. Vi har också genomfört en prövning av barnets bästa för 
beslut om vår pedagogiska barnomsorg på obekväm arbetstid - Nattis. Vi har också gjort en 
barnkonsekvensanalys för effektivare samarbete för stöd till barn och unga. Där uttrycker bland 
annat barnen att bra kontakter lyssnar och fattar och har ett bra bemötande både mot sig själv 
och sina föräldrar. Det finns också en ökad kunskap om att involvera barnen i enskilda ärenden. 
 
Vårt nästa steg i arbetet med att införliva barnkonventionen är att ta fram en övergripande 
handlingsplan.  Handlingsplanen bör baseras på en nulägesanalys och de behov som chefer, 
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medarbetare och barnen har med utgångspunkt från det som är gjort och vilket nästa steg är i att 
utveckla arbetet. 
 
Bedömning  
Att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa med de utgångspunkter som beskrivs 
ovan ligger i linje med den motion som är daterad 2022-03-22. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
 
Beslutet skickas till 
Folkhälsostrateg 
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§184 KS/2022:526 
Besvarande av motion om framtagande av handlingsplan för barnens bästa i Orust 
kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa i Orust 
kommun. 
 
Bakgrund  
I Barnkonventionen finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för barnen. Bland annat säger 
den att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla barn har rätt att uttrycka 
sin mening. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna i 
Barnkonventionen. 
Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer införlivas i 
den nationella lagstiftningen. Men det är arbetet på regional och lokal nivå som ytterst avgör hur 
väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. Inte minst eftersom det är på den 
regionala och lokala nivån som barn och unga i första hand kan göra sina röster hörda. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Även om det finns tydlig guidning från FN:s barnrättskommitté så måste ändå varje kommun 
hitta sitt sätt att arbeta med barnrättsperspektivet och det finns inte något facit för hur en 
kommun ska implementera barnkonventionen. 

Orust kommun har i arbetet med att implementera barnkonventionen valt att lyfta in barns 
kunskaper, erfarenheter och tankar i olika frågor. Vi har utvecklat ett arbetssätt för att göra barns 
röster hörda och lyssna till barnen i olika frågor. De är ofta väldigt kloka och säger det självklara, 
det som vi kanske inte annars tänker på. Att involvera barnen i olika frågor skapar delaktighet 
och framtidstro vilket i sin tur minskar utanförskapet. Med utgångspunkt från barnkonventionen, 
lärande exempel, kunskapsinhämtning och relevant dokumentation har vi sammanställt en rutin 
som skall fungera som stöd ute i verksamheterna.  För att öka kunskapen har vi har anordnat 
föreläsningar för chefer och arbetsledare och vi kommer att fortsätta att öka kunskapen för olika 
målgrupper. 

 
Exempel på hur vi har arbetat är att barnets perspektiv har varit med som en del i 
medborgardialoger och i planprocessen. Vi har också genomfört en prövning av barnets bästa för 
beslut om vår pedagogiska barnomsorg på obekväm arbetstid - Nattis. Vi har också gjort en 
barnkonsekvensanalys för effektivare samarbete för stöd till barn och unga. Där uttrycker bland 
annat barnen att bra kontakter lyssnar och fattar och har ett bra bemötande både mot sig själv 
och sina föräldrar. Det finns också en ökad kunskap om att involvera barnen i enskilda ärenden. 
 

Vårt nästa steg i arbetet med att införliva barnkonventionen är att ta fram en övergripande 
handlingsplan.  Handlingsplanen bör baseras på en nulägesanalys och de behov som chefer, 
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medarbetare och barnen har med utgångspunkt från det som är gjort och vilket nästa steg är i att 
utveckla arbetet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade 2022-09-14 § 125 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa i Orust 
kommun. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
 
Beslutet skickas till 
Folkhälsostrateg 
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Kommunförvaltningen 
Ann-Katrin Otinder 
telefon 0304-334191 
e-post: ann-katrin.otinder@orust.se

Besvarande av motion om arbetsplatsdemokrati-demokratiprojektet i Orust 
kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med 
förslagen i motionen inom rådande kollektivavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Sörvik (Vänsterpartiet) föreslår i motion daterad 2022-06-02 att personalutskottet får 
ett uppdrag att inleda en process tillsammans med de fackliga organisationerna, som kan 
ledan till beslut och avtal om att överföra ett reellt inflytande över frågor som arbetstid, 
bemannings- och anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Orust 
kommun. Vidare yrkar Vänsterpartiet på att kommunfullmäktige uttalar en ambition att 
försök inom ett eller flera områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att 
motionen antagits. Samt att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs 
som försöksverksamhet till dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat dras av 
effekterna för såväl verksamheten som de anställda.  

Bedömning 
Orust kommun har tecknat samverkansavtal med samtliga fackförbund som finns 
representerade i kommunen och som ingår i de avtalsområden där det finns 
kollektivavtal. Ett tecknat samverkansavtal innebär att en väl fungerande lokal 
samverkan utgår från arbetsplatsen och ger medarbetare, fackliga företrädare och 
skyddsombud/huvudskyddsombud delaktighet i beslutsprocesser om verksamheten och 
dess utveckling samt i arbetsmiljöarbetet. Syftet är att denna delaktighet ska främja hälsa 
och öka engagemanget för verksamheten vilket bidrar till bra beslut och bättre 
verksamhet. Ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete minskar ohälsa och förhindrar 
arbetsrelaterade olycksfall samt sjukdom. Med ”arbetsmiljö och hälsa” avses såväl 
hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande åtgärder där risk- och friskfaktorer 
identifieras. Denna överenskommelse ska stimulera en väl fungerande lokal samverkan 
som utgår från arbetsplatsen avseende frågor som rör verksamheten och dess utveckling 
samt arbetsmiljö och hälsa. Samverkansavtalet förutsätter en dialog mellan arbetsgivare, 
chefer, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud, en förståelse för nyttan 
med att beslut bereds och förankras gemensamt samt en vilja att bidra till detta. 
 Avtalet syftar vidare till att varje medarbetare ska ges möjligheter och förutsättningar att 
påverka utformningen av den egna arbetssituationen, arbetsmiljön och hälsan liksom 
verksamhetens utveckling. Medarbetaren ska ges möjlighet till kompetens-och/eller 
yrkesutveckling.  
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Utgångspunkten är att frågor ska behandlas av dem som är direkt berörda, med fördel så 
tidigt i processen som möjligt. På APT kan chef och medarbetare ha en gemensam 
dialog kring frågor som rör verksamheten inklusive arbetstid, bemannings och 
anställningsfrågor. Vid APT föreligger inget partsförhållande, där är alla medarbetare 
delaktiga. På övriga nivåer i organisationen sker samverkan mellan 
arbetsgivarföreträdare och de anställdas fackliga organisationer i samverkansgrupper. 
Medarbetare kan också ta kontakt med facklig företrädare om denne vill att en fråga 
som har tagits upp på APT ska tas upp i lokal samverkansgrupp. Arbetsgivaren/chefen 
ansvarar för att dagordning skickas ut i god tid inför APT och att medarbetarna har 
möjlighet att bidra med frågor. Arbetsgivaren/chefen ansvarar för att 
minnesanteckningar förs vid APT och att de finns tillgängliga för alla medarbetare. 
Minnesanteckningarna ska även delges lokal samverkansgrupp. Detta är viktigt ifall ett 
ärende överlämnas till fortsatt behandling i lokal samverkansgrupp.  
 I samverkansgrupp bereder parterna gemensamt ärenden som rör verksamheten, dess 
utveckling och arbetsmiljön inför beslut respektive vid uppföljning av verksamheten. 
Där fullgör arbetsgivaren sina skyldigheter enligt 11och 19  §§ MBL om inte annat 
överenskommits, samt AML. 
Denna möjlighet att som arbetstagare kunna påverka i frågor som handlar om 
arbetsmiljö, arbetstid, bemanning och anställning finns reglerat på ett unikt sätt i 
offentlig sektor och ersätter lagstiftning i såväl MBL som arbetsmiljölag och 
fackligförtroendemanna lag. Man har genom att teckna den här typen av avtal gått steget 
längre än MBL för att möjliggöra att medarbetarna får så stort inflytande som möjligt i 
frågor som rör deras anställningsförhållande, organisation och arbetsmiljö. Syftet är att 
detta utöver att göra arbetsplatsen mer attraktiv också ska bidra till en ökad 
verksamhetsutveckling. Att besluta om ett nytt avtal med ett liknande innehåll skulle 
förmodligen inte förändra så mycket då Orust kommun via sitt samverkansavtal flyttat 
över mycket av inflytandet till medarbetarna. Samverkansavtalet i Orust kommun är 
sprunget ur ett centralt kollektivavtal där denna förskjutning av inflytande möjliggörs. 
Att teckna ett annat avtal som inte har sin grund i ett centralt kollektivavtal men ändå 
reglerar samma område skulle kunna strida mot det gällande avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Katrin Otinder 
HR chef
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§ 127 KS/2022:992 
 
Besvarande av motion om arbetsplatsdemokrati - demokratiprojekt i Orust kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande kollektivavtal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Sörvik (Vänsterpartiet) föreslår i motion daterad 2022-06-02 att personalutskottet får ett 
uppdrag att inleda en process tillsammans med de fackliga organisationerna, som kan leda till 
beslut och avtal om att överföra ett reellt inflytande över frågor som arbetstid, bemannings- och 
anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Orust kommun. Vidare yrkar 
Vänsterpartiet på att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera 
områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen antagits. Samt att arbetet 
med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som försöksverksamhet till dess 
utvärdering genomförts och slutsatser kunnat dras av effekterna för såväl verksamheten som de 
anställda.  
 
Bedömning 
Orust kommun har tecknat samverkansavtal med samtliga fackförbund som finns representerade 
i kommunen och som ingår i de avtalsområden där det finns kollektivavtal. Ett tecknat 
samverkansavtal innebär att en väl fungerande lokal samverkan utgår från arbetsplatsen och ger 
medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud/huvudskyddsombud delaktighet i 
beslutsprocesser om verksamheten och dess utveckling samt i arbetsmiljöarbetet. Syftet är att 
denna delaktighet ska främja hälsa och öka engagemanget för verksamheten vilket bidrar till bra 
beslut och bättre verksamhet. Ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete minskar ohälsa och 
förhindrar arbetsrelaterade olycksfall samt sjukdom. Med ”arbetsmiljö och hälsa” avses såväl 
hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande åtgärder där risk- och friskfaktorer identifieras.  
 
Denna överenskommelse ska stimulera en väl fungerande lokal samverkan som utgår från 
arbetsplatsen avseende frågor som rör verksamheten och dess utveckling samt arbetsmiljö och 
hälsa. Samverkansavtalet förutsätter en dialog mellan arbetsgivare, chefer, medarbetare, fackliga 
företrädare och skyddsombud, en förståelse för nyttan med att beslut bereds och förankras 
gemensamt samt en vilja att bidra till detta. 
 
Avtalet syftar vidare till att varje medarbetare ska ges möjligheter och förutsättningar att påverka 
utformningen av den egna arbetssituationen, arbetsmiljön och hälsan liksom verksamhetens 
utveckling. Medarbetaren ska ges möjlighet till kompetens-och/eller yrkesutveckling.  
 
Utgångspunkten är att frågor ska behandlas av dem som är direkt berörda, med fördel så tidigt i 
processen som möjligt. På APT kan chef och medarbetare ha en gemensam dialog kring frågor 
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som rör verksamheten inklusive arbetstid, bemannings och anställningsfrågor. Vid APT föreligger 
inget partsförhållande, där är alla medarbetare delaktiga. På övriga nivåer i organisationen sker 
samverkan mellan arbetsgivarföreträdare och de anställdas fackliga organisationer i 
samverkansgrupper. Medarbetare kan också ta kontakt med facklig företrädare om denne vill att 
en fråga som har tagits upp på APT ska tas upp i lokal samverkansgrupp. Arbetsgivaren/chefen 
ansvarar för att dagordning skickas ut i god tid inför APT och att medarbetarna har möjlighet att 
bidra med frågor. Arbetsgivaren/chefen ansvarar för att minnesanteckningar förs vid APT och 
att de finns tillgängliga för alla medarbetare. Minnesanteckningarna ska även delges lokal 
samverkansgrupp. Detta är viktigt ifall ett ärende överlämnas till fortsatt behandling i lokal 
samverkansgrupp.  
 
 I samverkansgrupp bereder parterna gemensamt ärenden som rör verksamheten, dess utveckling 
och arbetsmiljön inför beslut respektive vid uppföljning av verksamheten. Där fullgör 
arbetsgivaren sina skyldigheter enligt 11och 19  §§ MBL om inte annat överenskommits, samt 
AML. 
 
Denna möjlighet att som arbetstagare kunna påverka i frågor som handlar om arbetsmiljö, 
arbetstid, bemanning och anställning finns reglerat på ett unikt sätt i offentlig sektor och ersätter 
lagstiftning i såväl MBL som arbetsmiljölag och fackligförtroendemanna lag. Man har genom att 
teckna den här typen av avtal gått steget längre än MBL för att möjliggöra att medarbetarna får så 
stort inflytande som möjligt i frågor som rör deras anställningsförhållande, organisation och 
arbetsmiljö. Syftet är att detta utöver att göra arbetsplatsen mer attraktiv också ska bidra till en 
ökad verksamhetsutveckling. Att besluta om ett nytt avtal med ett liknande innehåll skulle 
förmodligen inte förändra så mycket då Orust kommun via sitt samverkansavtal flyttat över 
mycket av inflytandet till medarbetarna. Samverkansavtalet i Orust kommun är sprunget ur ett 
centralt kollektivavtal där denna förskjutning av inflytande möjliggörs. Att teckna ett annat avtal 
som inte har sin grund i ett centralt kollektivavtal men ändå reglerar samma område skulle kunna 
strida mot det gällande avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
 
Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enheten 
 
 
 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

 
§186 KS/2022:992 
Besvarande av motion om arbetsplatsdemokrati - demokratiprojekt i Orust kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande kollektivavtal. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Sörvik (Vänsterpartiet) föreslår i motion daterad 2022-06-02 att personalutskottet får ett 
uppdrag att inleda en process tillsammans med de fackliga organisationerna, som kan leda till 
beslut och avtal om att överföra ett reellt inflytande över frågor som arbetstid, bemannings- och 
anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Orust kommun. Vidare yrkar 
Vänsterpartiet på att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera 
områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen antagits. Samt att arbetet 
med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som försöksverksamhet till dess 
utvärdering genomförts och slutsatser kunnat dras av effekterna för såväl verksamheten som de 
anställda.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-14 § 127 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 

Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande kollektivavtal. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Rolf Sörviks (V) förslag samt 
arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer dessa två förslag mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
 
Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enheten 
 



 Datum Diarienummer 1(2)
2022-08-22 KS/2022:416

Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Motion gällande jubileum av fartyget Westkust

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-22. 

Sammanfattning av ärendet
Kent Kihl, KD, inkom den 28 februari 2022 med en motion där Kent föreslår att 
kommunen ska uppmärksamma fartyget Westkusts 90-års jubileum med ett bidrag på 
100 000 kronor. Finansiering föreslås från kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för olika typer av kostnader enligt kommunens 
regler för föreningsstöd. Föreningar kan även ansöka om stöd till offentliga 
kulturarrangemang enligt reglerna för föreningsstöd. För att säkerställa en hantering där 
alla föreningar behandlas lika hänvisar förvaltningen till vårt föreningsstöd och att 
föreningen har möjlighet att ansöka om föreningsstöd för sitt jubileum.  

Utredning

Bedömning
Varje år fördelar kommunen ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer som 
bedriver sin verksamhet i kommunen. Kommunens regelverk för föreningsstöd ligger 
till grund för beslut om stöd och syftar till att alla föreningar behandlas lika.

Föreningen som äger fartyget Westkust har för 2022 ansökt och beviljats föreningsstöd 
för hyrd lokal, kajplats, elkostnad och aktivitetsstöd med totalt 71 007 kronor. 

I reglerna för föreningsstöd finns också en möjlighet att ansöka om stöd för anordnande 
av offentliga kulturarrangemang. Om kriterierna uppfylls i regelverket kan föreningen 
efter en ansökan beviljas stöd till sitt 90-årsjubileum. 

För att säkerställa en hantering där alla föreningar behandlas lika hänvisar förvaltningen 
till vårt föreningsstöd och att föreningen har möjlighet att ansöka om föreningsstöd för 
sitt jubileum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-22

Beslutet skickas till

Comfact Signature Referensnummer: 1430913
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Ekonomienheten
Fritidsenheten
Kristdemokraterna

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef

Comfact Signature Referensnummer: 1430913
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ORUST KOMMUN

2022 -02- 28
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Kristdernokraterna på 0rust

Kommunstyf elsens ordförande

Otust Kommun

Motion $Testkust

Under förta äret beslutade majoriteten att inte längre finansiera åttonde klassernas seglingar med
Westkust. I de olika debattet som då fördes i kommunfullmäktige var det uppenbart att de flesta var för
att seglingarna skulle fortsätta, men regelverk och fuägan om från vems budget som skulle kostnaden tas.

| är är det 90 år sedan Westkust byggdes i I(arlsborg, Stiftelsen Westkust har för avsikt att denna
sommar genomföra en två veckors segling genom Göta älv till Vänern för attbesöka Kadsborg.

Som ett tecken på att kommunen uppskattar vad Westkust har gjort under åren och fortsätter att gön
föreslås att kommunen ger ett bidrag med 100 000 k som ett bidrag till jubileet. Medel tas från
kommunstyrelsens medel till förfogande.

I(ent IChl

Kristdemokr 
^tetna 

på Orust



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14 
 

 
§ 128 KS/2022:416 
 
Motion gällande jubileum av fartyget Westkust 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-22.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, KD, inkom den 28 februari 2022 med en motion där Kent föreslår att kommunen ska 
uppmärksamma fartyget Westkusts 90-års jubileum med ett bidrag på 100 000 kronor. 
Finansiering föreslås från kommunstyrelsens medel till förfogande.  
 
Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för olika typer av kostnader enligt kommunens regler för 
föreningsstöd. Föreningar kan även ansöka om stöd till offentliga kulturarrangemang enligt 
reglerna för föreningsstöd. För att säkerställa en hantering där alla föreningar behandlas lika 
hänvisar förvaltningen till vårt föreningsstöd och att föreningen har möjlighet att ansöka om 
föreningsstöd för sitt jubileum.   
 
Bedömning 
Varje år fördelar kommunen ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer som bedriver sin 
verksamhet i kommunen. Kommunens regelverk för föreningsstöd ligger till grund för beslut om 
stöd och syftar till att alla föreningar behandlas lika. 
 
Föreningen som äger fartyget Westkust har för 2022 ansökt och beviljats föreningsstöd för hyrd 
lokal, kajplats, elkostnad och aktivitetsstöd med totalt 71 007 kronor.  
 
I reglerna för föreningsstöd finns också en möjlighet att ansöka om stöd för anordnande av 
offentliga kulturarrangemang. Om kriterierna uppfylls i regelverket kan föreningen efter en 
ansökan beviljas stöd till sitt 90-årsjubileum.  
 
För att säkerställa en hantering där alla föreningar behandlas lika hänvisar förvaltningen till vårt 
föreningsstöd och att föreningen har möjlighet att ansöka om föreningsstöd för sitt jubileum. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-22 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Fritidsenheten 
Kristdemokraterna 
 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

 
§187 KS/2022:416 
Motion gällande jubileum av fartyget Westkust 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-22.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, KD, inkom den 28 februari 2022 med en motion där Kent föreslår att kommunen ska 
uppmärksamma fartyget Westkusts 90-års jubileum med ett bidrag på 100 000 kronor. 
Finansiering föreslås från kommunstyrelsens medel till förfogande.  
 
Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för olika typer av kostnader enligt kommunens regler för 
föreningsstöd. Föreningar kan även ansöka om stöd till offentliga kulturarrangemang enligt 
reglerna för föreningsstöd. För att säkerställa en hantering där alla föreningar behandlas lika 
hänvisar förvaltningen till vårt föreningsstöd och att föreningen har möjlighet att ansöka om 
föreningsstöd för sitt jubileum.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-14 § 128 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-22. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-22 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Fritidsenheten 
Kristdemokraterna 
 
 

 

 
 
 



0304   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-06-20 KS/2022:956 
 
 

 
Kommunförvaltning 
Pia Jakobsson Hansson 
telefon 0304-334080 
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

- Med denna tjänsteskrivelse anse motionen besvarad 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, KD, inkom den 31 maj 2022 med en motion om att bilda en kultur- och 
fritidsnämnd. Argumentet för detta ställningstagande är att det ligger orimligt mycket 
olika verksamheter inom sektor samhällsutveckling. 
 
Ett av de politiska uppdragen till förvaltningen inför år 2019 och 2020 var att se över 
den politiska organisationen. Det gjordes en översyn kring om den nuvarande 
organisationen med utskott var att föredra framför den traditionella 
nämndsorganisationen. Dessutom skedde parallellt en översyn av sektorsorganisationen. 
Det hela ledde till ett uppdrag till kommundirektören att införliva sektor Miljö och bygg 
i sektor Samhällsutveckling, och från 2022 är detta genomfört. Analysen av den politiska 
strukturen ledde till att den nuvarande organisationsformen med utskott kvarstod, med 
några mindre förändringar som rörde ansvarsområden. Även dessa förändringar har 
genomförts inför 2022. 

Utredning 

Bedömning  
Utredningen som gjordes under 2019-2020 var förankrad hos den politiska ledningen. 
Inledande intervjuer med kommunstyrelsens presidium visade att samtliga var nöjda 
med nuvarande upplägg med utskott. Argument för nuvarande utskottsorganisation var 
bland annat att kommunstyrelsen får en förmåga att skapa handlingskraft i ekonomiska 
frågor, att prioriteringar kan göras utifrån ett helhetsperspektiv och möjliggöra 
samordning av kommunala verksamheter, det blir minskat revirtänkande och ärendena 
blir bättre beredda vilket innebär färre återremitteringar. 
 
Nackdelar med nuvarande organisation som togs upp var att utskotten trots allt ibland 
kan bli nämndsliknande, och att man därmed glömmer bort helhetsperspektivet. 
Dessutom att ansvaret för kommunstyrelsen blir mycket stort och spänner över en stor 
variation av verksamheter. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-05-30 KS/2022:956

Under hösten 2020 redovisades utredningen för KSAU. I samband med att ärendet togs 
upp och beslutades i KS reserverade sig de två partierna KD och SD, till förmån för 
förslaget att skapa en tillfällig beredning som skulle arbeta med frågan. 
 
Den nya förvaltningsorganisationen, där miljö- och bygg införlivats i sektor 
samhällsutveckling har varit verksam sen den 1 januari 2022, det vill säga ett halvår.  
 
Frågan om hur den politiska organisationen ska se ut i kommunen är en fråga för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. För att utreda förutsättningar för en ny 
nämndsorganisation behöver därför förvaltningen ett politiskt uppdrag. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-20 
 

Beslutet skickas till 
Kent Kihl 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltning 
 
 
Pia Jakobsson Hansson 
Chef Administrativa enheten



ORUST KOMMUN

2022 -05- 3 I

Kristdenokraterna på 0rust

Kommunstyrels ens ordförande

Orust Kommun

Det blev aldrig någon dialog mellan p^rtterna om hur vår organisation skulle utformas i framtiden.
Majoriteten; Socialdemokratetna, Moderaterna,Ltberalerna och Folkvil jan pä Orust beslurade art det
behövdes ingen sådan dialog utan man ansåg deras åsikt var det enda som räknades.

Nu har vi val om nägra mänader och från Kristdemokraternas sida vill vi betona att det är dags att
diversifiera diversehandeln som går under namnet Utskottet för Samhällsutveckling.

Det ligger orimligt mycket på den sektorn; Hamn och Parkering, Fastighet, Plan, Mark och Exploatering,
I(ost och Lokalvård, I(ultut och Bibliotek, Fritid, Räddningstjänst, Sektorsövergripande
(<valitetskontroll, internkontroll, information/kommunikarion, utredningar/juridiska frägor -.-.),
Affiirsdrivande verksamheter omfattar; renhållning, vatten och avlopp. Utöver allt detta så har sektorn
dessutom fätthand om beredningen av miljö och byggärenden

Med nuvarande politiska system skall de 13 ordinarie och 13 ersättare i kommunstyrelsen besätta
samdiga poster i de tre utskotten.

Det är vår uppfattning att Kultur, Bibliotek och Fritid skall handhas av en egen nämnd med 7 ordinarie
och 7 ersättare som utses av kommunfullmäktige i samband med att övriga nämnder och sryrelser väljs
efter vatje val.

Möjligen kan Kultur och Fritidsnämndens budget ingå i kommunstyrelsens alternativt att de fär en egen
budget som godkänns och redovisas till kommunfullmäktige.

. vi vill att det inrättas en I(ultur och Fritidsnämnd från ianuari 2023

' Vi vill att detta utreds snarast så att ett beslut kan tas av det nya kommunfullmäktige vid första
sammanträdet efter valet 11 september

2022-05-27

Iftistdemok raterna på Orust

K
D

Facebook Kristdemok raterna på Orust



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-08-31 
 

 
§170 KS/2022:956 
Besvarande av motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Med denna tjänsteskrivelse anse motionen besvarad 
Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, KD, inkom den 31 maj 2022 med en motion om att bilda en kultur- och fritidsnämnd. 
Argumentet för detta ställningstagande är att det ligger orimligt mycket olika verksamheter inom 
sektor samhällsutveckling. 
 
Ett av de politiska uppdragen till förvaltningen inför år 2019 och 2020 var att se över den 
politiska organisationen. Det gjordes en översyn kring om den nuvarande organisationen med 
utskott var att föredra framför den traditionella nämndsorganisationen. Dessutom skedde 
parallellt en översyn av sektorsorganisationen. Det hela ledde till ett uppdrag till 
kommundirektören att införliva sektor Miljö och bygg i sektor Samhällsutveckling, och från 2022 
är detta genomfört. Analysen av den politiska strukturen ledde till att den nuvarande 
organisationsformen med utskott kvarstod, med några mindre förändringar som rörde 
ansvarsområden. Även dessa förändringar har genomförts inför 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-08-14 § 108 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Med denna tjänsteskrivelse anse motionen besvarad. 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Veronica Almroth (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-20 
Beslutet skickas till 
Kent Kihl 

 
 

 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-17 
 

 
§108 KS/2022:956 
Besvarande av motion om att bilda en Kultur- och fritidsnämnd 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 

Med denna tjänsteskrivelse anse motionen besvarad 
Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, KD, inkom den 31 maj 2022 med en motion om att bilda en kultur- och fritidsnämnd. 
Argumentet för detta ställningstagande är att det ligger orimligt mycket olika verksamheter inom 
sektor samhällsutveckling. 
 
Ett av de politiska uppdragen till förvaltningen inför år 2019 och 2020 var att se över den 
politiska organisationen. Det gjordes en översyn kring om den nuvarande organisationen med 
utskott var att föredra framför den traditionella nämndsorganisationen. Dessutom skedde 
parallellt en översyn av sektorsorganisationen. Det hela ledde till ett uppdrag till 
kommundirektören att införliva sektor Miljö och bygg i sektor Samhällsutveckling, och från 2022 
är detta genomfört. Analysen av den politiska strukturen ledde till att den nuvarande 
organisationsformen med utskott kvarstod, med några mindre förändringar som rörde 
ansvarsområden. Även dessa förändringar har genomförts inför 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-20 
 
Beslutet skickas till 
Kent Kihl 

 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-09-05 KS/2022:907 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334000 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol 
och LSS - Kvartal 2 2022 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport 
kvartal 2 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre 
månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från 
dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 2 2022, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 2 0 2 
Äldreomsorg (SoL) 0 0 0 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 11 2 13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg



Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten 

  

 
Sektor omsorg 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  
 
Redovisning/kvartal/år: 
2 / 2022 
 

Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
beslutet. 

 
 

SoL, Socialpsykiatri/IFO 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-04-07 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Beslut avslutats utan verkställan 2022-04-06 och har därefter inte 
förlängts. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-08-01 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 

 
LSS 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-07-07 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2020-11-19 

Verkställt datum: 
2022-07-01 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 
 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). 
 



Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-09-14 

Verkställt datum: 
2022-06-23 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice 

Beslutsdatum: 
2020-12-11 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-12-30 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Finns ej korttidsvistelse i närområdet för tillfället. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-04-26 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice 

Beslutsdatum: 
2022-03-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2022-03-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat:Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Inte funnit lämplig korttidsvistelse, sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse i form av stödfamilj 

Beslutsdatum: 
2022-03-10 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Svårt att finna stödfamilj, sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-02-23 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Persolarelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 



Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-10-05 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2020-09-16 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarervice 

Beslutsdatum: 
2020-12-08 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för omsorg 2022-09-14 
 

 
§48 KS/2022:907 
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och 
LSS - Kvartal 2 2022 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport kvartal 2 2022 för ej verkställda 
beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har 
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 2 2022, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 2 0 2 
Äldreomsorg (SoL) 0 0 0 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 11 2 13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Statistikrapport  
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

 
§194 KS/2022:907 
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och 
LSS - Kvartal 2 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna statistikrapport kvartal 2 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet 
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har 
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 2 2022, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 2 0 2 
Äldreomsorg (SoL) 0 0 0 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 11 2 13 

 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-09-14 § 48 föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna 
statistikrapport kvartal 2 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-07-12 KS/2022:1206 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Shkelqim Istrefi 
telefon 0304-33 41 11 
e-post: shelqim.istrefi@orust.se

Antagande av kulturmiljöstrategi 2040 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan nuvarande kulturmiljöprogram antogs 1994 har en rad förändringar skett av den 
nuvarande miljön samtidigt som värderingarna förskjutits av vilka värden 
kulturmiljöerna besitter. Kommunens kulturmiljövärden behöver därför analyseras och 
värderas för att kunna utgöra beslutsunderlag för kommande detaljplaner, 
bygglovsprövningar med mera. Ett framtagande av ett nytt kulturmiljöprogram bedöms 
nödvändigt. 
 
Under 2018 beslutades att uppdra till förvaltningen att ta fram ett nytt kulturmiljö-
program. 
 
Före detta sektor miljö- och bygg ansökte 2019 om bidrag för att genomföra arbetet 
med ett nytt kulturmiljöprogram. En konsult upphandlades för att genomföra arbetet 
tillsammans med förvaltningen. Efter utvärdering av anbud anlitades Bohusläns 
museum, för uppdraget. 
 
Ett stort arbete gjordes under 2019-2020 med allt från workshops, inventering i vält 
med mera. 
 
Rapporten samt underlagen som tog fram av Bohusläns museum presenterades på 
miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2021-01-20. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade 2021-01-20 § 4 att lägga informationen om utredningen till handlingarna. 
 
Förvaltningen har nu under 2022 i samband med arbetet med Översiktsplanen arbetat 
om den tidigare rapporten som presenterades under 2021, och numera är förslaget en 
kulturstrategi 2040 som kommer att vara ett underlag i den nya översiktsplanen. 
 
Med kulturmiljöstrategin 2040 är intentionen att ge möjlighet för, och visa hur, Orusts 
kulturmiljöer kan användas, utvecklas och bevaras så att de spår dagens samhälle lämnar 
blir ytterligare en årsring som får morgondagens orustbor att känna samma känsla av 
kontinuitet och trygghet som vi gör idag. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-07-12 KS/2022:1206

Programmet består av två huvudsakliga delar, dels detta styrdokument, 
Kulturmiljöprogram 2040, och dels ett kunskapsunderlag som fungerar som 
handläggarstöd och verktyg för att nå målen i kulturmiljöprogrammet, genom att 
kunskapsunderlaget utgör en digital resurs är målet att Kulturmiljöprogram 2040 ska 
kunna uppdateras och hållas aktuellt genom att ny fakta tillförs allt eftersom dem blir 
tillgängligt. 
 
Kulturmiljöprogrammet är det politiskt antagna styrdokumentet med mål och delmål 
som pekar ut riktning och intentioner för hur kommunens kulturmiljöarbete ska 
bedrivas. 
 
Kunskapsunderlaget ger den kommunala organisationen och medborgarna en god 
övergripande kunskap om Orusts kulturmiljöer och ska användas som underlag av de 
kommunala förvaltningarna vid beredning och handläggning av kulturmiljöärenden. 
Kunskapsunderlaget tillför fakta till planering och i ärenden, men avvägning med andra 
intressen görs i varje enskilt ärende. 
 
Kulturmiljöstrategin har presenterats på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i 
juli 2022. På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av 
sektor samhällsutveckling, så behandlas denna strategi genom utskottet för 
samhällsutveckling där andra strategiska dokument för sektorn behandlas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-12 
Kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21 
Kunskapsunderlag del 1 – Historik, daterad 2020-09-30 
Kunskapsunderlag del 2 – Beskrivning och rekommendationer, daterad 2020-09-30 
Kunskapsunderlag del 3 – Klimatpåverkan på kulturmiljöer i Orust kommun, daterad 
2020-09-30 

Beslutet skickas till 
Byggchef 
Planchef 
Utvecklingschef 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Shkelqim Istrefi 
Tf. enhetschef byggenheten



Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

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

20xx-xx-xx – Gäller tills vidare Sektorchef xxxx KS 
/20xx:NNNN § NNN (20xx-xx-xx) 
Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet 

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

 

Kulturmiljöstrategi 2040 
Strategi – kulturmiljö 

  



Kulturmiljö 2040 – Strategi

2

Innehåll 

Inledning 4 

Bakgrund 4 

Strategins syfte och målgrupp 5 

Relaterade styrdokument 5 

Vision 2040 5 

Turismstrategi – strategi för hållbar besöksnäring på Orust 2021-2025 5 

Naturvårdsplan 2006 6 

Näringslivsstrategi 6 

Fördjupad strukturbild för kustzonen 6 

Övriga utgångspunkter 6 

Begreppen kulturarv, kulturmiljö och kulturhistoriskt värde 6 

Kommunens roll i kulturmiljöarbetet 7 

Orusts kulturmiljöer 7 

Orusts historia speglas i kulturmiljöerna 7 

Lista över kulturmiljöer, med kort karaktärisering 9 

Nationella kulturmiljöintressen 10 

Riksintresseområden 10 

Fornlämningar 11 

Byggnadsminnen 11 

Kyrkliga kulturminnen 11 

Nationella och regionala mål 12 



Kulturmiljö 2040 – Strategi

3

Kulturmiljömålen 12 

Miljökvalitetsmålen 12 

Nationell arkitekturpolicy, gestaltad livsmiljö 12 

Regionala kulturmiljömål 13 

Strategi 14 

Målbild för kulturmiljöarbetet i Orust kommun 14 

Mål: Orusts kulturmiljöer är väl omhändertagna 14 

Delmål 14 

Mål: Orusts kulturmiljöer är angelägna och tillgängliga för alla 14 

Delmål 15 

Mål: Orust kulturmiljöer är en resurs för långsiktig utveckling 15 

Delmål 15 

Förvalta strategin 15 

Säkerställa styrdokument 15 

Avvikelser och förslag 15 

  



Kulturmiljö 2040 – Strategi

4

Inledning 
För en bohuskommun som Orust är kulturmiljöerna en oskiljaktig del av 
identiteten och attraktionskraften. Kulturmiljöerna hjälper oss att förstå historiska 
och nutida sammanhang. De är spår efter människors liv och verksamhet och ger 
ett tidsdjup till tillvaron som skapar trygghet och kontinuitet. De är viktiga som 
platser för rekreation och upplevelser.  

Kulturmiljöerna är en resurs som måste brukas på ett hållbart sätt, för att kunna 
bibehålla de värden som gör miljöerna uppskattade. Välvårdade och 
tillgängliggjorda utgör kulturmiljöer en resurs både för identitetsskapande och för 
utveckling, såväl för besöksnäring som föreningsliv. Bebyggelse och landskap 
med kulturhistoriska årsringar har en hög attraktivitet, såväl estetiskt som 
ekonomiskt. Kulturmiljöerna är alltså en viktig resurs för en god livskvalitet och en 
hållbar samhällsutveckling. 

Kulturmiljöstrategins kunskapsdel innehåller ett representativt urval av områden 
som visar på kommunens kulturhistoriska utveckling från forntid fram till vår tid. 
Under de 28 år som gått sedan det förra kulturmiljöprogrammet gjordes har flera 
av kulturmiljöområdena förändrats, bland annat genom att byggnader har 
försvunnit och andra har tillkommit. Över tid har synen på kulturmiljöarbetet 
också förändrats vilket är tydligt genom tillkomsten av de nationella 
kulturmiljömålen samt genom förändringar i den lagstiftning som rör kulturmiljöer. 

Utöver att synen på kulturmiljöarbetet har förändrats sedan 1994 har även 
förutsättningarna för att bedriva en effektiv handläggning kopplad till 
kulturmiljöer förändrats. Under en tid har det därför funnits ett behov av ett 
digitalt, tydligt och effektivt handläggarstöd som även kan vara tillgängligt och 
vägledande för medborgare och näringsliv i kommunen.  

Med Kulturmiljöstrategi 2040 är intentionen att ge möjlighet för- och visa hur 
Orusts kulturmiljöer kan användas, utvecklas och bevaras så att de spår dagens 
samhälle lämnar blir ytterligare en årsring som får morgondagens orustbor att 
känna samma känsla av kontinuitet och trygghet som vi gör idag. 
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Bakgrund 
Arbetet med framtagande av en ny kulturmiljöstrategi har skett huvudsakligen 
under 2019 - 2020, efter beslut av kommunstyrelsen, och är en revidering av 
kommunens kulturmiljöprogram från år 1994. Arbetet har mestadels utförts av 
Bohusläns museum. 
 
Strategin består av två huvudsakliga delar, dels det politiskt antagna 
styrdokumentet, Kulturmiljöstrategi 2040, och dels ett kunskapsunderlag som 
fungerar som handläggarstöd och verktyg för att nå målen i strategin. Genom att 
kunskapsunderlaget utgörs av en digital resurs är målet att Kulturmiljöstrategin 
2040 ska kunna uppdateras och hållas aktuellt genom att ny fakta tillförs allt 
eftersom den blir tillgänglig.  
 
Kunskapsunderlaget består av flera delar: 
 
Del 1 – Historik 
Innehåller en kortfattad genomgång av Orusts historiska utveckling, från forntid 
till nutid, som bakgrund till urvalet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 
 
 
 
 
 
Del 2 – Beskrivning och rekommendationer 
Innehåller beskrivningar, rekommendationer och lagskydd av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer på Orust. Materialet i denna del är främst tänkt att användas 
som ett stöd i löpande hantering av dessa kulturmiljöer, men kan läsas av vem 
som helst som har ett intresse av Orusts historiska bakgrund. 
 
Del 3 – Klimatpåverkan på kulturmiljöer i Orust kommun 
Klimatförändringarna, liksom arbetet med att motverka dem, kommer att påverka 
alla samhällssektorer, så även arbetet med kulturmiljöfrågor. Denna del utgör 
grund för den riskbedömning som skall göras i samband med en översiktsplan 
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enligt den nationella strategin för klimatanpassning och listar konsekvenser för 
Orust kulturmiljöer vid ett förändrat klimat. 
 

Strategins syfte och målgrupp 
Kulturmiljöstrategin utgör ett samlat kunskapsunderlag om kommunens särskilt 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer som belyser kommunens historia från forntid till 
nutid. De utvalda miljöerna bör ge en bild av områdets historia, representera hela 
områdets befolkning, och omfatta såväl det säregna som det vanliga eller typiska 
i kommunen. 

Kulturmiljöstrategin är det politiskt antagna styrdokumentet med mål och delmål 
som pekar ut riktning och intentioner för hur kommunens kulturmiljöarbete ska 
bedrivas.  
 
Kunskapsunderlaget ger den kommunala organisationen och medborgarna en god 
övergripande kunskap om Orusts kulturmiljöer och ska användas som underlag av 
de kommunala förvaltningarna vid beredning och handläggning av 
kulturmiljöärenden. Kunskapsunderlaget tillför fakta till planering och i ärenden, 
men avvägning med andra intressen görs i varje enskilt ärende.   
 

Relaterade styrdokument 

Vision 2040 

Orusts Vision 2040 är beslutad av kommunfullmäktige 2018. Den är inte 
detaljerad vad gäller kulturmiljöfrågor, men betonar platsens identitet som en av 
de viktiga faktorerna. Bilden av Orust ska bidra till kommunens profilering och 
anseende:  

   ”Orust är närhet och utrymme, samhälle och landsbygd, öppet hav och lugnande 
skog, bredd och spets. Naturens värden och dess förutsättningar ger oss många 
möjligheter att utvecklas.”  

Här betonas alltså den stora spännvidden som finns inom kommunens gränser, 
en spännvidd som är en del av identiteten. Motsvarande spännvidd återfinns 
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också vad gäller de utvalda kulturmiljöerna, såväl vad gäller deras belägenhet och 
utseende, som den historia de återspeglar.  

Väl omhändertagna kulturmiljöer stärker kommunens profil, och målbilden 
samspelar med Vision 2040. 
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Turismstrategi – strategi för hållbar besöksnäring på Orust 2021-2025 

Kulturarv, kulturmiljöer och kulturvärden nämns genomgående i dokumentet som 
viktiga faktorer för att utveckla kommunens besöksnäring. 
 
  ”Det unika med Orusts kommun är kombinationen av skärgårdsupplevelser med 
ett unikt kulturarv kring båtbyggande, båtliv, fiske, hav, fisk- och skaldjur och 
odling/gårdar. Positionen som Bohusläns största ö, den gröna hållbara ön med 
rötterna i fiske- och båtbyggartraditioner ska byggas genom denna kombination.”  

Turismstrategin hänvisar även till avsiktsförklaringen ”Ett enat Bohuslän” som 
antagits av Bohusläns elva kommuner. Avsiktsförklaringen tar ställning för att alla 
kommuner ska samverka för att stärka besöksnäringen bland annat genom att 
värna natur- och kulturvärden.  

Kulturmiljöstrategins mål samspelar med turismstrategins mål och viljeriktning. 

Naturvårdsplan 2006 

Ofta finns tydliga kopplingar mellan värdefulla kulturmiljöer och höga 
naturvärden, särskilt i ett så rikt kulturlandskap som Orust utgör. En del 
kulturmiljöer är även beroende av naturvårdsåtgärder för sitt omhändertagande. 
Både naturvårdsplanen och kulturmiljöstrategin är därför starkt länkade till 
varandra med en gemensam målbild för de delar som utgör både kulturmiljö och 
naturmiljö. 

Näringslivsstrategi 

En ny näringslivsstrategi är under framtagande och beräknas klar under 2023. 
Den gamla näringslivsstrategin gällde 2015 till 2020 och tog inte specifikt upp 
kulturmiljöerna som resurs för företagande. Däremot pekade den bland annat på 
samlingen kring varumärket Bohuslän genom kommunsamverkan ”Ett enat 
Bohuslän” där kulturmiljö nämns som en viktig faktor. 

Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Ett strategidokument som tagits fram och antagits av Göteborgsregionens 
kommuner samt Orust och Uddevalla kommuner. Dokumentet utgör en 
gemensam strategi för hur den regionala strukturen ska blå långsiktigt hållbar. 
Dokumentet innehåller sex gemensamma överenskommelser och ska vara 
vägledande för den fysiska planeringen inom kommunerna och främja en 
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helhetssyn på bebyggelse, transport, samt blå och grön infrastruktur. Den första 
överenskommelsen lyder:  

Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära landsbygdens 
karaktär och identitet ska tas tillvara genom att verka för: 

 Att värna och synliggöra kulturvärden i kustzonen, till exempel i form av 
miljöer och lämningar kopplade till fiske, fiskberedning, varv och 
båtbyggeri. 

 Samstämmiga strategier för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med 
avvägningar mellan bevarande och varsam utveckling. 

 Att lyfta fram berättelser om platser, människor och händelser i kustzonen 
och skapa generations- och kulturövergripande mötesplatser där lokal 
kunskap kan förmedlas. 

 Att stärka attraktionskraften med ett brett spektrum av utbud som väcker 
nyfikenhet och lockar besökare och boende med olika bakgrund och i olika 
åldersgrupper. 

Kulturmiljöstrategins mål stämmer väl överens med strukturbilden för kustzonen. 

Övriga utgångspunkter 

Begreppen kulturarv, kulturmiljö och kulturhistoriskt värde 
Kulturarv är materiella och immateriella spår av mänsklig aktivitet genom tiderna. 
Begreppet kan preciseras för att belysa enskilda delar av samhällsutvecklingen, 
tillexempel det byggda kulturarvet eller modernismens kulturarv. Ett exempel på 
immateriellt kulturarv kan vara mångåriga traditioner och kunskaper kopplade till 
en viss plats, som tillexempel långafisket i Mollösund. 

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, till exempel 
fornlämningar, byggnader, vägar och järnvägar eller det brukade landskapet. En 
kulturmiljö kan utgöras av såväl en enskild byggnad som en hel stadsdel, plats 
eller byggd.  

Även immateriella företeelser som ortnamn och sägner knutna till en plats eller 
ett område kan utgöra en kulturmiljö eller vara del av den.    
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Kulturmiljöarbete är det arbete som bedrivs av såväl det offentliga som civila 
samhället för att skapa förutsättningar för människor att göra anspråk på 
kulturarv genom att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer.  

Kulturhistoriskt värde avser de möjligheter materiella och immateriella företeelser 
kan ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika 
skeenden och sammanhang − samt därigenom människors livsvillkor i skilda 
tider, inklusive de förhållanden som råder idag. Det kulturhistoriska värdet 
behöver med andra ord inte vara kopplat till ett objekts fysiska utformning i sig, 
det kan lika gärna handla om personhistoriska, samhällshistoriska eller 
socialhistoriska egenskaper kopplade till objektet.  

Bedömning av kulturhistoriskt värde innebär därmed att läsa av och förklara 
varför, på vilket sätt och i vilken grad en kulturmiljö kan förmedla kunskaper om, -
och förståelse av, olika skeenden och sammanhang. Ju tydligare kunskapen kan 
läsas ur kulturmiljön, desto högre kulturhistoriskt värde besitter den. 

Kommunens roll i kulturmiljöarbetet 
Den lag som främst reglerar kulturmiljöarbetet i kommunen är plan- och 
bygglagen (nedan PBL) men även kulturmiljölagen (nedan KML) är betydelsefull 
då den i sin portalparagraf slår fast att ansvaret för kulturmiljön delas av alla i 
samhället.  

PBL är kommunens viktigaste verktyg för att skydda kulturmiljöer och innehåller 
också flera paragrafer som tydliggör kommunernas skyldigheter att ta ansvar för 
kulturmiljön i planprocessens olika steg. I såväl översiktsplanering som i 
detaljplanering ska kommunen med olika detaljeringsgrad redovisa sina 
kulturmiljöer och hur dess värden ska skyddas mot påtaglig skada. 

Störst möjlighet att skydda kulturvärden har kommunen genom att upprätta 
detaljplaner som ska ange vilka värden som finns i planens område och hur 
utveckling och förändring kan ske utan att dessa värden tar skada.  

Genom områdesbestämmelser har kommunen möjlighet att peka ut kulturvärden 
även utanför detaljplanelagt område liksom att precisera vad som krävs för att 
skydda dem. Tillexempel kan utökad lovplikt för rivning införas vilket ger miljö- 
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och byggnadsnämnden möjlighet att ta ställning till om en byggnad utanför 
detaljplan är kulturhistoriskt värdefull inför en eventuell rivning.    

Enligt PBL är en förutsättning för att kommunen ska kunna bevilja bygglov att 
såväl byggnadens som platsens kulturvärden tas tillvara. Detta enligt 
varsamhetskravet och förvanskningsförbudet i PBL:s åttonde kapitel samt kravet 
på hänsyn enligt PBL:s andra kapitel. Byggherren är alltid ansvarig för att dessa 
krav uppfylls oavsett om åtgärden är bygglovspliktig eller ej, medan miljö- och 
byggnämnden har tillsynsansvaret för att byggherren fullgör sina skyldigheter. 

Orusts kulturmiljöer 

Orusts historia speglas i kulturmiljöerna 
Orusts geografi spänner från utpräglade jordbruksbygder till utpräglade 
kustlandskap, en bredd och variation som återspeglar sig också i den historiska 
utvecklingen och karaktären på de historiska miljöerna.  

På hela Orust finns gott om lämningar från förhistorisk tid och kulturmiljöerna 
speglar ett urval från äldsta stenålder till vikingatid. Lämningarna visar på ett 
flitigt landskapsutnyttjande, ofta kring slättbygderna och utmed dåtidens högre 
kustlinje. Fiske och jakt, liksom jordbruk och landskapsskötsel har varit de 
dominerande näringarna under förhistorisk tid.  

Kring Tegneby finns Bohusläns största koncentration av stenkammargravar från 
bondestenåldern. Boplatser från jägar- och bondestenålder, liksom 
bronsåldersrösen återfinns vid Lunden och Bua – Hästekälla. Nära Torps kyrka 
finns en grupp hällristningar med motiv som människor och skepp, annars är 
skålgropar den vanligaste typen av bronsålderns hällristningar på Orust. 

Järnålderns landskap med bevarade gravfält, gravhögar och fornborgar finns i 
anslutning till slättbygderna, exempelvis kring Röra, Myckleby, Morlanda, Hoga 
och Vräland. Vid Hoga finns också en av Bohusläns få vikingatida runstenar, 
daterad till ca 800 e.Kr.  

Jordbruksmiljöerna idag är i hög grad präglade av jordbruksreformen Laga skifte 
1827 och decennierna därefter, vilket kombinerat med den geografiska särprägel 
som den bohuslänska naturgeografin har ger dem ett karaktäristiskt utseende. I 
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miljöurvalet finns såväl mindre och mer avgränsade miljöer, som Lalleröd och 
Nötskär, och större mer sammanhängande områden, som landskapen runt 
kyrkplatserna eller landskapen på Lyr och Flatön. 

I miljöurvalet speglas också hela den sociala bredden i dåtidens samhälle. I ena 
änden av skalan finner vi Morlanda, med säteribyggnader och ett herrgårdspräglat 
landskap, och i andra änden miljöer som speglar villkoren för de mest utsatta i 
dåtidens samhälle, torp- och backstugumiljöerna på Kultehamn och Storehamn. 

Längs Orusts västsida finner man ett antal välbevarade kustsamhällen, en 
väsentlig del av den bohuslänska fiskelägesbygden finns här. Samhällena är av 
varierande ålder, men delar en i huvudsak gemensam ekonomisk-historisk 
utveckling från 1800-talet och framåt, vilken också präglat deras utseende. En 
uppgång inleddes med 1860-talets sillperiod, följd av fortsatta goda tider med 
storsjöfiske och fraktfart. Men den kraftiga nedgången efter första världskriget 
bromsade upp ekonomin, och även samhällenas bebyggelseutveckling. 
Sammantaget ger dessa bebyggelsemiljöer en mycket värdefull bild av 
västkustens maritima samhällen. 

Sammanlänkat med fiske och fraktfart är båtbyggeriet, som under lång tid varit en 
viktig del av Orusts näringsliv. Idag finns endast ett fåtal kompletta äldre 
anläggningar och miljöer kvar, som Hälleviksstrands varv och Gösta Johanssons 
varv i Kungsviken. Andra platser som berättar om detta är Lyresundsmiljön och 
Syltenäs-Buvenäs-miljön. 

Bohuskustens attraktion som besöksdestination har sina rötter i 1800-talets 
badgäströrelse. Välbärgade människor reste sommartid både till renodlade 
badortsmiljöer som den på Stillingsön, men man hyrde också in sig hos 
ortsbefolkningen i kustsamhällena eller byggde egna sommarhus som på Nösund.  

I och med att allmän semester infördes 1938 blev semester- och sommarhus 
också en angelägenhet för större delar av befolkningen. Sommarstugeområden 
och företagsägda semesterbyar byggdes på många håll, så även på Orust. 
Enskilda välbevarade av de tidiga sommarstugorna finns men generellt har många 
av dessa sommarhus och anläggningar successivt byggts om. 
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Till det äldre kust- och landsbygdssamhället hörde också kommunikationer, 
handel, verksamheter och samhällsinstitutioner. Lokala handlare drev lanthandlar 
på många platser. Kvarn- och sågverksamheten speglas exempelvis i miljöerna 
Assmunderöd och Ålgård, viktiga lokala handelsplatser var exempelvis Slussen 
och Nösund. Som exempel på sociala institutioner kan nämnas Tofta gård som 
var ålderdomshem mellan 1921 och 1958, och att på Kårehogen i Morlanda fanns 
ett landsbygdsapotek. 

1900-talet kom att innebära en befolkningsstagnation för Orust ända fram till 
1960-talet. Den ekonomiska expansionen skedde i städerna, och många flyttade 
till Göteborg och Uddevalla. Fisket utvecklades med större båtar, bättre 
hamnanläggningar och effektivare fångstmetoder, men sysselsatte inte lika 
många.  

Efter kommunsammanslagningen till nuvarande Orust kommun 1971 blev Henån 
kommuncentrum, och 1975 bestämdes att Henån, Ellös och Svanesund skulle 
vara huvudorter i de olika kommundelarna. Även om bland annat ökade 
pendlingsmöjligheter lett till att befolkningen mellan ca 1970 och ca 1995 växt till 
den nivå Orust har idag, är den starka prägel som 1900-talets 
bebyggelseutveckling satt på många andra kommuner inte alls lika tydlig här, och 
det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets strukturer är fortsatt fullt läsbara. 
 
En utförligare beskrivning av Orusts historia finns i kunskapsunderlagets del 1. 

Lista över kulturmiljöer, med kort karaktärisering 
De kulturmiljöer som genom det kulturhistoriska planeringsunderlaget är utvalda 
att spegla Orusts identitet och historia visar tillsammans på en stor bredd, vilket 
återspeglar öns många olika karaktärer. Kulturhistoriska värden finns också 
utanför de utvalda miljöerna, både i form av byggnader, fornlämningar och 
landskapsrum. 

Följande miljöer är de som är utvärderade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. 
Miljöerna beskrivs med en kort karaktärisering. En komplett historik och värdering 
av miljöerna finns i kunskapsunderlagets del 2.  
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1. Assmunderöd och Ålgård. Välbevarade kvarn- och sågmiljöer i småskuret 
kulturlandskap i Orusts inland.  

2. Bua – Hästekälla. Välbevarade fornlämningar i anslutning till 
kulturlandskap.  

3. Bö och Långelanda. Välbevarad landskaps- och fornlämningsmiljö samt 
kyrka på medeltida plats. 

4. Edshultshall. Kustsamhälle med välbevarad bebyggelse. 
5. Flatön. Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö.  
6. Gullholmen – Härmanö. Mycket välbevarad bebyggelse- och 

landskapsmiljö, med mycket höga kulturvärden. Riksintresse för 
kulturmiljövården. 

7. Hälleviksstrand. Kustsamhälle med välbevarad bebyggelse. 
8. Kultehamn. Stor och sammanhållen torpruinmiljö som speglar de mindre 

bemedlades levnadsvillkor. Riksintresse för kulturmiljövården. 
9. Kungsviken. Bebyggelsemiljö som speglar båtbyggerinäringen. 
10. Käringön och Måseskär. Kustsamhälle med mycket välbevarad bebyggelse, 

samt fyrplats. Ingår i riksintresse för kulturmiljövården. 
11. Lalleröd. Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, som 

speglar det karaktäristiska och av laga skifte påverkade odlingslandskapet. 
12. Lunden och Torp. Välbevarad fornlämningsmiljö, med en koncentration av 

förhistoriska boplatser och gravar i ett småskaligt kulturlandskap. 
13. Lyr. Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, med ovanligt 

enhetlig bebyggelsebild 
14. Lyresund. Bebyggelse-, landskaps- och fornlämningsmiljö, karaktäristisk 

för kustlandskapet och med anknytning till Orusts varvsnäring. Två av 
Orusts få kvarvarande äldre varvsmiljöer finns här. 

15. Mollösund och Mollön. Mycket höga kulturvärden. Kustsamhälle med 
mycket välbevarad bebyggelse, samt värdefullt kustlandskap. Riksintresse 
för kulturmiljövården. 

16. Morlanda. Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, säteri med 
tillhörande herrgårdslandskap och medeltida kyrka. Varierad 
fornlämningsbild med lång kontinuitet. Riksintresse för kulturmiljövården. 

17. Mycklebyslätten. Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, 
landskap och kyrka.  
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18. Nösund. Välbevarad fornlämnings- och bebyggelsemiljö som vuxit fram ur 
handel och sjöfart. 

19. Nötskär. Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, som 
speglar det karaktäristiska och av laga skifte påverkade odlingslandskapet. 

20. Råssö. Välbevarad landskapsmiljö med jordbruksbebyggelse i bevarad 
bystruktur.   

21. Röraslätten. Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap 
och kyrka.  

22. Slussen. Välbevarad bebyggelse- och landskapsmiljö, betydelsefull som 
bland annat lastageplats och sommargästmiljö. 

23. Stala. Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och 
kyrka.  

24. Stillingsön. Välbevarad bebyggelsemiljö, som speglar badortsepoken. 
25. Stocken och Råön. Kustsamhällen med välbevarad bebyggelse, samt 

karaktäristiskt värdefullt kustlandskap. Råön ingår i område av riksintresse 
för kulturmiljövården. 

26. Storehamn – Slättorp. Torp- och torpruinmiljö som speglar de mindre 
bemedlades levnadsvillkor. 

27. Storehamn – Paraten. Torpmiljö som speglar de mindre bemedlades 
levnadsvillkor. 

28. Syltenäs-Öberg. Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, med 
koppling till Orusts varvshistoria. 

29. Tegneby – Holm – Haga. Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, 
landskap och kyrka. Riksintresse för kulturmiljövården. 

30. Tofta. Välbevarad bebyggelse- och landskapsmiljö med lokalhistorisk 
betydelse. 

31. Torp. Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och 
kyrka 

32. Valön. Välbevarad landskaps- och kustjordbruksmiljö. 
33. Vräland och Hoga. Välbevarad fornlämningsmiljö, med Hoga-stenen som 

en av de viktigare lämningarna, i ett karaktäristiskt öppet landskap med 
bebyggelse i traditionella lägen. 
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Nationella kulturmiljöintressen 
Vissa kulturmiljöer och byggnader samt fornlämningar har särskilda skydd i 
lagstiftningen. 

Riksintresseområden 
Riksintressen för kulturmiljövården är områden som är unika på ett nationellt 
plan. Enligt miljöbalken ska områden som pekats ut som riksintressen för 
kulturmiljövården skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som kan påtagligt 
skada de utpekade intressena. Länsstyrelsen ansvarar för att bevaka 
riksintressen på regional nivå och ta fram förslag på revideringar. 
Riksantikvarieämbetet har nationell uppsikt över landets riksintressen och tar 
beslut om nya områden eller om revideringar av gamla.  
 
Följande områden av riksintresse för kulturmiljövården finns inom Orusts 
kommun: 

 Haga (Stala och Tegneby) 
 Kultehamn (Långelanda) 
 Mollösund  
 Morlanda – Torebo  
 Nordvästra Orustskärgården (Gullholmen och Käringön) 

 

Fornlämningar 
Alla fornlämningar är enligt kulturmiljölagen skyddade och får därmed inte 
skadas. En fornlämning kan utgöras av ett enskilt objekt eller ett större 
fornlämningsområde. Den som på något sätt vill förändra eller utföra markarbete i 
närheten av en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd. På Orust finns 
omkring 1383 kända fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets tjänst 
Fornsök. 

Byggnadsminnen 
Enligt kulturmiljölagen kan byggnader eller bebyggelseområden förklaras som 
byggnadsminnen av länsstyrelsen om de bedöms ha synnerligen höga 
kulturhistoriska värden. Vem som helst kan väcka frågan om en byggnad ska 
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förklaras som byggnadsminne. Inom Orust kommun finns idag inga byggnader 
eller bebyggelseområden som förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen. 

Däremot har kommunen ett statligt byggnadsminne, vilka utses av Sveriges 
regering. Statliga byggnadsminnen förvaltas på olika sätt men det är 
Riksantikvarieämbetet som har tillsyn över dessa. 

Statliga byggnadsminnen på Orust: 

 Måseskärs fyrplats 

Kyrkliga kulturminnen 
Kulturmiljölagen anger att alla kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör 
Svenska kyrkan samt alla begravningsplatser ska vårdas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskar. Om kyrkomiljön är från 1939 eller tidigare ska 
länsstyrelsen ge tillstånd till förändringar. Detta tillståndskrav gäller också för 
särskilt utvalda yngre kyrkor och anläggningar som har höga kulturhistoriska 
värden. 

Kyrkliga kulturminnen på Orust: 

 Morlanda kyrka 
 Mollösunds kyrka 
 Hälleviksstrands kyrka 
 Gullholmens kyrka 
 Käringöns kyrka 
 Flatöns kapell 
 Myckleby kyrka 
 Långelanda kyrka 
 Tegneby kyrka 
 Stala kyrka 
 Röra kyrka 
 Torp Kyrka 

Nationella och regionala mål 
På nationell nivå finns kulturmiljömål och miljökvalitetsmål som berör 
kulturmiljön. 
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Kulturmiljömålen 
De fyra nationella kulturmiljömålen är sedan 2014: 

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 
används och utvecklas. 

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 
ansvar för kulturmiljön. 

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 
kunskap, bildning och upplevelser. 

 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön 
tas till vara i samhällsutvecklingen. 

Regering och riksdag har uttalat att de nationella målen ska vara vägledande för 
kulturmiljöarbetet på regional- och kommunal nivå.  

Punkt ett innebär att kulturmiljöerna ska spegla hela samhällets historia, och att 
de ska tas om hand och brukas för lokal utveckling.  

Punkt två och tre innebär att människor ska göras delaktiga i arbetet med att ta 
om hand och utveckla kulturmiljöerna, som också ska göras tillgängliga för alla 
och nyttjas i tillexempel skolundervisning.  

Punkt fyra innebär att kulturmiljöfrågorna ska vara en integrerad och jämbördig 
del i framtida samhällsutveckling. 

Miljökvalitetsmålen 
Kulturmiljöaspekter ingår också i flera av de 16 miljökvalitetsmålen som 
riksdagen tog beslut om 2012, till exempel Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen 
fjällmiljö, Ett rikt växt- och djurliv samt God bebyggd miljö.  

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har bland annat preciserats med avseende 
på kulturvärden i bebyggd miljö: 
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 Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, 
används och utvecklas. 

Syftet med målet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö 
där natur- och kulturvärden tas tillvara och utvecklas. 

Nationell arkitekturpolicy, gestaltad livsmiljö 
Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design på olika sätt 
formar samhället och invånarens vardag och hur de kan bidra till att lösa 
samhällets utmaningar. 2018 antogs ett nytt nationellt mål för arkitektur, form och 
design: 

 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda 
förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska 
uppnås genom att: 

 hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska 
överväganden, 

 kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids, 
 det offentliga agerar förebildligt, 
 estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 

utvecklas, 
 miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete och 

samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 

Regionala kulturmiljömål 
Regionens ”Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020 – 2023” 
som antagits av regionfullmäktige 2019-10-08 innehåller regionens prioriteringar 
inom natur- kulturarvs och kulturmiljöområdet: 

 Öka alla invånares tillgänglighet till och delaktighet i natur- och kulturarvet 
genom att främja samverkan mellan natur och kulturarvsorganisationerna 
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samt det civila samhället för gemensam verksamhetsutveckling och bättre 
resursutnyttjande. 

 Öka barn och ungas delaktighet och engagemang i det lokala natur- och 
kulturarvet genom utveckling av pedagogik, exempelvis utifrån 
digitaliseringens möjligheter och interkulturell dialog. 

 Öka upplevelsevärdet för besökare och turister genom att i samarbete med 
besöksnäringen samordna hållbara natur- och kulturarvsupplevelser och 
sammankoppla besöksmål och andra kulturarrangemang. 

 Ta tillvara och utveckla natur- och kulturarvet för en hållbar utveckling 
både på regional och kommunal nivå genom strategisk samverkan mellan 
kulturmiljövårdens aktörer och berörda samhällssektorer. 

Med syfte att samordna, stärka och utveckla insatserna för kommunerna, 
föreningslivet och andra parter har Länsstyrelsen, Göteborgs stadsmuseum, 
Bohusläns museum, Västergötlands museum och den regionala 
kulturförvaltningen arbetat fram en gemensam riktning för det regionala 
kulturmiljöarbetet 2020 - 2030. Dokumentet Kulturmiljö 2030 pekar ut de 
viktigaste gemensamma prioriteringarna i kulturmiljöarbetet i Västra Götalands 
län under åren fram till 2030: 

 Utveckla arbetet med delaktighet i kulturarvet 
 Integrera kulturmiljöfrågor tydligare i samhällsplanering och regionalt 

utvecklingsarbete. 
 Utveckla arbetssätt för att möta strukturomvandlingens effekter på 

kulturmiljön i en region med både städer och landsbygd. 
 Integrera kulturarvsfrågor i klimatanpassningsarbetet. 
 Bidra till att utveckla ett hållbart bruk av kulturhistoriska besöksmål. 

 

Strategi 

Målbild för kulturmiljöarbetet i Orust kommun 
De nationella och regionala målen kan för Orust fångas med en samlad målbild: 
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 Kulturmiljöerna är en del av Orusts identitet och attraktion. Orusts 
kulturmiljöer ska därför vara väl omhändertagna, angelägna och tillgängliga 
för alla, och en resurs för kommunens långsiktiga utveckling. 

Kulturhistorien och dess miljöer bygger tillsammans med natur, näringsliv, 
kulturliv med mera upp den komplexa helhet som utgör identiteten för Orust 
kommun. Kulturmiljöerna är en del av Orusts identitet och attraktion. För att man 
ska kunna och vilja ta del av kulturmiljöerna måste man ha en relation till dem, 
och de bör också vara omhändertagna och möjliga att förstå. Bäst relation får 
man om de kan brukas: Som upplevelse, för undervisning och 
kunskapsförmedling samt för utveckling. De ska därför vara väl omhändertagna, 
angelägna och tillgängliga för alla, och en resurs för kommunens långsiktiga 
utveckling. 

Mål: Orusts kulturmiljöer är väl omhändertagna  
Ansvaret för att ta hand om kulturarvet är gemensamt och delas av alla, var och 
en utifrån sitt ansvarsområde: Allmänhet, föreningsliv, fastighetsägare, kommun 
och stat. Framförallt har fastighetsägare och kommun stort inflytande på den 
långsiktiga utvecklingen. På Orust är förändringstrycket stort. Det innebär 
önskemål om ändringar och tillägg i bebyggelsemiljöerna, och önskemål om 
exploateringar som kan ha påverkan på både bebyggelse, landskapsbild och 
fornlämningar. Vidare sker också påverkan genom de stora omvandlingar som 
sker i jord- och skogsbruket och den påverkan det har på landskapsbaserade 
miljöer. Till detta hör också de utmaningar som klimatförändringarna innebär.  

Det är en utmaning att hantera detta förändringstryck med bibehållen kvalité och 
rimlig arbetsbelastning. För detta ändamål behövs aktuella och effektiva 
beslutsunderlag som stöd i handläggningen, och bra informationsmaterial som 
kan stötta fastighetsägare i att göra rätt, och rutiner för att få in kulturhistoriska 
bedömningar tidigt i processerna och i uppföljningen. 

Delmål 
 Kulturmiljöfrågorna hanteras i planeringen jämbördigt med andra allmänna 

intressen, utifrån ett aktuellt och kontinuerligt uppdaterat 
kulturmiljöunderlag. 
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 Det finns handläggarstöd för kulturmiljöerna som ger effektiv 
handläggning. 

 Antikvarisk kompetens finns tillgänglig i den kommunala organisationen.  
 Fastighetsägare har tillgång till den information som behövs för att 

tillvarata kulturvärden vid underhåll, om- och nybyggnationer, liksom vid 
mark- och landskapsförändringar vid jord- och skogsbruk. 

 Klimatanpassningsåtgärder som berör kulturmiljöer utförs med hänsyn till 
miljöernas kulturvärden. 

Mål: Orusts kulturmiljöer är angelägna och tillgängliga för alla 
Ett av syftena med kulturmiljöarbete är att människor ska ta del av och bruka 
kulturmiljöerna. Det är därför viktigt att miljöerna och informationen om dem kan 
nyttjas tillexempel i skolundervisningen, för att föra vidare kännedom om den 
lokala historien. Det är också viktigt att det finns en delaktighet i hur 
kulturmiljöarbetet bedrivs, och här är de lokala kulturarvsföreningarna och 
näringslivet en resurs att bygga vidare på.  

 

Det måste också vara möjligt att besöka kulturmiljöerna, både fysiskt och digitalt, 
och ta del av de upplevelser de ger. Det gäller även de miljöer som inte är 
”naturligt tillgängliga”, utan kräver vård och olika former av iordningsställande och 
tillgängliggörande. 

Delmål 
 Kulturmiljöerna är tillgängliggjorda genom vård och information, till nytta 

för såväl allmänhet som besöksnäring. 
 Kulturarvsföreningar är involverade i kulturmiljöarbetet. 
 Kulturmiljöerna och kulturmiljöunderlagets historik om Orusts historia 

används som utbildningsresurs. 

Mål: Orust kulturmiljöer är en resurs för långsiktig utveckling 
Besöksnäringen är en av de viktiga näringsgrenarna på Orust, och de 
kulturhistoriska miljöerna är en viktig beståndsdel i attraktionen för Orust som 
besöksmål. Det är svårt att tänka sig en fortsatt positiv utveckling av 
besöksnäringen utan exempelvis väl bibehållna och attraktiva miljöer som 
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Mollösund, Käringön och Gullholmen, platser som samtidigt också är områden av 
riksintresse för kulturmiljövården.  

Därför behöver både besöksnäringens aktörer, besökare och kommuninvånare på 
ett enkelt sätt få tillgång till platsernas historia. Man behöver också ha åtkomst 
till sådana historiska platser som inte i sig själva är enkelt tillgängliga utan kräver 
visst iordningsställande. 

Välbevarade platser med historia, som kulturmiljöer, är också en tillgång för 
föreningsliv och kulturskapande. Det finns även platser som är viktiga för 
turismföretag. Några av kulturmiljöerna har också funktion som noder eller arenor 
för ett aktivt och kreativt föreningsliv. Exempel på detta är bland annat Gösta 
Johanssons varv i Kungsviken och Ålgårds kvarn. 

Delmål 
 Ett aktivt arbete med kulturmiljöer som positiv utvecklingsfaktor för såväl 

näringsliv som föreningsliv. 
 Tillgängliggör kulturmiljöer genom vård och information. 
 Goda exempel inom byggnadsvård och kulturmiljövård uppmärksammas 

och framhålls. 
 

Förvalta strategin 

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

Målgruppen för strategin ansvarar för att ta del av och efterleva den. 

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

”Orusts kulturmiljöer” är framtagen 2019 - 2020 av Bohusläns museum på uppdrag av 

Orust kommun. Här finns beskrivningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer på 

Orust, liksom den lokala historia som dessa miljöer illustrerar. 

 

Det tidigare materialet, Orusts kulturmiljöprogram ”Orust – historia och miljö” från 

1994 hade många år på nacken och det fanns därför ett stort behov av ett uppdaterat 

material. 

 

Materialet är främst tänkt som ett stöd i löpande hantering av dessa kulturmiljöer, men 

kan läsas av vem som helst som har ett intresse av Orusts historiska bakgrund. 

Historik 

I denna del 1 av rapporten återfinns ett relativt kortfattat och uppdaterat referat av 

Orusts historiska utveckling, som bakgrund till urvalet av kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer. Att den historiska bakgrunden finns tillgänglig för både allmänhet och tjänste-

män är viktigt för att kunna få rätt förståelse för de målbilder och rekommendationer 

som finns för kulturmiljöerna. 

 

Den gör inte anspråk på att vara en komplett historieskrivning. Orusts historia är bred 

och mångfacetterad. På kommunens hemsida ligger idag (2020) också historik från det 

tidigare kulturmiljöprogrammet, liksom materialet ”1000 år på Orust”, framtaget av 

tidigare kultursekreteraren Folke Almegius.  
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Förhistorisk tid 

Med förhistorisk tid menas den del av människans historia som i stort saknar skriftliga 

källor. Vår kunskap om denna tid kommer därför i första hand från synliga fornläm-

ningar, arkeologiska undersökningar och fornfynd.  

 

På Orust finns rikligt med förhistoriska spår från det att de första människorna kom för 

omkring 10 000 år sedan, fram till dess att vikingatiden övergick i medeltid för ca 

1000 år sedan. Orust kan också ståta med flera fornlämningar som nått internationell 

berömmelse: Hagadösen och jägarstenåldersboplatserna vid Huseby klev.  

Jägarstenålder 9000 – 4200 f.Kr. 

De första människorna kom till det som idag är Orust när inlandsisen dragit sig till-

baka. Orust var då en samling av många öar, som sakta reste sig ur havet sedan isens 

tryck försvunnit. Landskapet var relativt kargt och kalt, med en vegetation av buskar, 

ris och låga träd, ofta tall eller björk. Människorna som kom var jägare, fiskare och 

samlare och de levde ett nomadiskt liv. De äldsta boplatserna är ca 10 000 år gamla 

och har hittats bland annat vid Enersbacken nära Nösund, i Glimsås vid Ellös och i 

Ringseröd nära Varekil. De tillverkade yxor, pilspetsar och andra redskap av flinta och 

det är bara redskapen och resterna efter platserna där redskapen tillverkades som har 

bevarats i jorden.  

 

Orust utgjordes under denna tid av flera större öar med skärgårdar av mindre öar i sun-

den däremellan. Jägarstenålderns människor hade sina boplatser nära stränderna i 

skyddade vikar och sund. På grund av landhöjningen ligger dessa platser numera om-

kring 55 - 25 meter över dagens havsnivå. Ett exempel på en sådan plats är Kungsvi-

ken. Där kantas den dåvarande strandlinjen av boplatser. De har använts i samband 

med jakt, fiske och redskapstillverkning vid återkommande besök under en lång tids-

period, ca 6500 – 4000 f.Kr. Ett annat boplatsområde låg vid Huseby klev nära Ellös 

och har blivit mycket känt på grund av sitt fantastiska fyndmaterial.  

Huseby klev 

I vanliga fall förmultnar allt organiskt material och endast redskapen av sten kan beva-

ras i jorden. Men vid undersökningar vid Huseby Klev upptäckte arkeologerna orga-

niskt material som bevarats i lersedimenten, och material av ben och horn som beva-

rats med hjälp av högar med snäck- och musselskal. Genom detta har vi fått en unik 

inblick i vardagen för jägarstenålderns folk.  

 

Vid Huseby klev har människor bott i flera omgångar under stora delar av förhistorien. 

De äldsta spåren är ca 10 300 - 9600 år gamla. Djurbenen visar att människorna bland 

annat fiskade torsk och långa. De jagade djur som vitnosdelfin, gråsäl, kronhjort och 

garfågel. Man åt också växter och bär, till exempel hasselnötter, slånbär och vildäpp-
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len. Redskapen var inte bara av sten, utan man använde också hackor, yxor och pil-

spetsar av ben och horn. För att fästa fast redskapen vid handtag och skaft användes 

harts eller kåda från björkar, som mjukades upp genom att man tuggade på det. Dessa 

kådtuggummin, somliga med tandavtryck, hittades också på boplatsen. Ur tre av 

tuggummina har forskarna år 2018 lyckats utvinna det äldsta DNA som hittills hittats i 

Skandinavien. Tuggarna utgjordes av två flickor och en pojke och de var barn eller 

ungdomar. De tillhörde en genetisk folkgrupp som kallas för skandinaviska jägar-sam-

lare. Resultaten tyder på att barn och unga deltog i arbetet med att laga och tillverka 

redskap och att dessa arbetsuppgifter inte var knutna till ett specifikt kön.  

 

En senare bosättning vid Huseby klev kommer från slutet av jägarstenåldern, för ca 

7000 år sedan. Klimatet var vid denna tid varmare och fuktigare, med gott om 

buskvegetation och lövträd. Arkeologerna hittade bland annat en lämning efter en 

hydda med högar av ostron- och blåmusselskal omkring. Här fanns många fiskekrokar 

av ben. Förutom musslor och ostron fiskade man torsk och kolja. Liksom tidigare åts 

vitnosdelfin och kronhjort, men nu fanns också vildsvin med i dieten.  

Bondestenålder 4200 – 1700 f.Kr. 

För ca 6000 år sedan, alltså kring 4000 f.Kr., började livssättet att förändras för männi-

skorna i Bohuslän och på Orust. Man övergick till att bli mera bofast, ha tamboskap 

och ägna sig åt odling. Denna förändring skedde förstås inte över en natt, utan var en 

längre process. Studier av DNA i mänskliga kvarlevor från olika håll i Europa har vi-

sat att jordbruket spreds genom förflyttningar av människor, som tog med sig kun-

skapen om att odla, hålla boskap och tillverka keramik. Den första jordbrukande kul-

turen i Bohuslän kallas för trattbägarkulturen. Deras trattformade keramikkärl med 

geometrisk dekor och deras stenkammargravar påträffas såväl på Orust som på många 

andra håll i Västeuropa.  

Boplatser 

Vid bondestenålderns början var havsnivån omkring 25 m över dagens nivå. Huvudde-

len av Orust var nu en enda stor ö. Vid bland annat Varekil, Henån, Tegneby och Mor-

landa fanns havsvikar som trängde långt in i landskapet. Boplatserna kunde antingen 

ligga strandnära eller vid slättmarkerna på öns inland. Landskapet var bevuxet med en 

tät vegetation av ädellövskogar och var förmodligen relativt svårframkomligt.  

 

På hela Orust finns ett stort antal kända förhistoriska boplatser. Där har man hittat red-

skap i sten eller flinta, restprodukter efter redskapstillverkning och ibland keramikbi-

tar. Många av dessa boplatser kommer troligen från jägar- eller bondestenålder. Det 

kan både röra sig om fastare bosättningar eller platser som använts kortare tider i sam-

band med jakt- eller fisketurer. Det kan vara svårt att datera boplatserna bara genom 

de föremål som plockats upp från markytan – oftast krävs en arkeologisk undersök-

ning för att bringa klarhet i hur och när boplatsen använts.  
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Sedan 1990-talet har ett antal boplatser upptäckts i anslutning till huvudorterna Henån, 

Svanesund, Varekil och Ellös. De flesta har bara undersökts delvis, men man har ändå 

kunnat konstatera att boplatserna ofta använts i omgångar under både jägarstenålder, 

bondestenålder och ibland även under senare delar av förhistorien. Förutom stenföre-

mål hittas också härdar och gropar, medan rester efter hyddor och hus är ovanliga.  

 

På några av boplatserna hittar vi tydliga spår efter den jordbrukande trattbägarkul-

turen. Kring Glimsås utanför Ellös, samt vid Tegneby prästgård har boplatser med red-

skap och keramik hittats. Keramiken kallas för trattbägarkeramik och är av samma typ 

som också hittats i stenkammargravar (se nedan). Rester av fastbränd mat på vissa av 

skärvorna visar att man lagat varm mat i kärlen och en analys visar att maten kom från 

landlevande växter och djur. På en boplats vid Lunden nära Nösund har man också 

hittat rikligt med trattbägarkeramik. På en keramikskärva finns troliga avtryck efter sä-

deskorn, vilket visar att man odlat säd i närområdet.  

 

Alla levde dock inte på samma sätt. Ett antal boplatser på Orust kan knytas till en 

grupp människor som kallas gropkeramiker, benämnda efter deras keramikkärl som 

ofta dekorerades med gropar. De levde främst som jägare och samlare. Deras sätt att 

tillverka flintredskap och keramikkärl skiljde sig från grannarna trattbägarkeramiker-

nas. Vid Bua söder om Ellös finns en boplats från gropkeramisk tid (ca 2900 – 2400 

f.Kr.). På boplatsen hittades eldstäder och en stor mängd verktyg, som stenyxor, skra-

por och knivar, samt över 300 pilspetsar och keramikskärvor. Fynden visar att männi-

skorna jagade, beredde mat och skinn. Fynd från andra håll i Bohuslän visar dock på 

att gropkeramiker också i viss utsträckning kunde ha tamdjur och ägna sig åt jordbruk. 

Stenkammargravar 

På Orust finns 26 bevarade stenkammargravar från bondestenålder och äldre bronsål-

der. Stenkammargravar är gravkammare, uppbyggda av stora stenblock och omgivna 

av en hög av jord eller sten. Många individer gravsattes i samma grav, ofta tillsam-

mans med gravgåvor som trattbägarkeramik och bärnstenspärlor. Det finns tre olika 

typer av stenkammargravar: dös, gånggrift och hällkista. Dösarna och gånggrifterna 

byggdes under bondestenåldern, ca 3400 - 2900 f.Kr. Hällkistorna tillkom senare, un-

der stenålderns slutskede och bronsålderns början (ca 2300 – 1500 f.Kr.).  

 

Under 1900-talets början gjordes arkeologiska undersökningar i flera av stenkammar-

gravarna, främst kring Tegneby. Bärnstenspärlor, stenföremål och trattbägarkeramik 

från bondestenåldern påträffades i flera av dem, men också rester efter begravningar 

från slutet av stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Att stenkammargravarna använ-

des som begravningsplatser av människor långt efter gravarnas tillkomsttid är ett känt 

fenomen i hela Västsverige.  

 

Orusts mest kända fornlämning är utan tvivel Hagadösen, som också är en av de 

största dösarna på Västkusten. Dösen ligger i ett område kring Tegneby, där det finns 

flest stenkammargravar på Orust. När dösen undersöktes hittades bland annat ett 
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hänge av skiffer, en bärnstenspärla, en stenyxa och en flintdolk. De flesta fynden var 

gravgåvor från slutet av stenåldern.   

 

Oftast ligger stenkammargravarna en och en i relativt kustnära läge, men på vissa plat-

ser hittar vi flera tillsammans. Nära Morlanda på Torebos marker ligger två vackra dö-

sar tillsammans. De är båda omgivna av runda eller ovala högar, kantade med resta 

stenar. Liknande gravanläggningar finns också på andra håll i Västeuropa, till exempel 

i Nordtyskland.  

 

Vid Brattås nära Kungsviken finns ett gravfält, som är det enda i sitt slag på Orust. 

Här samsas en dös och en gånggrift med 18 gravhögar från järnåldern. I närområdet 

finns också en hällkista. Kanske ser vi här ett exempel på hur stenålderns gravanlägg-

ningar användes och återanvändes under lång tid. Traditionen att begrava de döda på 

platsen har fortsatt under järnåldern, då man anlade gravhögar såsom var vanligt vid 

denna tid.  

Bronsålder  1700 – 500 f.Kr. 

Under slutet av stenåldern spreds bruket av brons i stora delar av Europa av en herde-

kultur från området norr om Svarta havet och Kaspiska havet. Brons är en legering 

mellan koppar och andra metaller, oftast tenn. Fyndigheterna för koppar respektive 

tenn ligger oftast på helt olika ställen i Europa och därför kom brons att bli en viktig 

handelsvara. Av bronset tillverkades redskap; som yxor och skäror, vapen; som svärd 

och spjutspetsar, samt smycken; som dräktspännen och halsringar. Parallellt med 

bronset användes även fortsättningsvis redskap av flinta och andra material. 

Brons på Orust 

I Sverige har ett fåtal bronsföremål från den yngsta stenåldern hittats och mycket tyder 

på att bruket av brons var relativt etablerat vid bronsålderns början. De äldsta brons-

fynden på Orust utgörs av yxor och kommer just från denna tid, ca 1700 - 1500 f.Kr. 

De har hittats i trakterna kring Stala och vid Skantorp nära Tegneby.  

 

Många bronsfynd på Orust har hittats i mossar och våtmarker. Fynden tolkas som att 

människorna offrat föremålen i mossarna. Sedvänjan att offra föremål, mat eller till 

och med djur och människor i våtmarker förekom i norra Europa under yngre stenål-

der, bronsålder och äldre järnålder. På Orust är det i första hand offer av bronsföremål 

som påträffats. Flera av dessa föremål har inte tillverkats lokalt, utan är istället import-

föremål. En bronsskål i hamrat bronsbleck, hittad i Bondevatten norr om Nösund, an-

ses vara tillverkad i alpområdet i Centraleuropa. Fyndet är det enda i sitt slag i Bohus-

län. Ett annat fynd påträffades ovanligt nog i havet. Ett svärd satt nedstucket i bottnen 

på Ellösefjorden, så att endast handtaget stack upp. Svärdet är välbevarat och över en 

meter långt, vilket är ovanligt långt för svärd av denna typ. Det dateras till ca 1300 - 

1100 f.Kr och är av skandinavisk produktion.  
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Fynden av brons på Orust visar att föremål av metallen var förekommande i samhället 

under hela perioden. Även om våtmarksfynden är de som bevarats bäst till våra dagar, 

får vi anta att brons också förekom i vardagens redskap på boplatserna och som grav-

gåvor. Importföremålen visar att Orustborna var en del av ett etablerat handelsnätverk, 

men lokal bronsgjutning bör också ha förekommit. Ett bevis för detta är den gjutform 

av täljsten, som hittats vid Berg i Morlanda. Gjutformen är dubbelsidig och ovanlig i 

sitt slag; den ena sidan är en form för en rakkniv, den andra för en pincett.  

 

En annan metall som gör entré i Bohuslän under bronsåldern är guldet, om än bara i 

sällsynta fall. Orusts enda guldfynd från bronsåldern har hittats under ett husbygge år 

1964 vid Glimsås nära Ellös. Det rör sig om en öppen armring i massivt guld med 

trumpetformade ändar. Den dateras till 800 - 500 f.Kr.  

Boplatser 

Bronsålderns folk var i huvudsak bofasta och ägnade sig åt boskapsskötsel och jord-

bruk. Under slutet av stenåldern slog den jordbrukande livsstilen igenom på allvar och 

i första hand kom betesdjuren att förändra landskapets utseende. Landskapet blev 

gradvis mera öppet och ädellövskogen allt glesare. 

 

Parallellt med jordbruket var jakten och fisket viktigt för försörjningen. I ett boplats-

material från yngre bronsålder vid Huseby klev har en metkrok av brons hittats, samt 

ben av gråsej, vilket visar på fiskets betydelse. På boplatsen har man också hittat ben 

från tamdjuren; nämligen får, svin och nötboskap.  

 

Lämningar efter bronsåldershus har grävts ut bland annat vid Ringseröd nära Varekil, 

och vid Tegneby prästgård. Undersökningarna visar att bronsåldersmänniskornas 

boplatser har legat på låga höjder eller vid bergsimpediment, gärna i närheten av od-

lingsbar mark. Vid Ringseröd hittade man lämningarna efter två hus från äldre brons-

ålder, där det ena huset var minst 10 m långt. Det andra huset anses vara något äldre 

och var inte fullständigt bevarat. Kring husen och i en stor skärvstenshög, en slags 

skräphög, hittades keramikskärvor, redskap av flinta och slipstenar, som använts att 

slipa redskapen med. Intill boplatsen fanns ett område som brukats som åker. Den då-

varande markytan har ristats korsvis med hjälp av ett årder före sådd och spåren efter 

detta var fortfarande synliga i jordlagren.  

 

Vid Tegneby prästgård har flera boplatser från stenålder, bronsålder och järnålder upp-

täckts på ett litet område. Ett mindre hus daterades till yngre bronsålder på grund av 

keramikfynden. Man hittade också s.k. lerklining, vilket betyder att husets väggar varit 

klädda med torkad lera.  

Gravar med utsikt 

Bronsålderns gravar hittar vi högt uppe på bergstopparna över hela Orust. De ligger 

antingen på bergen som kantar slättbygderna eller vid kusterna utmed dåtidens vatten-

vägar. Kring år 1000 f.Kr. stod havet omkring 15 m över dagens nivå, vilket innebär 
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att havet trängde långt in i landet på sina håll. Dalgången vid Bua, Hästekälla och Röd 

var till exempel ett grunt sund, som sträckte sig från Lyr och Boxviks kile i söder till 

Gullbergs kile i norr. Hela detta förhistoriska sund kantas av bronsåldersgravar. 

 

Gravarna kallas för rösen eller stensättningar. Rösen utgörs av stora runda eller ovala 

högar med sten och anlades under hela bronsåldern. I de äldsta rösena kan man ibland 

se resterna efter en stenkista. Detta beror på att man under den äldsta delen av bronsål-

dern främst utförde helkroppsbegravningar. Mot mitten av bronsåldern övergick man 

till ett brandgravskick, vilket innebar att de kremerade kvarlevorna lades i en behål-

lare, till exempel av keramik, tillsammans med gravgåvor innan de begravdes. Sten-

sättningar är flacka anläggningar av natursten, som satts tätt tillsammans över den dö-

des aska. Stensättningar kan vara runda, ovala, oregelbundna eller kvadratiska och har 

använts både under brons- och järnålder. När stensättningar påträffas i krönlägen av 

berg, ofta tillsammans med rösen, antas de dock komma från bronsåldern.  

 

Gravarnas placering utmed vattenvägarna och till och med på öar i havsbandet har lett 

till teorin att de också använts som sjömärken. Detta är en intressant teori ur Orusts 

perspektiv, eftersom många av dessa gravar ligger utmed sund och vattenvägar. Hu-

vudfunktionen med rösena och stensättningarna var dock som gravplatser, men bara 

för en eller ett par personer. Den allra flesta bronsåldersmänniskorna blev inte be-

gravda på detta sätt. Var deras gravar legat på Orust är tyvärr inte känt i dagens läge.  

 

Under slutet av bronsåldern och början av järnåldern började man dock genomföra be-

gravningar i grupper av gravar, ibland med flera begravningar i varje. Strax söder om 

Varekil har en grupp om sex stensättningar grävts ut. Man hittade fragment av brända 

människoben, keramikskärvor samt avslag av flinta och kvarts. Det var tydligt att stor 

omsorg hade lagts vid byggandet av gravarna. I en av konstruktionerna hade flera indi-

vider begravts under loppet av ca 400 år.  

Hällristningar 

Bohusläns bronsålder förknippas ofta med hällristningar. Motiv som skepp, djur, män-

niskor, vagnar, plöjningsscener och fotsulor har ristats in i hällarna. Hällristningarna 

anses spegla människornas föreställningsvärld, även om deras betydelse är svår att ut-

tolka för oss som lever idag.  

 

Åren 2011 - 2012 genomfördes en stor inventering av hällristningar på hela Orust. In-

venteringen visade hällristningar främst förekommer i anslutning till slättbygderna på 

ön. Allra flest hällristningar finns kring Tegnebyslätten. På Orust är dock figur-

ristningarna ovanliga. Merparten av hällristningarna utgörs av skålgropar, som är ris-

tade gropar i berget. Typiskt för Orust är grupper av ristade skålgropar på åkerholmar 

eller på bergspartier i kanten av slätterna. Ibland förekommer skålgroparna tillsam-

mans med ristade rännor. Kring Svanesund finns öns näst största område av hällrist-

ningar och här finns också en häll med 25 inristade fotsulor och 90 skålgropar. Något 

liknande finns inte på resten av Orust och hur hällen ska tolkas är osäkert. 
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I Ödsmål sydost om Torp kyrka hittar vi hällar med två skepp och en mansfigur. Skep-

pen liknar stora kanoter och kan dateras till bronsålderns slutskede eller till järnålderns 

början, omkring 500 f.Kr. Mansfiguren är särpräglad. Han tycks dansa med ena benet 

sparkandes bakåt och har yxa, hjälm med horn och svärdsskida. Detaljerna på hjälmen 

och svärdet hjälper oss att datera ristningen till slutet av bronsåldern. Den tros alltså 

vara samtida med de närbelägna skeppen. Denna typ av mansfigurer finns bara på 

detta ställe på Orust, men förekommer på andra håll i Bohuslän, till exempel i Tanums 

världsarvsområde. 

 

Varför finns det så få figurristningar på Orust, när boplatser, gravar och bronsfynd vi-

sar på livskraftiga bosättningar under hela bronsåldern? Vissa forskare tror att det helt 

enkelt beror på avsaknaden av bra, stora släta hällar att rista på i anslutning till platser 

där människorna bodde och vistades.  

Äldre järnålder  500 f.Kr. – 550 e.Kr. 

Kunskapen om hur järn utvinns och bearbetas utvecklades i området kring Svarta ha-

vet. Den spreds över Europa och kom till Norden och Bohuslän vid bronsålderns slut, 

omkring 500 f.Kr. Järnet framställdes lokalt och kunde sedan smidas till allt från red-

skap och verktyg till dräktdetaljer och vapen. Det finns inga kända järnbearbetnings-

platser eller tidiga järnfynd på Orust, men fynd från andra håll i Bohuslän visar att jär-

net var här för att stanna redan vid bronsålderns slut.  

 

Järnålderns landskap på Orust var påverkat av jordbruket och i synnerhet av betet. 

Landskapet var förmodligen relativt öppet och ljunghedar bredde ut sig. Landhöj-

ningen gjorde att områdena med strandängar, till exempel kring Stigfjorden och Hal-

sefjorden, ökade i storlek och kom att utgöra värdefulla betesmarker. Klimatet ändrade 

sig och blev kallare och blötare. Detta gynnade barrträden och gjorde att granen blev 

en allt vanligare syn.  

Spåren efter gårdarna 

Bruket att gödsla åkrarna var etablerat vid den här tiden, vilket ledde till att kunde ge 

åkermarken bättre avkastning under längre tid. På ängsmarkerna hämtades hö till vin-

terfoder åt djuren. Järnåldersbebyggelsen låg troligen nära åkrarna och ängarna, sam-

lad i gårdar eller byliknande grupper. Flera järnåldersbosättningar har identifierats i 

Orusts slättbygder, som har goda förutsättningar för bebyggelse och odling.  

 

Strax söder om Morlanda kyrka har arkeologerna undersökt utkanten av en boplats 

från övergången mellan bronsålder och järnålder. Man fann rester efter vardagsaktivi-

teterna, som matlagning, malning av säd och vävning. Flera olika sädesslag verkar ha 

odlats, eftersom man fann fragment av bland annat korn och havre.  

 

Även vid Mycklebyslätten fanns bebyggelse under järnåldern. Vid Västra Bogane har 

arkeologer hittat vad som tolkas som resterna efter ett hus från äldre järnålder. Man 



- 12 - 
 

har hittat stolphål efter trästolparna som hållit upp taket, rännor där väggarna stått och 

eldstäder där maten lagats. Man har också hittat keramikskärvor, malstenar, en kniv 

och en spik av järn. Fynd av flinta på boplatsen visar att flintan fortfarande hade sin 

givna plats bland de enklare redskapen på en järnåldersgård. 

 

Vid Tegneby prästgård har det legat tre hus under århundradena kring år 0. Ett av hu-

sen bedöms ha varit 10 - 12 meter långt. Det är inte klarlagt om husen legat på platsen 

samtidigt, eller om de har uppförts vid olika tider. Vid det närbelägna Lunneslätt har 

man hittat rikligt med keramikskärvor och rester av deglar från århundradena efter år 

0. Deglarna tyder på att man ägnat sig åt bronsgjutning på platsen. Brons var fortfa-

rande ett populärt material att använda till dräktspännen, seldon och smycken.  

 

Järnålderns boplatser är ofta svåra att identifiera utan arkeologiska undersökningar. Vi 

kan dock se att bo- och vistelseplatserna under hela järnåldern ofta sammanfaller med 

boplatsspår från andra tider; exempelvis jägarstenålder eller bronsålder. Goda boplats-

lägen har alltså använts igen och igen, även om närmiljön förändrats genom exempel-

vis landhöjningen. Platser med boplatsspår från flera tidsperioder har hittats vid exem-

pelvis Huseby klev, Henån, Svanesund och Tegneby.  

Gravar och gravfält 

Synliga lämningar av järnålderns människor finns överallt runt omkring oss i land-

skapet. Gravhögar, stensättningar, resta stenar och domarringar är vanliga gravformer 

som ofta ligger samlade i gravfält. Brandgravskicket var det förhärskande under stora 

delar av järnåldern och det kan finnas flera begravningar i samma gravanläggning. I 

gravarna har de döda kunnat få med sig gravgåvor i form av smycken eller vapen. Ofta 

hittas också kremerade djurben. I många fall lades askan och gravgåvorna i en urna av 

keramik.  

 

Ibland hittar arkeologerna kremeringar, som nedlagts i jorden utan någon synlig mar-

kering ovan jord. Dessa gravar kallas för flatmarksgravar och sådana har hittats vid 

Huseby klev och vid Stora Röra. Vid Huseby klev visade undersökningen att det var 

två vuxna män och en tonåring, som begravts på platsen kring år 0.  

 

I nuläget känner man till omkring 35 gravfält på Orust, och flera hundra andra gravar, 

som troligen tillhör järnåldern. Gravfälten är oftast små med mellan fem och tio syn-

liga gravar. Vi hittar dem i sluttningar, på åkerholmar eller i kanten av dalgångarna. 

Gravfälten har i regel haft en fin överblick över landskapet, men eftersom många nu-

mera ligger i skogsmark, kan de vara svåra att se. De två största gravfälten på Orust 

har omkring 40 gravar vardera. Ett ligger på Hammarn, en liten udde i Halsefjorden 

väster om Svanesund. Det andra ligger vid Totorp i Myckleby.  

 

På en höjd vid Hagåns mynning i Kalvöfjorden ligger två storhögar. Dessa impone-

rande gravar har egna namn och en folktradition knutna till sig. Kullbergs slott är 22 

meter i diameter, Guldknapp är 15 meter i diameter och båda är omkring 2 meter höga 
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Om Guldknapp berättas det att där vilar en konung med sitt gyllene svärd bredvid sig. 

Man ska också ha hittat en stridsyxa av järn inte långt från högen. Storhögarna dateras 

generellt till järnålder i Bohuslän, men ett fynd vid en storhög i Prästbacka söder om 

Röra kyrka sprider ljus över frågan om storhögarnas ålder. Där hittades ett keramik-

kärl, format som en spann med dekor av linjer i ett geometriskt mönster. Kärlet har ett 

silverglänsande utseende, som kommer av att leran magrats med krossad täljsten eller 

asbest. Dateringen för dessa kärl är ca 400- till 500-talen e.Kr. 

 

Vi vet dock att många gravar och gravfält försvunnit genom odling eller täkt under år-

hundradenas lopp. Det finns otaliga uppgifter om försvunna ättehögar och upphittade 

gravurnor med aska och gravgåvor. Exempelvis hittades en urna fylld med brända ben 

och smycken vid grävning i en hög någonstans i Röra socken år 1848. Bland smyck-

ena fanns flera glaspärlor och ett dräktspänne av silver med spiral- och flätornamentik. 

Fyndet dateras till 400 - 600 e.Kr. 

Fynd av guld, silver och andra metallföremål 

Flera av järnåldersfynden på Orust är så kallade lösfynd, som kommit i dagen av en 

slump. Guld- och silverföremål bevaras väl i jorden, men också brons och järn kan be-

varas om förutsättningarna är de rätta.  

 

Det första kända guldfyndet på Orust gjordes av en flicka år 1769 i en kulle på gården 

Nötskärs marker. Det var en öppen, omlottlagd halsring med ett spänne. Halsringens 

ena ände var avklippt. Under århundradena efter år 0 kunde guld användas som betal-

ningsmedel efter vikt. Kanske har en bit av halsringen använts för att betala med? 

 

Merparten av de andra guldfynden kommer från Bohusläns guldålder, det vill säga 

folkvandringstiden ca 400 – 550 e.Kr. Perioden kallas så, eftersom många guldfynd 

kommer just från denna tid. Vid Ström nära Slussen och någonstans i Tegneby socken 

har två brakteater hittats. Det är runda myntliknande hängsmycken, som bara var präg-

lade på ena sidan. Brakteaterna var tillverkade i Norden och har stildrag både från ro-

marriket och den nordiska flät- och djurornamentiken. Detsamma gäller för dräktspän-

net i silver från Röra, se mer under Gravar och gravfält. Orusts senaste guldfynd hitta-

des vid 1970-talets slut i Röra nära Stala. Det är relativt ovanlig form av hängsmycke 

som kallas för ringkors, eftersom det utgörs av en rund ring med ett kors i. Ringkors 

förekommer i Danmark, södra Sverige och södra Norge och brukar dateras till 400- till 

500-talen e.Kr.  

 

Några yxor och en spjutspets av järn finns också med bland lösfynden. Den enda yxan 

som bevarats hittades vid ett gravfält nära Stala kyrka och kan allmänt dateras till järn-

åldern.  

 

Även om lösfynden inte säger så mycket om varför de hamnade i jorden, är det troligt 

att det i de flesta fall rör sig om fynd ur gravar, som odlats bort eller försvunnit på 
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andra sätt. En annan möjlighet är att det i vissa fall rört sig om offerfynd, eftersom se-

den att offra i våtmarker fortfarande var utbredd under järnåldern i norra Europa.  

Fornborgar 

Boplatserna och gravfälten speglar olika aspekter av vardagslivet under järnåldern. 

Orusts fornborgar är lämningar efter en annan del av tillvaron för folket, nämligen 

ofred och flykt.  

 

Fornborgar i Bohuslän utgörs av höga branta berg som befästs genom att de mest lät-

tillgängliga partierna spärrats med vallar av sten eller jord. De har alltid god utsikt 

över de omgivande landskapsavsnitten och har utgjort taktiskt goda försvarspunkter 

genom de höglänta lägena och de ofta extremt branta bergssidorna. Fornborgarnas an-

vändning och funktion är omdebatterad, men de antas ha använts som tillflyktsort för 

lokalbefolkningen i samband med anfall eller i orostider. Fornborgarna kan också ha 

varit befästa punkter vars funktion varit att militärt kontrollera ett landområde.  

 

På Orust finns idag 14 kända fornborgar. Flera av dem är mytomspunna och det finns 

en rik flora av traditioner kring dem. Grunddragen i en tradition är att två kungar trätte 

om herraväldet över Orust. Kung Hitse satt i fornborgen Borrevägg och regerade över 

västra Orust, medan kung Borre i Borrefjäll hade makten över den östra delen. Efter 

flera sammandrabbningar gick Borre segrande ur striden och blev kung över hela ön.  

 

I fem av Orusts fornborgar har mindre arkeologiska undersökningar genomförts, vilket 

ger intressanta underlag för diskussion och datering. Resultaten tyder på att fornbor-

garna har brukats på olika sätt och under olika tider. Några av borgarna verkar inte 

vara lämpade annat än som kortfristig uppehållsort, medan en av borgarna, Borrefjäll 

vid Ammedalen nära Hoga, faktiskt varit en permanent bosättning. Olika arkeologiska 

undersökningar har funnit kulturlager, stolphål och fynd av boplatskaraktär. Datering-

arna spänner från yngre bronsålder till yngre järnålder, samt även in i historisk tid. 

Fornborgen vid Huseby verkar ha anlagts vid vikingatidens början, kring år 800 e.Kr. 

och även här verkar det ha funnits permanenta bosättningar i och kring fornborgen. 

Fornborgen Borrevägg nordöst om Hårleby har å andra sidan inga dateringar från för-

historisk tid, utan verkar ha anlagts och brukats under perioden 1400 - 1600-talet e.Kr.  

 

Sammantaget tyder resultaten på att fornborgarna använts under hela järnåldern, men 

deras funktion och grad av användning har varierat över tid. Behovet av befästa, hög-

länta platser på Orust fortsatte även under medeltid och nyare tid.  

Yngre järnålder 550 – 1050 e.Kr. 

Den sista delen av järnåldern omfattar vendeltiden (ca 550 – 800 e.Kr.) och vikingati-

den (ca 800 - 1050 e.Kr.). Under loppet av järnåldern hade förmodligen ett allt mer 

stratifierat samhälle vuxit fram på Orust, med en eller flera härskande personer eller 

familjer. Somliga var fria bönder, andra levde som trälar. Befolkningen bodde i en-

samgårdar eller byliknande husgrupper i anslutning till de bästa odlingsmarkerna, som 
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främst återfinns vid slättbygderna kring Torp, Myckleby, Tegneby, Morlanda-

dalgången, Röra, Stala, Vräland och Långelanda. Det är ingen slump att de medeltida 

kyrkorna sedan placeras i hjärtat av dessa bygder; de var välhävdade och bebyggda 

områden sedan lång tid tillbaka.  

 

Orust tillhörde området Viken som var en del av den norska kultursfären, men påver-

kan från de danska och svenska områdena måste ha varit stor. Under vikingatiden 

byggs kungamakterna i Skandinavien upp, med ett stort antal slag och interna rivali-

teter som följd. Hur Orust påverkades av detta är okänt, men ön kom att bli en del av 

Norge tillsammans med det övriga Bohuslän.  

Sägner och traditioner 

På Orust, liksom på många andra håll i Bohuslän, finns ett antal sägner och traditioner 

som hävdar att de berättar om händelser under förhistorisk tid, främst vikingatiden. En 

tradition nedtecknades på 1700-talet och den berättar att Tegneby kyrka uppförts på 

samma plats som ett avgudatempel, kallat Rulla på Rallehed. Väster om templet ska 

det ha legat en helig offerlund. När platsen kristnades och kyrkklockans klämtande 

började ljuda över bygden sade en gammal kvinna att ”Nu må tro, att Rulla på Ralle-

hed har fått bjällra”.  

 

En annan tradition berättar att den norske kung Olav Tryggvasons skepp Ormen Långe 

skulle vara byggt på Orust. Om skeppsbyggartraditionen på Orust har anor till vikin-

gatiden är svårt att med säkerhet belägga, men vi kan anta att skepp, fiske och sjöfart 

haft stor betydelse även under järnålder och vikingatid. Olav Tryggvasons saga anger 

dock ”Ladehammar” som byggplats. Lade är en plats invid Trondheim. 

 

Ytterligare en tradition gör gällande att det legat en stad eller en handelsplats på Nedre 

Hjälmviks ägor nära Hagåns utlopp. Platsen kallas för Köpstad. På motsatta sidan av 

Hagån har man bland annat hittat några förhistoriska vikter, en del av ett dräktspänne 

från folkvandringstid, en sländtrissa och två mynt, det ena ett imiterat bysantinskt 

mynt från 1000-talet, det andra ett ottomanskt mynt från 1760-talet. Fynden kommer 

från olika tider och ger inget entydigt svar på vad platsen använts till. En arkeologisk 

utredning har också genomförts, men inte heller den kunde bringa klarhet i platsens 

historia. Frågan om det legat en vikingatida handelsplats vid Hagån får även fortsätt-

ningsvis ses som öppen.  

Arkeologiska spår i landskapet 

De arkeologiska spåren som med någon säkerhet kan knytas till den yngre delen av 

järnåldern på Orust är ganska få. Detta beror till stor del på att många gravformer och 

boplatser inte kan dateras på annat sätt än genom arkeologiska undersökningar och na-

turvetenskapliga analyser. Det finns dock några boplatser, gravar och fynd som genom 

sin form eller datering berättar något om järnålderns slutskede på Orust. 
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Den mest berömda av dem är utan tvekan runstenen vid Hoga. Den är en av bara fem 

kända förhistoriska runstenar i Bohuslän och dateras till vikingatidens början (kring år 

800 e.Kr.). Stenen är nästan tre meter hög och runraden med sina 22 runor står ristad 

på stenens ena kortsida. Dess ordalydelse är omtvistad, men Riksantikvarieämbetets 

tolkning lyder ”Jo i Å utförde denna sten här på mulen”. Jo avser ett mansnamn, Å an-

tas vara ett numera försvunnet ortnamn och mule är ett annat ord för en åsliknande 

höjd. Stenen stod troligen ursprungligen på ett närbeläget gravfält, men har senare 

flyttats. Ett fynd i samband med sandtäkt på ett annat gravfält bara 250 meter sydväst 

om Hogastenen visar att det finns begravningar i närområdet som är relativt samtida 

med runstenen. Fyndet utgjordes av delar av en urna med brända ben. Keramiken kan 

dateras till ca 500 - 700-talet e.Kr.  

 

Många av Orusts gravfält har brukats under lång tid. De innehåller vanliga gravformer 

som högar och stensättningar, som förekommer under hela järnåldern. Stensättningar 

formade som trianglar eller som treuddar dateras ofta till yngre järnålder och dessa 

gravformer kan därför ses som en indikation på att platsen använts under den senare 

delen av järnåldern. Exempel på detta hittar vi vid ett gravfält norr om Långelanda 

kyrka, där det finns en treudd. Triangulära stensättningar finns vid Hammarns gravfält 

nära Burås och vid Övre Hogas gravfält, ca 500 m norr om Hogastenen.  

 

På Orust är två skeppssättningar kända, varav endast en finns kvar, och bara delvis be-

varad. En skeppssättning utgörs av stenar som rests i en skeppsform, som ibland kan 

vara fylld med stenar. Skeppssättningar förekommer inte bara under yngre järnålder, 

utan även under bronsålder och äldre järnålder. Därför är det vanskligt att datera 

skeppssättningar enbart utifrån formen. Som exempel kan skeppssättningen som låg i 

Svanesund nämnas. När arkeologerna grävde ut den fann de att den troligtvis anlagts 

under romersk järnålder, under århundrandena efter år 0.  

 

Den bevarade skeppssättningen ligger på en höjdplatå utmed en väg mellan Stala och 

Hoga. Elva resta stenar finns kvar i konstruktionen. Resten av skeppssättningen och 

flera andra forngravar har förstörts genom odling.  

Boplatser och fynd 

Under mitten av 1930-talet hittade en man fyra silvermynt under pågående täckdik-

ning i Kallefors, Tegneby. De visade sig komma från nuvarande Iran. Tre av mynten 

var präglade 904 - 907 e.Kr., medan ett av dem var en slags samtida förfalskning från 

tiden 813 - 893 e.Kr. Varför de hamnade i jorden är okänt, men de bör ha kommit till 

Orust under loppet av vikingatiden.  

 

De boplatsspår från yngre järnålder som hittills undersökts på Orust är småskaliga och 

omfattar inga fullständiga byggnader eller gårdsmiljöer. I Svanesund påträffades en 

härd, som daterades till vendeltid och vikingatid (720 – 940 e.Kr.), tillsammans med 

enstaka spår från andra förhistoriska tidsperioder. Platsen tolkas som sporadiskt an-

vänd, kanske i samband med utmarksbruk som jakt eller vallning av boskap. Strax 
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väster om Henån finns en liknande boplats med lämningar från olika tider, där en härd 

daterades till tidig vendeltid. Ett fynd av en stör av eneträ till en hägnad eller gärdes-

gård har hittats vid Slussen. Den tillverkades någon gång under sen vikingatid eller ti-

dig medeltid (1020 - 1170 e.Kr.) Fyndet visar att området var i bruk vid denna tid, 

men tyvärr vet vi inte så mycket mer om aktiviteterna på platsen.  

 

På västra Orust har boplatslämningar identifierats intill fornborgen vid Huseby klev. 

Bland fynden, som dateras till yngre järnålder, finns keramikskärvor, fragment av väv-

tyngder, en pilspets av järn och ett metallbeslag till en livrem. Fynden tyder på en fast 

bosättning, som kan ha kopplingar till fornborgen. Vävtyngderna är lämningar efter en 

stående vävstol, där runda tyngder av bränd lera använts för att tynga ned väven.  

 

Under yngre järnålder får ser vi de första tecknen på bosättningar i det yttersta havs-

bandet. Vid Mollösund har två boplatser daterats till 410 – 670 respektive 630 – 780 

e.Kr., vilket innebär folkvandringstid och vendeltid. På boplatserna fanns kokgropar, 

eldstäder och sotfläckar, men inga tydliga lämningar efter byggnader. Boplatserna tol-

kas som kortfristigt använda platser, kanske lägerplatser för matlagning och övernatt-

ning i samband med fiske eller jakt.  
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Medeltid 

Medeltiden i Bohuslän räknas från ca 1050 till 1530. Under hela denna tid var Orust 

och Bohuslän en del av Norge, som i sin tur var i union med Danmark från 1380. Un-

der 1530-talet genomfördes reformationen i Norden, vilket brukar räknas som en slut-

punkt för medeltiden. 

Orust nämns för första gången 

Ordost omnämns i de historiska källorna från och med 1200-talet. Vad namnet betyder 

är oklart, men det föreslås att den första delen av namnet kan ha betydelsen stenig ter-

räng. Ett annat förslag är att namnets ursprung ska sökas i fornengelskans ord för 

strand och fornvästnordiskans ord för fiskeplats. Namnet kan dock ha så gammalt ur-

sprung att det är svårt att härleda dess betydelse.  

 

Den tidiga medeltiden präglas av stridigheter inom och mellan de unga kungarikena 

Norge, Danmark och Sverige. Kungarna behövde ständigt resa runt i sina riken för att 

säkra lojaliteter, förhandla och kväsa uppror. Det är i dessa sammanhang som Orust 

omnämns de första gångerna. Kring år 1200 håller kung Sverre ting med bönderna på 

Orust och kräver med framgång deras lojalitet, vilket skildras i en handskrift från tiden 

före 1325. År 1285 ligger hela Orust på förhandlingsbordet, som pant till den danske 

kungen för att möta ett skadeståndskrav.  

Kyrkorna byggs 

I Bohuslän liksom i övriga Västnorden, det vill säga nuvarande Danmark, Västsverige 

och Norge, hade kristendomen fått fäste redan under 900-talet. I Norge etablerades 

kristendomen som officiell religion under de sista åren på 900-talet.  

 

De allra första kyrkorna under 1000-talet vet vi mycket litet om. Det var små träkyr-

kor, flera av dem hörde sannolikt till några av de största gårdarna. Borgartingslagens 

kristenrett, den äldsta kända lagstiftningen för Bohuslän, nämner ”högendiskyrkor”, 

d.v.s. gårdskyrkor, och ”häradskyrkor”, som vi idag kanske skulle benämnt ”distrikts-

kyrkor”, och som det kan ha funnits en eller två på ett område av Orusts storlek. Detta 

är under 1000-talets slut och 1100-talets början. Häradskyrkor kan ha varit de första 

stenkyrkorna. Systemet med sockenkyrkor införs under 1100 - 1200-talet, och de 

byggs ofta i sten. Sockenkyrkorna byggdes inte nödvändigtvis på samma plats där 

1000-talets träkyrkor låg. På Orust har sockenkyrkorna förlagts till platser som troli-

gen redan tidigare var centra för trakten, platser inom slättområden, med etablerat 

jordbruk och bebyggelse sedan förhistorisk tid. Samtliga har också järnåldersgravar i 

sin närhet.  
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Traditionen säger att Tegneby kyrka var den första kristna helgedomen på Orust och 

Tjörn. Den påstås vara byggd direkt på en äldre hednisk kultplats och delar av hed-

natemplet skall ha ingått i den allra första kyrkans väggar. Det finns dock inga kon-

kreta belägg för detta. 

 

Tegneby kan dock ändå ha varit en av de första större kyrkorna, kanske häradskyrka. 

Det är mycket svårt att datera de äldsta sockenkyrkorna, eftersom de alla är rivna idag, 

eller kraftigt ombyggda som i Morlanda. Sannolikt byggdes stenkyrkor i Tegneby, 

Myckleby, Stala och Morlanda under 1100- och 1200-talen. Torps och Långelandas 

medeltida stenkyrkor uppfördes under 1300-talet och Röra hade träkyrka fram till 

1635. Den enda kvarvarande medeltida kyrkan på Orust är alltså Morlanda kyrka, som 

dock genomgått flera ombyggnationer under 1600- och 1700-talen.  

Vid havet 

Det är platser utmed Orusts kust som står för några av de tidigaste omnämnandena och 

fynden, vilket speglar sjöfartens påverkan och betydelse redan under medeltiden. 

Kring år 1253 lade norske kung Håkon Håkonsson till i Hermdarsundi (Härma-

nösund) med sina skepp. Därifrån reste han in till Hrafnhollt för att hämta ett skepp 

som han låtit tillverka där. Hrafnhollt kan avse Ramshult vid Lyresund. Skeppet döpte 

han till Korsudden. Detta är den äldsta påtagliga uppgiften om båtbyggeri på Orust.  

 

Under medeltiden var sundet innanför Mollön en omtyckt hamn och ankarplats för 

sjöfarare på resa längs segelleden utmed Bohuskusten. Det äldsta omnämnandet av 

hamnen kommer från år 1325 i ett brev utfärdat i Mollösund och undertecknat av råd-

män från en rad hansestäder. Flera arkeologiska fynd har gjorts, som speglar hamnens 

betydelse för den långväga handeln under medeltiden. På bottnen av Mollösundet har 

man lokaliserat två vrak från 1300-talet och medeltida keramik. I en trädgård i 

Mollösund har dessutom ett 1300-talsmynt från hansestaden Rostock påträffats. I när-

heten finns ytterligare ett medeltida vrak, som påträffats vid Edshultshall. Det rör sig 

om en mindre klinkbyggd båt, som daterats till perioden 1390 - 1450.  

 

Även i Henån har ett intressant sjöfynd hittats. Det rör sig om en paddel av ek, som 

daterats till 1100-talets mitt. Paddeln har använts för att framföra en stockbåt eller lik-

nande, som var användbar vid fiske eller kortare förflyttningar utmed kusten.  

 

Det är osäkert om det funnits fiskelägesbebyggelse i havsbandet. Fiskelägen som El-

lös, Hälleviksstrand, Edshultshall, Stocken och Mollösund kan först beläggas från 

1500-talets andra hälft eller 1600-talets början.  

Gårdarna 

De äldsta skriftliga beläggen för många av Orusts gårdar och orter kommer ur medel-

tida pergamentsbrev och jordeböcker från 1300-talet och 1400-talets början. En del av 

gårdarna har rötter i förhistorisk tid, vilket arkeologiska lämningar och ortnamnen 
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skvallrar om. Exempel på ortnamn som bör ha tillkommit under järnåldern är Mor-

landa, Långelanda, Fläskum, Tegneby och Huseby. De två sistnämnda namnen verkar 

var rester efter vikingatidens eller den tidiga medeltidens begynnande administrativa 

organisation. Huseby eller Husaby var namnet på platser där kungens representant 

bodde. Tegneby syftar på tegn, en fri man eller krigare.   

 

Många ortnamn slutar på -röd. Det betyder nyröjning och speglar en expansiv fas un-

der tidig medeltid, då mark röjdes och många nya gårdar togs upp. Personnamn var 

vanligt i namngivningen av gårdarna och på Orust finns exempel på både kvinnonamn 

och mansnamn i ortnamnen. Beläteröd, Groröd, Barrevik och numera försvunna Ingut-

horpe har fått namn efter kvinnorna Bergljot, Gro, Barbro och Inga. På samma vis är 

Assmunderöd, Angrimseröd och Kåröd är namngivna efter Asmund, Arngrim och 

Kåre. 

 

De flesta på Orust levde av jordbruk, med fiske och jakt som sidoutkomster. En me-

deltida gård på Orust kunde omfatta gårdsbebyggelse, åker och äng, betesmarker, 

skog, fiskevatten, jaktmarker och kvarn.  

 

Somliga bönder var självägande, medan andra brukade mark som ägdes av kungen, 

kyrkan eller av den framväxande adeln. Dragsmarks kloster på Bokenäset kom att bli 

en stor jordägare på Orust, i synnerhet av gårdar på den norra delen av ön. 

Senmedeltidens agrarkris syns i ortnamnen 

Efter 1350 förbyttes den expansiva nyodlingsfasen mot en djup och långvarig kris, 

som brukar kallas för den senmedeltida agrarkrisen. Befolkningen minskade och 

många gårdar lades öde, det vill säga att de stod utan brukare. Digerdöden är en av de 

viktigaste orsakerna till krisen, men också felslagna skördar och jordbruksomlägg-

ningar bidrog. Digerdöden, i Norge Svartedauden eller Den store mannedauden, kom 

till Norge 1349, eventuellt redan i slutet av 1348. Spridningen till Bohuslän gick troli-

gen via Oslo. 

 

Beräkningar tyder på att omkring 40 % av gårdarna i södra Bohuslän lades öde under 

senmedeltiden. Krisen pågick under lång tid, ca 1350 - 1660, men ett antal gårdar od-

lades upp igen under längre eller kortare tid, ofta från och med 1500-talet.  

 

Agrarkrisen kan märkas i ortnamnen; namn som Ödegården och Ödegärdet finns fort-

farande kvar på flera håll, till exempel på Ängön. En av gårdarna i Långelanda by var 

ödelagd och kallades länge för Öde Långelanda. Gården kom dock i bruk igen och 

fick senare namnet Källsbacken.  
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1530 – 1750: Bland strandsittare, bönder och adel 

I samband med reformationen, som genomfördes i Norge och Danmark år 1536, upp-

hörde Norges formella självständighet och Norge, tillsammans med Bohuslän, var att 

betrakta som en dansk provins. Reformationen innebar också att alla de gårdar på 

Orust som ägdes av kyrkan, uppskattningsvis en tredjedel av det totala antalet, över-

gick till kronans ägo. I Orusts kyrkor kan man hitta spår efter både den förreformato-

riska och den danska tiden. I flera av kyrkorna finns medeltida dopfuntar av täljsten 

och i Torps kyrka finns en kopia av det krucifix av trä, som tidigare hängt i kyrkan, 

och som dateras till 1200-talets mitt. Den danska tiden märks genom de danska bibel-

ord som pryder predikstolarna från 1600-talet i flera av sockenkyrkorna.  

Sillen går till – och från 

Under 1500-talet skulle Orusts västkust förändras för alltid, som följd av den sillpe-

riod som inleddes 1556 och nådde sin höjdpunkt på 1580-talet. Vid periodens början 

var troligen Mollösundet, Härmanösund och området innanför Vedholmen och Kärin-

gön etablerade som naturhamnar för sjöfarten, men det är okänt om det redan vid 

denna tid fanns bebyggelse här.  

 

Att hamnarna hade betydelse för fjärrsjöfarten framgår av att de finns markerade på 

nederländska sjökort från 1500-talets mitt och framåt. På både Mollön och Vedholmen 

finns begravningsplatser, som främst har varit i bruk under 1400- till 1600-talen. På 

Mollön och Tornö vid Vedholmen finns kompassrosor och andra maritima ristningar, 

som antas ha ristats av sjöfarare vid samma tid.  

 

Det första säkra beviset på bebyggelse vid dessa hamnar är ett brev från 1564, där en 

amiral i Lübeck anhöll om att få bygga bodar, fiska, salta in och handla med sill i 

Mollösund och Härmanösund. Av brevet att döma var åtminstone Mollösund fullt eta-

blerad redan då. Exakt var fiskeläget Härmanösund legat är inte klarlagt. 

 

Det fanns pengar att tjäna på att fiska, bereda, salta in och handla med sill, vilket lock-

ade folk från när och fjärran till Bohuslän. Säsongsfiskelägen och strandsittarbosätt-

ningar växte upp på många platser. De fiskelägen som har säkra belägg till 1500-talet 

på Orust är Mollösund, Härmanösund, Gullholmen, Käringön och Råön. För att re-

glera fisket och se till att tull och avgifter till kronan betalades anlades tullbodar i 

Mollösund och Härmanösund.  

 

Sillen drog bort från kusten omkring 1589 och med den många av arbetstillfällena. Sä-

songsfiskelägen lades öde och befolkningen minskade i de mer permanenta bosätt-

ningarna. Trots detta förblev Mollösund det största fiskeläget i Bohuslän.  
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Strandsittare 

I källorna benämns ofta kustbefolkningen för strandsittare. Det innebar att man bodde 

på ofri grund, det vill säga man arrenderade marken för sitt boende. Strand, i plural 

strander, var benämningen på själva kustremsan man bodde på. Strana är exempelvis 

än idag det lokala namnet på Hälleviksstrand.  

 

I skattelängder från 1610-talet finns bevis för att strandsittarsamhällen av olika storlek 

vuxit upp i Hälleviksstrand, Edshultshall, Stocken och Ellös. Dessa samhällen över-

levde och växte under 1600-talets lopp. Tydligt är att det gick att livnära sig på olika 

former av fiske. Det talas även om en sillperiod vid 1600-talets mitt, men den var inte 

alls lika omfattande som den föregående.  

 

Husgrunder efter strandsittarbosättningar och tomtningar förekommer i skärgården ut-

anför Orusts västkust samt i Stigfjorden. En tomtning är en lämning efter en enkel 

byggnad i anslutning till stranden. Oftast består den av en rundad vall av upplagda ste-

nar och ibland finns det lämningar efter en eldstad. Tomtningarna har förmodligen va-

rit enkla övernattnings- eller förvaringsplatser för fiskare. De flesta tomtningarna som 

daterats i Bohuslän kommer från 1500- och 1600-talen, men det finns exempel på me-

deltida dateringar. Många av tomtningarna har sannolikt tillkommit under 1500- och 

1600-talens fiske, men det finns också uppgifter om att tomtningarna varit i bruk även 

så sent som vid 1900-talets början.  

 

Några tomtningar och husgrunder vid Skållehus på Stora Härmanös södra del har 

grävts ut och då fann man att platsen varit permanent bosatt av fiskare under 1500 – 

1700-talet. Skållehus saknas i skattelängder och liknande dokument, vilket är ett 

tecken på att de som bodde vid stränderna var fler än vad de historiska källorna anger.  

Orusts gröna guld 

Även Orusts jordbruksbygder och inland upplevde tillväxt under loppet av 1500-talet. 

En försiktig beräkning utifrån skattelängder och jordeböcker anger att befolkningen 

fördubblades under loppet av 100 år och att en avsevärd uppodling ägde rum, bland 

annat i form av att tidigare ödelagda gårdar togs i bruk igen.  

 

En förklaring till välståndet kan komma från skogen. På Orust fanns skogar med ek, 

furu och gran som gradvis avverkades under 1500-talet och 1600-talets början. Den 

skeppades ut från lastageplatserna vid Runn (Slussen) och Äng (Henån) till Danmark, 

för att möta den stora efterfrågan på trävaror till byggnadsmaterial och skeppsbyggen. 

Den äldsta vattensågen på ön är känd sedan 1594 och låg vid Ålgård. Under första hal-

van av 1600-talet hade man tagit ut så mycket skog att virkeshandeln bromsade in.   

Maktens säten 

Under senmedeltiden investerade ett flertal adelspersoner i gårdar och många byggde 

med tiden upp stora godsbestånd, med ägor både på och utanför Orust. Huvudgården 
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kallades för sätesgård eller säteri och till denna gård kopplades skattelättnader. På 

Orust har fyra gårdar haft sätesfriheter: Morlanda, Kåröd, Rossö och Svanvik. Utöver 

detta var Övre Ödsmål säteri mellan 1676 och 1697, då en borgmästare i Uddevalla 

byggde upp ett mindre godskomplex på norra Orust.  

Morlanda 

Morlanda var en storgård redan på medeltiden, de äldsta uppgifterna är från 1388. 

Godset kom att bli ett av Bohusläns största med huvudsakliga ägor på Orust och Mor-

landa socken, men också på andra håll. När Bohuslän blev svenskt 1658 ägdes om-

kring hälften av all jord i Morlanda socken av säteriet. Under många år från 1500-talet 

och fram till 1800-talets slut var släkten Bildt ägare. En av släktens mest kända perso-

ner hette Dorothea Bielke (1612 - 1674), som var gift med Daniel Bildt (1602 - 1651).  

Daniel blev en stor förvärvare av jordagods, något som Dorothea fortsatte med efter 

makens död. Hon blev mycket framgångsrik och vid tiden för hennes död ansågs hon 

vara den adelsperson med störst jordagodsinnehav i länet.  

 

En sätesgård skulle ha en ståndsmässig huvudbyggnad. Morlandas nuvarande huvud-

byggnad uppfördes 1675 och omkring anlades en prydnadsträdgård i barockstil. 

Kåröd 

Säteriet Kåröds historia är sammanknuten med Morlandas. Gården, eller en del av 

den, blev en frälsegård år 1532 när Simen Ericksen tilldelas frälseprivilegier genom ett 

kungligt brev. Släkten ägde Kåröd fram till 1635, då Daniel Bildt på Morlanda bytte 

till sig hela gården. Dorothea Bielke såg till att Kåröd växte och hade som mest om-

kring 20 gårdar eller delar av gårdar under sig. Efter Dorotheas död klarade inte ar-

vingarna av att hålla ihop ägorna. Kåröd bortpantades till bönder och förlorade sina sä-

teriprivilegier vid Karl XI:s reduktion år 1695.  

 

Släkten Bildt var tillbaka som ägare 1720 och gården blev åter ett säteri. På 1700-talet 

fanns en huvudbyggnad av trä med nio rum och stor sal, samt flyglar och utbyggnader. 

Dessutom fanns en trädgård, karpdammar och en jaktpark. Under 1770-talet såldes sä-

teriet och 1783 förpantades det åter till bönder. Huvudbyggnaden förföll under 1700-

talets slut och under 1800-talets första hälft ersattes den med mer ändamålsenliga 

byggnader för gårdens folk.  

Rossö och Svanvik 

I likhet med Morlanda och Kåröd är Rossös och Svanviks historia sammankopplade. 

Reer Reerssøn Green på Rossö blev år 1487 upptagen i den norska adeln på grund av 

trofast och villig tjänst till kungen. Samtidigt blev Rossö sätesgård och åtnjöt skattefri-

het. Vid 1600-talets början hade Rossö ett antal underlydande gods, som exempelvis 

de närbelägna Rörvik och Svanvik. Under 1600-talet minskade Greensläktens förmö-

genhet och år 1670 tvingades släkten att sälja Rossö till lagman Alexander Kock. Han 

flyttade säterirättigheterna till granngården Svanvik år 1691 och Rossö förvandlades 

till en vanlig gård i det nya säteriets utkant. Svanvik å sin sida hade varit i adlig ägo 
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åtminstone sedan 1500-talets början. År 1716 såldes Svanvik till en nyligen adlad tull-

inspektör från Göteborg vid namn Peter Göthenstjerna, vars familj kom att äga Svan-

vik under de följande knappa hundra åren.  

Bohuslän blev en del av Sverige 

Norra Europa var svårt härjat av flera krig under 1600-talets första hälft, inte minst det 

trettioåriga kriget. Sverige och Danmark var engagerade på olika sidor, och startade 

också flera krig mot varandra. 1657 anföll Danmark Sverige, men det var under detta 

krig som svenska hären gick över det tillfrusna Stora Bält och belägrade Köpenhamn. 

Resultatet av freden som slöts 1658 i Roskilde var att Bohuslän och flera andra land-

skap skulle tillhöra Sverige. Danmark försökte återta de förlorade landskapen i kriget 

1675 - 1679, som i Sverige kallas Skånska kriget men som i Norge kallas Gylden-

löwefejden efter ståthållaren i Norge Fredrik Gyldenlöwe. Detta misslyckades dock. 

 

Enligt fredsfördraget 1658 skulle invånarna i de erövrade landskapen få behålla sina 

gamla privilegier, friheter, lagar och kyrkoordning. Bland annat var språket i kyrkan 

fortfarande danska. Någon ”försvenskning” av bohusläningarna blev det inte frågan 

om förrän senare, efter Gyldenlöwefejden, då det inte längre blev tillåtet med danska 

språket i kyrkan, och församlingarna måste byta sina danskspråkiga biblar till svenska. 

Vardagsspråket fortsatte dock att vara den sydnorska dialekt som var dåtidens bohus-

länska, först successivt kom det att påverkas av svenskan. 

 

En av de rättigheter som har bestått fram till idag, är det fria fisket längs Västkusten, 

ett arv från medeltiden. Rätten att fiska är alltså inte knuten till att man äger mark in-

vid vattnet. Detta skiljer sig från fiskerätten på svenska östkusten. Undantaget är rätten 

till ostronfiske, som inte är fritt. 

Krigens påverkan 

1600-talet var en turbulent tid i Orusts historia. Striderna mellan Sverige och Danmark 

pågick i omgångar under i stort sett hela seklet. Vid Gyldenlöwefejden blev Orust ock-

uperat av norska och danska styrkor. Även svenska trupper fanns på ön, som gjorde 

försök att driva bort fienden. Befästningar anlades vid Svanesund, Skåpesund, Nö-

tesund och möjligen också vid Allmags kile. Den danska flottan befann sig i vattnen 

kring Orust, i synnerhet vid Gullholmen, Mollösund och Svanesund.  

 

Orustborna drabbades på olika sätt. Befolkningen skulle betala extraskatter för att fi-

nansiera krigen och var dessutom tvingade att stå för proviant och liknande till trup-

perna. Landsbygden blev skövlad av soldater, både på land och från havet och i 

kustorterna fick man sina hus nedbrända och båtar stulna.  

 

Den mycket hårda beskattningen, underhållet av soldaterna och skövlingen ledde till 

en befolkningsminskning på Orust. Omkring en tiondel av gårdarna var ödelagda vid 
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Gyldenlöwefejdens slut år 1679 och många var utfattiga. Även adeln på Orust ham-

nade i ekonomiska svårigheter, eftersom det ökade skattetrycket drabbade även dem. 

Släkten Bildt förlorade delar av sitt godsinnehav. Knut Bildt anslöt sig till den norska 

sidan och blev efter freden av med Morlanda säteri under en kort tid. Släkten Green 

blev tvungna att sälja sina gods och Rossö förlorade säterirättigheterna.  

 

Ett annat problem, som tydligt märktes i kustbandet, var att handel med till exempel 

fisk inte kunde bedrivas som förr. Svenska kronan förbjöd bondeseglation och handel 

fick under en tid enbart bedrivas från Göteborg. Skattetrycket och den minskande han-

deln tillsammans med skövlingen av hus och båtar kan vara anledningen till att strand-

sittarbosättningarna minskade. Det var också många strandsittarplatser som försvann, 

ofta kring 1700-talets början. Exempel på detta är Lyreleje på Lyrs västsida, Vallerö 

och Härmanösund.  

 

Under det Stora nordiska kriget vid 1700-talets början blev det förnyad militär aktivi-

tet i farvattnen kring Orust. Den danska och norska flottan uppehöll sig i skärgården 

och särskilt kring 1716 – 1719 finns det berättelser om strandhugg, kapade laster och 

kidnappad ortsbefolkning. Den danske befälhavaren Peder Tordenskiold ankrade vid 

Gullholmen vid ett flertal tillfällen. Den svenska transportflottan, som passerade Orust 

på sin väg för att förse trupperna i Strömstad med förnödenheter, var eftertraktade by-

ten för danskarna.  

  

Landbaserat försvar var effektivt mot anfall från sjön och det var förmodligen därför 

som en skans blev uppförd vid Svanesund 1719 av svenskarna. Svanesund var strate-

giskt viktigt genom sin utskeppningshamn och sitt färjeläge med värdshus och tings-

hus. Först efter 1720 kom en längre period utan krig, vilket innebar en återhämtnings-

tid för Orust.  
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1750 – 1860: Sillfiske och nödår 

Den stora sillperioden 

De stränga handelsrestriktioner som under 1600-talet infördes av både danskar och 

svenskar luckrades med tiden upp. Statsmakterna fick alltmer upp ögonen för Bohus-

läns betydelse och försökte på olika sätt främja och uppmuntra näringar som jordbruk 

och fiske. Man hoppades säkert också att sillen skulle gå igen. 

 

Dessa förhoppningar infriades 1752, när täta sillstim rapporterades från Bohusläns 

södra skärgård. Ingen annan sillfiskeperiod har varit så rik och långvarig som den på 

1700-talet. Den kallades den "stora" sillperioden. På Orust blommade de små fiskelä-

gena upp. Folkmängden ökade snabbt, särskilt på västra Orust. Förutom sillsalterier 

anlades nu många trankokerier i skärgården. Utsocknes lockades till kusten men även 

torpare, bönder och daglönare från kustsocknarna fick en möjlighet att tjäna pengar. 

Sillfisken skedde under senhösten och vintern. Då krävde åkerbruket mindre insatser, 

vilket gjorde det möjligt för många att säsongsarbeta. 

Trankokerier 

I början av perioden saltades merparten av sillen in. Från 1780-talet och framåt bör-

jade trankokning som förädlingsmetod att bli mer lönande, och trankokerier anlades på 

många platser. Silltran blev en handels- och exportvara. Tranet var användbart till 

mycket: lädersmörja, lysolja, impregneringsmedel mm. Det såldes också på export. De 

som anlade sillsalterier och trankokerier var ofta handelsmän i städerna, inte minst 

Göteborg, men även handelsmän och större markägare från trakten. 

 

En restprodukt från trantillverkningen var de urkokta sillresterna, ”trangrumset”. Till 

en början vräktes detta bara ut i havet, där det ruttnade. Så småningom bestämdes att 

de trankokerier som inte kunde gräva ner avfallet skulle anlägga s. k. grumsedammar, 

dvs stenhägnander i vattnet som hindrade grumset från att flyta iväg. Även om grum-

set var illaluktande användes det till att gödsla åkermarken. Det totala antalet tran-

kokerier på Orust är omöjligt att få fram, men år 1787 finns uppgifter på att det fanns 

136 stycken på Orust och Tjörn tillsammans. Antalet sillsalterier bör ha varit ungefär 

detsamma.   

Avskogning 

Under 15–1600-talen hade exporten av timmer vid sidan av båtbyggeri, krigsbränder, 

bränslebehov och djurbete lett till att skogen minskade drastiskt i Bohuslän. I början 

av 1700-talet hade skogarna fått möjlighet till viss återhämtning. Forskningsresanden 

och Linnélärjungen Pehr Kalm beskrev ändå i sin bohuslänska resa 1742 det landskap 

han ser som "skallota berg". På östra Orust klarade sig skogen längst, men under 

1700-talets stora sillperiod med tillhörande befolkningsökning blev nästan all skog 

åter nedhuggen. Sillperioderna krävde trä som bränsle, tunnor, master, skepp och 
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byggnadsmaterial. Avverkningen skedde hänsynslöst och särskild omsorg om återväx-

ten. Kvar lämnades kala berg och ljunghedar. 

Sillperioden tar slut och fraktfarten tar vid 

Det rika sillfisket tog slut 1808. När sillfisket upphörde förändrades skärgården och 

befolkningen drabbades speciellt hårt. Från att tidigare ha sjudit av liv, avfolkades nu 

bygden. Några fiskelägen höll på att helt gå under. Isvintrar och missväxtår drabbade 

särskilt den utsatta befolkningen i skärgården. Trankokerier och sillsalterier montera-

des ner och byggnaderna flyttades, bland annat till Uddevalla och Göteborg, vilka 

båda drabbats av förödande stadsbränder 1806 respektive 1802. 

 

Sakta men säkert återhämtade sig ekonomin. Det storsjöfiske med backor (långrevar) 

från bankskutor som pågick även under sillperioden, fick ökad betydelse. Fraktseglat-

ionen ökade också. 1798 fick landsbygdsbefolkningen rätt att med mindre båtar bed-

riva både inrikes och utrikes fraktfart. Detta fick stor betydelse för skärgårdsbefolk-

ningen när sillen försvann. Efter det att seglationen släppts helt fri 1832 och närings-

frihetsförordningen instiftats 1864 började man gå på trader inom Kattegatt-Skage-

rackområdet till Östersjön och ibland även upp i Vänern. Historieskrivaren Axel Ema-

nuel Holmberg anger att det 1840 fanns 72 fraktfartyg bara i Morlanda pastorat. Segel-

fartygen ägdes i regel av partrederier, med bönder som delägare. Detta innebar också 

att många nya båtar behövde byggas, vilket i sin tur gynnade båtbyggerinäringen. 

Laga skiftet förändrar landsbygden 

Åkrarna hade sedan medeltiden varit uppdelade i tegar, långsmala ”remsor” av åker-

mark. Det innebar att varje gård i byn fick en del (teg) i varje åker, s.k. tegskifte. Sam-

tidigt var utmarken, dvs betesmarken utanför åker och äng, oftast samägd. Den ökande 

uppdelningen av gårdarna under 1600- och 1700-talen, t ex genom arvsskifte, ledde 

till en motsvarande uppdelning av åkertegarna, som blev allt smalare.  

 

På Orust med många ensamgårdar och småbyar var förhållandena mindre besvärliga 

än på andra håll, men i landet som helhet blev detta allt mer uppsplittrade åkersystem 

ett problem. Därför utfärdades 1757 förordningen om storskifte. Jordbruksmarken 

skulle samlas i så stora sammanhängande enheter som möjligt. Varje gård skulle i 

samlade enheter ha åker, äng och skog. Genomslagskraften blev dock inte så stor. På 

Orust genomfördes en del skiften mot slutet av 1700-talet. Bland annat skiftades ut-

mark som tidigare varit gemensam, exempelvis utmarken Kultehamn 1785. 

 

Ett ännu mer radikalt skifte var enskiftet som förordnades 1803. Det innebar att går-

dens ägor skulle samlas i ett enda stycke och att byarna splittrades, eftersom varje 

gårds byggnader skulle ligga på respektive skifte. Enskiftet fick dock liten genom-

slagskraft på Orust.  
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1827 utfärdades emellertid en stadga om Laga skifte, som fick större genomslag. Det 

var en kombination av storskifte och enskifte. Jorden skulle skiftas på så få lotter som 

möjligt. Om det var nödvändigt skulle några av byns gårdar med dess byggnader flytt-

tas till de nya lotterna. Laga skiftet fick en nästan total genomslagskraft under de föl-

jande årtiondena. De flesta byar splittrades, och vi fick det karaktäristiska utseendet 

med gårdar på en gles rad i mötet mellan berg och dal i de långsmala dalgångarna.  

Nya sätt att bruka jorden 

Ungefär samtidigt som skiftena genomfördes introducerades en rad moderna jord-

bruksredskap och brukningsmetoder. När de moderna järnplogarna introducerades un-

der 1800-talet kunde man i större utsträckning odla upp de tyngre lerjordarna som tidi-

gare fungerat som äng och bete, och åkerarealen ökade på bekostnad av slåtterängarna. 

Höslåtter på naturliga ängar ersattes av sått hö på åkerytor. 

 

Före laga skiftet inhägnades inägorna, dvs åker och äng, för att de betande djuren inte 

skulle kunna ta sig in. När betesmarken efter skiftesreformerna blev uppdelad mellan 

olika gårdsägare, hägnade man istället in betesmarken, för att hindra betesdjuren att ta 

sig ut. Studerar man hur äldre gärdesgårdar är byggda kan man iaktta denna föränd-

ring. De långa och raka stenmurarna som även finns i skogen är i regel uppförda efter 

det laga skiftet. En stenmur, som kanske ser gammal och nedrasad ut och som slingrar 

sig fram i terrängen, kan vara en mur som en gång skyddat inägorna.  

 

Det fanns en hierarki i landsbygdens jordbruksbebyggelse. En gård var en självständig 

brukningsenhet. Ett torp arrenderades och låg på marken till en gård, med byggnader, 

lite odlingsmark och rätt till bete på byns utmark. Arrendet betalades ofta med dags-

verken på gården. En backstuga var en enkel stuga på ofri grund utan tillhörande jord. 

Invånarna kallades för backstugusittare.  

Folket på hamnerna 

På Orust finns det två större områden som tidigare varit utmark till omkringliggande 

byar och gårdar; Storehamn på västra Orust och Kultehamn på sydöstra. Utmarkerna 

användes främst för bete, virkesuttag, torvtäkt och likande. Hamn, plural hamner är 

bohuslänskans ord för denna typ av karga, höglänta utmarksområden. 

 

När sillperioden tog slut 1808 blev många utan arbete. Kultehamn och Storehamn blev 

då en möjlighet att få någonstans att bo och skaffa sig en utkomst. Inflyttningen till 

hamnerna innebar inte bara att torp och backstugor uppfördes, utan också en omfat-

tande uppodling av all odlingsbar mark. Man anlade stenhägnader, gärdesgårdar och 

fägator.  

 

Livet för hamnernas folk var hårt, fattigt och utsatt. Vid sidan av det egna jordbruket 

var man tvungen att göra dagsverke för att betala hyran för marken man bodde på. En 

viktig inkomst för många var att repa ljung och sälja som bränsle till de boende i ex-

empelvis kustsamhällen. Det berättas att tiggare var en mycket vanlig syn i trakterna 
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under 1800-talet. År 1943 fick man inte längre ta betalt för arrende med dagsverke och 

då upphörde formellt torpen. 

 

Torp kunde även bebos av soldater och båtsmän. På Orust verkar det ha varit enbart 

båtsmanstorp. Varje rote på Orust var skyldig att rekrytera en båtsman och förse denne 

med ett torp för sin försörjning. Paraten på den södra delen av Storehamn är ett exem-

pel på ett sådant båtsmanstorp. Båtsmannen hade inte skyldighet att göra dagsverke, 

däremot skulle de underhålla torpet och sköta marken, samt göra krigstjänst. En båts-

manstjänst var ett sätt för många unga att skaffa sig något eget och kunna gifta sig.  

 

Båtsmanstorpen var ofta placerade på ängsmarker och vid laga skiftet fick ofta båts-

männen flytta på sig och hamnade alltsomoftast på hamnerna. Skällersbacken och Pa-

raten i norra respektive södra Storehamn är två exempel på båtsmanstorp. På öarna 

och de så kallade stranderna, fiskelägena, saknades i regel odlingsbar mark vilket in-

nebar att båtsmännen istället fick sin ersättning i pengar. Båtsmanshållet började av-

vecklas i slutet av 1800-talet och upphörde helt 1901 när allmän värnplikt infördes. 

Kolera 

Flera koleraepidemier hemsökte Orust under 1800-talet. Västra Orust drabbades hård-

ast, sannolikt på grund av att smittan kom sjövägen. Enligt församlingsprotokoll från 

1830-talet var dock förberedelserna inför smittan mycket olika i Morlanda jämfört 

med t ex Myckleby pastorat. I Myckleby tog de varningarna och rekommendationerna 

från myndigheterna på allvar medan församlingarna i väster sköt på förberedelserna 

tills faran var en realitet, med anledning av ekonomiska svårigheter. I Myckleby var 

det endast två stycken som dog; en torpare från Stillingsön som varit i Göteborg och 

dennes dotter. I Morlanda pastorat var det däremot omkring 340 som föll offer för ko-

lerans härjningar. 

 

På grund av rädslan för smittan begravdes de som dog i kolera inte på den ordinarie 

kyrkogården utan på särskilda kolerakyrkogårdar. Sådana kyrkogårdar finns på flera 

platser på Orust, exempelvis Kårehogen, Valön, Tegneby och Stala. Några av dessa är 

utmärkta med en minnessten. 

 

Koleran kom tillbaka i vågor på 1850-talet och 1860-talet.1853 berördes främst Eds-

hultshall då 22 av samhällets invånare dog under kort tid. Samhället blev avspärrat un-

der sex veckor för att hindra spridning och socknen fick bistå de boende med proviant. 

1855 dog 24 personer i Hälleviksstrand. De blev smittade via en sjuk sjöman där de 

först inte förstod att det var kolera. Utbrottet var även här endast begränsat till sam-

hället. På 1860-talet kom en ny våg och enstaka föll offer i pastoratet men 1866 var 

det Gullholmen som drabbades hårdast med 36 döda.  
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1860 – 1930: Befolkningsökning 

Nödårens påverkan på Orust 

1860-talet var för många mycket svåra tider med missväxt och svält, vilket medver-

kade till att emigrationen till Amerika tog fart. För Orusts del blev dock aldrig utvand-

ringen riktigt så stor som på andra håll, kanske för att sillen kom tillbaka till Bohus-

kusten 1877 och förde med sig nya inkomster. 

 

Trots allt ökade befolkningen på Orust och många nya torp och backstugor anlades på 

utmarkerna. Folkökningen nådde sin kulmen efter 1800-talets mitt. År 1880 uppnåd-

des det högsta befolkningstalet, 18 129 invånare. Efter denna tidpunkt började en ut-

flyttning som pågick ända till slutet av 1960-talet.  

Jordbrukets rationalisering 

Hushållningssällskapen som bildades i början av 1800-talet var oerhört viktiga för ut-

vecklingen av Sveriges landsbygd under 1800-talet. De spred information och kun-

skap om bl. a. förbättrade brukningsmetoder. De bidrog till att förhållandena på lands-

bygden förbättrades socialt och ekonomiskt, liksom till att livsmedelsproduktionen 

ökade och rationaliserades, och till skogsplantering.  

 

Mot slutet av 1800-talets slut märks också en omfattande nybyggnation av såväl bo-

stads- som ekonomibyggnader på landsbygden. Industrialiseringen gav även jordbru-

ket nya maskiner, såsom separatorer, eller tröskverk, vilka motoriserades när gårdarna 

fick elektricitet. Mjölkmaskinen uppfanns 1917 men det var efter andra världskriget 

som den började bli vanlig. 

 

I början av 1900-talet var jordbruket alltjämt den viktigaste näringen på landsbygden. 

Utöver sedvanlig spannmålsproduktion blev också andra varor efterfrågade. På 1920-

talet började till exempel många bönder att odla ärter och grönsaker på kontrakt för 

Hugo Hallgrens konservfabrik i Ellös. Med ärttröskorna, som inköptes av konservfa-

briken, fick dessa kontraktsodlingar ett stort uppsving. I Bovik konservabriker AB:s 

fabrik i Hälleviksstrand som startade 1934, konserverade man förutom fisk och sill 

även grönsaker.  

 

Skogen skattades fortfarande hårt i slutet av 1800-talet. Reaktioner mot skogssköv-

lingen resulterade nu, efter många års påtryckningar från först Domänstyrelsen och se-

dan Hushållningssällskapet och skogsvårdsstyrelserna, i att skog började planteras. 

Markägarna var ovilliga till att börja med då de befarade att betet skulle bli lidande. 

Men genom att bönderna började odla foderväxter så att behovet av bete minskade 

förändrades inställningen, och mark kunde lättare avsättas till skogsbruk. Genom 

denna skogsplantering förändrades landskapet. Ljung och enbuskar ersattes av gran-

skog. Rester av den lövskog som en gång varit dominerande på Orust finns numera 



- 31 - 
 

endast på vissa platser. Dessa bestånd av ek och bok är ofta skyddade genom natur-

vårdslagen, till exempel i naturreservaten runt Kollungeröds vatten och på Valön.  

Fraktfart, havreexport och nya kommunikationer 

På 1800-talet fanns stor efterfrågan på havre från England, med kulmen 1875–1880. 

Sveriges största havreexportör William Thorburns söner i Uddevalla hade magasin på 

flera platser i Bohuslän. På Orust var det framförallt för fraktfarten i Nösund och Häl-

leviksstrand som havreexporten blev viktig. Där byggdes stora havremagasin, i vilka 

havren kunde lagras för vidare transport till England med fraktskuta. Under 1890-talet 

minskade havreexporten, priserna gick ner på grund av konkurrensen med amerikansk 

majs och rysk havre. Bönderna fokuserade därefter alltmer på mjölkproduktion istället 

för på spannmålsproduktion.  

 

Under 1800-talets andra hälft kom ångbåtstrafik igång längs Bohuskusten, vilket un-

derlättade resande och transporter. Man fick då reguljär trafik till Göteborg och Udde-

valla, vilka i sin tur hade järnvägsförbindelser med övriga landet sedan 1862 respek-

tive 1867. Ett av de större rederierna var Ångbåtsaktiebolaget Bohuslänska kusten, bil-

dat 1876. Med ångare som S/S Uddevalla, Kung Rane, Viken, Borgila och den 1914 

byggda S/S Bohuslän, den enda kvarvarande fortfarande driven med ånga, kunde man 

snabbt ta sig längs Bohuskusten till Göteborg eller Oslo, och in genom fjordarna till 

Uddevalla.  I kustsamhällena byggdes ångbåtsbryggor, som kunde ta mot ångfartygen, 

och som också kom att fungera som lokala samlingspunkter. 

Kyrkorna blev för små 

Den stora befolkningstillväxten under 1800-talet och den fast förankrade kyrksam-

heten gjorde att kyrkorna blev för trånga. Alla Orusts medeltida kyrkor med undantag 

för Morlanda ersattes med nybyggen under 1800-talet. Även Morlanda kyrka skulle ha 

rivits om den inte hade varit en patronatskyrka, vilket innebar att ägaren till Morlanda 

säteri bl. a. hade rätt att tillsätta präst. En långdragen tvist om vem som skulle bekosta 

ett nytt bygge, församlingen eller patronus, gjorde att kyrkan kom att stå kvar.  

 

I kustbandet påverkades också behovet av nya kyrkor av fiskets konjunkturer. 

Mollösund fick kyrka på 1500-talet, kanske i samband med 1500-talets sillperiod. På 

Käringön och Gullholmen byggdes kyrkor under 1700-talets sillperiod. Hälleviks-

strand fick kyrka 1904, och Flatön 1928. 

 

Den schartauanska väckelsen under 1800-talet präglade Orust på flera sätt. Flera av 

Henrik Schartaus efterföljare kom att under någon tid vara verksamma som präster 

här. Väckelsen kännetecknades bl.a. av kyrksamhet och söndagshelgd. Prästen hade en 

mycket stark ställning. Man avvisade alla andliga sammankomster utanför det lagstad-

gade kyrkolivet. På Orust har det därför funnits mycket lite frikyrklig verksamhet.  
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Bankskutor, sjöbåtar och kuttrar 

Storsjöfisket var under 1800-talet ryggraden i fisket. Under 1800-talets första hälft be-

drevs fisket från s k bankskutor, som var däckade och tremastade med råsegel på för- 

och stormast. Man fiskade efter långa och torsk ute på bankarna på Nordsjön. Ute på 

fiskeplatsen kunde för- och stormasten tas ner för att ge bättre arbetsutrymme.  

 

Storsjöfisket var ett havsfiske med backor eller storbackor (långrevar) som Orustfis-

kare bedrivit sedan långt tillbaka i tiden. Backan har en mycket lång lina vid vilken en 

mängd krokförsedda känsor eller tafsar är fästade. Från en lillebåt (”skebåt”), som 

följde med bankskutan, lades backorna i på eftermiddagen och togs upp följande mor-

gon. Som agn användes styckad kolja och makrill som dragits upp med mindre 

backor. Under perioden 1810–1887 hade storbackefisket en ledande ställning inom 

västkustfisket, med kulmen 1863 då det stod för 70 % av det totala fångstvärdet. 

 

Bankskutorna var något svårseglade, och kring 1800-talets mitt utvecklades en ny båt-

typ, de s k sjöbåtarna. De var relativt lika i skrovet ovanför vattenytan, tvåmastade, 

och med kortare köl. Den kortare kölen och att de var riggade med gaffelsegel gjorde 

dem mycket mer lättmanövrerade, och man kunde segla ut backorna. Många sjöbåtar 

kom att byggas, inte minst på Orust. 

 

1877 inleddes en ny sillperiod, som bidrog till en god ekonomi i fisket, även om sill-

fisket inte fick en så dominerande ställning som under 1700-talet. 

 

Avsättningsmöjligheterna för fisk både inrikes och utrikes förbättrades mot 1800-ta-

lets slut. En bidragande orsak var nya transportmöjligheter, en annan att kvaliteten på 

de svenska fiskeprodukterna höjdes genom nya behandlingsmetoder.  

 

På 1880-1890-talen skedde ytterligare en förändring, som var en kombination av två 

faktorer. Dels öppnade sig en marknad för rökt makrill i USA, dels blev engelska 

trätrålare till salu. I England kallades de ”smack” men här kallades båttypen kutter.  

 

Kuttrarna hade större lastkapacitet och var modernare vad gäller manskapsutrymmen 

än sjöbåtarna. De var till salu eftersom man i England hade börjat använda ångtrålare 

av stål från 1881 och framåt. 1884 köptes den första kuttern i Bohuslän till Grundsund. 

 

Makrilldörjet i sig har lång tradition i Bohuslän, där man drar revar med agnade kro-

kar efter en seglande båt. Med dörjestänger ut från sidorna kan man ha fler revar.  

Dörjebåtarna var tidigare små, 35–40 fot, och klarade inte de hårda stormarna ute till 

havs, utan fisket fick bedrivas nära kusten.  

 

Med kuttrarna kunde man dörja makrill ute till havs, och den goda lastkapaciteten 

gjorde dem också lämpliga för fraktfart. Ett stort antal kuttrar köptes in till fiskelä-

gena, Gullholmen, Mollösund och Grundsund blev de största kutterhamnarna. På 
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Gullholmen fanns som mest 57 kuttrar år 1912. Makrilldörjet bedrevs från mitten av 

juli till mitten av september. Fångsterna såldes i hamnar på norska Sörlandet. 

 

Makrilldörjets storhetstid på Nordsjön varade från 1887 till 1920. 1920 förbjöd USA 

all försäljning av spritdrycker. Den salta makrillen hade rökts och sålts som whisky-

tilltugg, och när spritförsäljningen förbjöds sjönk priserna på makrill och nordsjödörjet 

upphörde.  

1800-talets sillfiske och konservindustrin 

1800-talets sillperiod kom att bli betydelsefull för kusten och kustsamhällena. Befolk-

ningen ökade, konjunkturerna var goda, och många byggde om sitt hus eller byggde 

nytt. Det var under denna tid som de karaktäristiska raderna med sjöbodar på allvar 

började växa fram. Fler och större båtar med allt större redskap krävde utrymme. 

 

För att bevara fisken kan den konserveras genom torkning och saltning samt kabeljo-

beredning som innebär att fisken både saltas och torkas. På Mollön kan man fortfa-

rande se ställningar där spilad långa har torkats. Under 1800- och 1900-talet kom 

också konserveringen som ett sätt att ta tillvara fisken. 

 

Förutom storsill så fiskade man även den mindre skarpsillen. Den såldes färsk eller 

saltad, då kallad brissling. Eftersom skarpsillen förlorar sin fina smak när den saltas så 

var inte efterfrågan så stor. Inlagd i kryddlag kallas skarpsillen ansjovis, och på 1840-

talet startade ansjovistillverkning i Drammen i Norge och i Fjällbacka.  

 

Salteriidkaren och handelsmannen J. J. Hallgren på Gullholmen började med att sälja 

brissling på 1850-talet. 1864 startade han en konservfabrik på ön. Här introducerades 

flera nyheter som var viktiga för ansjovisindustrin, bland annat skinn- och benfri deli-

katessill. Man var också först med att lägga in ansjovis i hermetiskt slutna kärl. 1898 

köptes Hallgrens konservfabrik av det nybildade bolaget AB Sveriges förenade Kon-

servfabriker (SFK). Verksamheten var igång fram till 1965, och byggnaden finns kvar, 

om än i förändrat skick. 

 

Sonen Hugo Hallgren flyttade 1901 till Ellös där han startade en ny konservfabrik, 

som var igång fram till 1989. 

 

Konservfabriken blev snart en typisk kvinnoarbetsplats. Kvinnornas nya inkomster var 

säkert mycket välkomna i många stugor. Att arbeta på konservfabrik var dock ett hårt, 

kallt och blött arbete. Långt in på 1900-talet var arbetsförhållandena inte bättre än un-

der pionjärtiden på 1800-talet. 

 

När sillen kring sekelskiftet drog sig ut från kusten, hade man bättre beredskap än tidi-

gare. Båtar och redskap var nu sådana att man kunde följa sillstimmen ut till havs. I 

början av 1900-talet började man montera in motorer, s. k tändkulemotorer, i fiskebå-

tarna. Effektivare fiskeredskap, som t. ex. snörpvaden medförde större fångstmängder. 
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På 1920-talet började svenska båtar delta i Islandsfisken. 1900-talets allt effektivare 

fiske kom dock successivt att sysselsätta allt färre personer. 

 

Sammantaget innebar perioden från 1860/70-tal och fram till första världskriget ett 

ekonomiskt uppsving, som också satte avtryck i kustsamhällenas bebyggelse. Flera 

faktorer bidrog sedan till en förändrad ekonomi för fisket på Orust efter första världs-

kriget. Under 1900-talets början växer södra Bohuslän och Göteborgs skärgård i bety-

delse inom fisket, liksom området runt Kungshamn. Fiskarna här drev på utvecklingen 

av näringen genom omfattande investeringar i nya redskap och båtar. Utvecklingen på 

övriga Bohuskusten gick inte lika kraftigt framåt. Under 1920- och 1930-talet kom 

därför bebyggelseutvecklingen i Orusts kustsamhällen att bromsas upp kraftigt. 

Båtbyggeriet, Orusts viktigaste näring? 

Båtbyggeriet har under många århundraden varit viktigt för ön och Orust har kommit 

att bli något av ett centrum för denna verksamhet i Bohuslän. Den äldsta säkra uppgif-

ten om båtbyggeri med anknytning till Orust är som nämnts tidigare från 1253 när 

kung Håkon Håkonsson lät bygga sig ett skepp på Rafnshollt i närheten av Härmanö.  

 

Om båt- och fartygsbyggeri på Orust under medeltid och 1600-tal finns mycket få 

uppgifter. Sannolikt har det hela tiden funnits ett båtbyggeri för att tillgodose åt-

minstone fiskets och lokalbefolkningens behov. 

 

Efter Bohusläns övergång till Sverige ökade skeppsbyggeriet vid fjordarna innanför 

Orust. En anledning var att många skepp förstördes under de återkommande krigen. 

Tillgång fanns både på lätt åtkomligt virke och båtbyggare. Även vattensågar fanns i 

närområdet. Båtbyggeriet har fortsatt att ha en stark ställning i innerfjordarna runt 

Orust. På Orust har båtbyggande ofta kombinerats med jordbruk. I de trakter som blev 

kända för sina varv var odlingsmarken ofta ganska begränsad och båtbyggeriet gav ett 

viktigt tillskott i ekonomin. 

 

Exempel på 1700-talets båtbyggare i Myckleby pastorat är bonden och skeppsbygg-

mästaren Olof Andersson i Syltenäs som enligt Myckleby kyrkobok dog 1772. Säker-

ligen låg hans varvsplats vid Syltenäs hall, där senare många fartyg byggdes. Också på 

Ängön nämns båtbyggeri på 1770-talet. 

 

När fraktseglationen blev fri och näringsfriheten infördes under 1800-talet fick frakt-

farten ett ordentligt uppsving, och fartygsbeståndet ökade kraftigt i Bohuslän. Det blev 

en blomstringstid för varven på Orust. 

 

På nordvästra Orust var Kungsviken, Brattås och Svineviken kända för sitt båtbyggeri. 

En annan plats med båtvarv var Söbben i Torps socken. Längs insidan av Orust kan 

nämnas Slussen, Krogane och Syltenäs. Även i Lyresund har det funnits flera varv. I 

de norra och östra delarna av Orust fanns fortsatt tillgång till skog, vilket gav virke till 

båtarna. Dessutom fanns virke i närliggande områden på fastlandssidan.  
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När kuttrar köptes in från England innebar det nedgång för det traditionella båtbygge-

riet. De varv som byggde större segelskutor lades ned eller förändrade sin verksamhet. 

I början av 1900-talet startade ändå nya varv, t ex Hälleviksstrands slip som hade för-

byggnader, dvs. ombyggnation, av kuttrar som specialitet.  

 

Det moderniserade fisket med motor och trål krävde nya båtar, och byggandet av fis-

kebåtar kom igång under mellankrigstiden, och fortsatte efter andra världskriget. Be-

ställningar på fiskebåtar till Island på 1940-talet hade som krav att bygget skedde un-

der tak, varför flera varv uppförde varvshallar över sina slipar, som exempelvis på 

Hälleviksstrands varv. 

Sommargästerna kommer 

I Sverige hade man sedan 1600-talet druckit mineralvatten vid hälsobrunnar. Bohuslän 

betraktades av många resenärer före 1800-talet som ett fult landskap; kalt, grått, intets-

ägande och ogästvänligt. Under 1800-talet ändrades detta. Den nya form av kuranstalt 

som då växte fram var badorten, huvudsakligen belägen på den nyss ”upptäckta” väst-

kusten. Man började anse att den saltmängda havsluften och det salta havsvattnet var 

hälsosamt. Sjuka, svaga och lytta, alla kunde få bot för sina krämpor genom saltet, 

gyttjans eller tångens mirakulösa inverkan. Till en början låg badorterna inne i lum-

miga skyddade fjordar, som exempelvis Gustafsberg utanför Uddevalla, Svanesund 

och Stillingsön på östra Orust, och Henån på öns norra del. Efter en tid lockade fria 

rymder och karg natur sommargästerna till den yttre skärgården. På 1880- och 1890-

talen kom Ellös, Käringön, Nösund och Hälleviksstrand i ropet som badorter. Med de 

transportmöjligheter som ångbåtstrafiken under 1800-talets andra hälft gav var det inte 

längre några svårigheter för stadsbor att ta sig till fiskelägen och öar.  

 

Livet i kustsamhällena förändrades om sommaren. Då kom stadsborna klädda i luftiga 

bomullstyger och kritade skor. Badinrättningar och societetshus kom att uppföras på 

en del platser. Till att börja med hyrde badgästerna in sig hos lokalbefolkningen, me-

dan ägarfamiljen under tiden bodde i övervåningen eller i den inredda källaren. Efter-

hand uppförde sommargästerna egna sommarhus. Badgäströrelsen innebar nya in-

komstkällor för ortsbefolkningen, förutom att hyra ut bostäder kunde man exempelvis 

ta ut badgästerna på nöjesseglingar. 
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1930 - nutid: Det moderna samhället gör entré 

Jordbruket specialiseras 

Nya metoder och maskiner inom jordbruket minskade behovet av arbetskraft vilket 

ökade avfolkningen av landsbygden. Gårdarna blev färre men på tack vare effektivise-

ringen låg produktionsnivån på samma nivå som tidigare. Från år 1900 minskade folk-

mängden genom utflyttning oupphörligen ända till 1968. Då bodde på Orust 8 827 in-

vånare; mer än en halvering sedan sekelskiftet.  

 

Efter andra världskriget blev det vanligare med specialisering och monokultur inom 

jordbruket. Gårdarna blev djurgårdar med enbart foderväxtodling eller spannmålsgår-

dar. Traktorer ersatte hästar. Utvecklingen påverkade ekonomibyggnaderna på flera 

sätt. Ladugårdar fick högre höskullar, då ökad mjölkproduktion innebar större foder-

konsumtion vilket krävde större lagringsutrymme. Den tekniska utvecklingen skapade 

också nya behov. Exempelvis krävde skördetröskningen mekaniserad torkning av 

spannmålen i torkanläggningar. Särskilda mjölkrum byggdes med kylningsanlägg-

ningar i och med andelsmejeriernas expansion på 1930-talet och ökade krav på hygi-

enisk hantering av mjölken.   

Varven - nöjesbåtar i trä och plast 

En del varv fortsatte att bygga bruksbåtar eller satsade på reparationer och ombyggna-

der av befintliga båtar. Andra satsade på nöjesbåtar, framförallt efter andra världskri-

get, först båtar i trä och sedan i glasfiberarmerad plast.  

 

Exempel på detta är Gösta Johanssons varv i Kungsviken. Gösta var traditionellt sko-

lad båtbyggare men startade efter krigsslutet en verksamhet inriktad mot fritidsbåtar. 

Ett annat är Harry Hallberg, som också han startade varvsverksamhet i Kungsviken 

ungefär samtidigt, 1944. Så småningom övergick man till serietillverkade båtar i plast. 

Varvet flyttade på 1960-talet till Ellös, och 1972 övertogs Hallbergs av Christoph 

Rassy, som sedan 1960-talet byggt båtar i Hallbergs gamla lokaler i Kungsviken, och 

företaget blev Hallberg-Rassy. 

 

Den första svenska serietillverkade plastbåten var en jolle som tillverkades av Svenska 

Livbåtsvarvet i Allmags varvs gamla lokaler 1952. Metoden utvecklades och omkring 

10 år senare tog tillverkningen fart bland båtvarven på Orust. Plastbåtsindustrin är nu-

mera kommunens största näringsgren.  

Bilismen 

Om man inte kom med båt, kunde man i slutet av 1800-talet kunde man ta sig till 

Orust via färjelägena Nötesund, Svanesund och Skåpesund. Innan vägnätet byggdes ut 

under första halvan av 1900-talet så var det fortfarande lättare att transportera sig via 

vatten än över land.  
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Kring sekelskiftet och under de första årtiondena av 1900-talet så var ångbåtstrafiken 

fortsatt viktig, men denna trafik minskade kraftigt i betydelse i och med att vägtrafiken 

ökade i betydelse.  

 

På fastlandet byggdes järnvägsnätet ut men på Orust blev det istället blev SJ:s busstra-

fik som kom att nå ut till samhällena. Busstrafiken krävde förbättrade vägar. Järnvägs-

styrelsen medverkade tillsammans med bidrag från arbetslöshetskommissionen, s.k. 

AK-arbeten, till att vägnätet på Orust förbättrades och utvecklades för att busslinjerna 

skulle bli en realitet. Upprustning av färjeläget mellan Kolhättan och Svanesund, samt 

en ny färja tillräckligt stor för bussar, var en förutsättning för busslinjen Stenungssund 

- Ellös som invigdes 1926. Därefter följde den ena sträckan efter den andra, till exem-

pel vägsträckan mellan Sollid och Nösund som invigdes i december 1958. Den inne-

fattade tunneln genom Stigberget vid Boxvik som blev Sveriges första och även kort-

aste landsvägstunnel.  

 

På 1950-talet hade de landburna förbindelserna och bilismen helt tagit över transpor-

terna till ön och ångbåtarnas epok gick i graven och fraktfarten minskade påtagligt. 

Skåpesundsbron byggdes 1938 (ersattes av en ny 1981). 1960 hade Tjörnbroarna blivit 

klara och 1966 ersattes färjeöverfarten vid Nötesund med bro och tunnel. 

Industrialisering och villaområden 

Lönsamma verksamheter som trålfiske, storbackefiske, konservindustri och sjöfart ut-

vecklades i några samhällen fram till mitten av 1960-talet men efter 1965 minskade 

nordsjöfisket drastiskt och många fiskare sålde sina båtar. Industrierna i storstäderna 

lockade många dit. Under 1970-talets oljekris och ökad medvetenhet om storstadens 

nackdelar och miljöförstöring startade åter en svag återflyttning till vissa kustorter. På 

Orust bidrog Tjörnbroarna och den nya väg 160 via Henån över broarna vid Nötesund 

till att pendling till jobb på fastlandet gick lättare. Byalag och skärgårdsråd bildades 

och verkade för fortsatt boende och nya verksamheter i kustorterna. Nya villaområden 

byggdes i utkanterna av samhällena, med byggnadssätt som snarare följde en nationell 

standard utan anpassning till lokal byggnadstradition och befintligt landskap.  

 

Kustorterna har under 1900-talet omvandlats från fiskelägen, skepparorter eller indu-

strisamhällen till servicesamhällen, pendlarorter eller fritidsbyar, med en befolkning 

som är mer blandad än tidigare. Den äldre bebyggelsen finns dock till största delen 

kvar. 

Träffpunkter och bygdecentrum 

Centrum för bygden var tidigare sockenkyrkan, där alla viktiga händelser avhandlades 

och kungjordes. Kustsamhällena fick naturligtvis tidigt en betydelsefull roll i och med 

det handelsutbyte som där ägde rum. Men även på landsbygden uppkom nya träff-

punkter under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet.  
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När förbudet mot handel och näringar på landsbygden upphävdes 1864, startade flera 

driftiga handelsmän affärer och andra verksamheter. Platser som Assmunderöd, Ilan-

dafors och Kårehogen blev små centralorter för bygden. Förutom att det underlättade 

för landsbygdsbor att få tag på nödvändiga varor så blev lanthandeln den nya mötes-

platsen där nyheter spreds. Småindustrier som mejerier, sågar, kvarnar, smedjor och 

senare mekaniska verkstäder etablerades också för att kunna ge service till jordbruket.  

 

Bilismens genombrott på 1950-talet förändrade dock kommunikationsmönstret längs 

kusten. Godstransporter och personresor utgick tidigare från havet och hamnarna vari-

från varorna sedan fraktades vidare med kärror dragna av hästar eller personer. Lastbi-

lar, bussar och privat bilar underlättade varuleveranser men utvidgade successivt 

också den yta befolkningen rörde sig på. Lanthandlar och annan näringsverksamhet la-

des därför ofta ner på 1960–70-talen och verksamheter samlades i tätorterna. 

Dansbanor på landsbygden 

Ungdomar har i alla tider träffats och dansats, i regel vid ett vägskäl eller på en lämp-

lig gräsplan. I Morlanda socken var det populärt att träffas vid Strömsholm och i 

Backa (Backebro), vid avtagsvägen mot Bua. I början av 1900-talet började dock 

dansbanor anläggas. Ofta var det på initiativ av ungdomarna själva men lika ofta var 

det någon idrotts- eller skytteförening som låg bakom, som t ex Allmags festplats. Of-

fentliga danstillställningar fick dock inte anordnas om inte någon organisation stod 

bakom, därför blev föreningslivet ofta involverade. Ett exempel på detta är Brattås Cy-

kelklubb, som bildades 1933 bl. a. med syfte att kunna arrangera dans på den då ny-

byggda dansbanan på Fundeskärr.  

Kommunsammanslagning: Småkommuner blir en stor 

Före 1862 behandlades ärenden vid sockenstämman. Ärendena rörde mestadels kyrk-

liga angelägenheter, som underhåll av kyrka och prästgård. Med tiden breddades frå-

gorna och handlade exempelvis även om fattigvården. 

 

Med kommunalreformen 1862 blev socknarna på landsbygden landskommuner. Sock-

enstämman ersattes då av kommunalfullmäktige. Fram till kommunreformen 1952 be-

stod Orust av 10 kommuner. 

 

Exempel på frågor som hanterades var åldringsvården, och på 1920-talet byggdes 

Trolltorps ålderdomshem vid Vräland, på sin tid en av Orusts största byggnader. Huset 

brann ner 1984. 

 

Från slutet av 1800-talet och fram till 1971 var det också vanligt att tätorter på lands-

bygden inrättades som municipalsamhällen vilka, oberoende av den omgivande lands-

kommunen, hade skyldighet att ansvara för tillämpningen av stadsstadgorna. Sam-

hällena hade även egen beskattningsrätt för nödvändiga åtaganden, som exempelvis 

renhållning, vägar, ordningsföreskrifter, anslagstavlor och ångbåtsbryggor. På Orust 
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var till exempel Gullholmen, Hälleviksstrand och Stocken municipalsamhällen. Exem-

pel på ett av ansvarsområdena var brandskydd, och i flera kustsamhällen hittar man 

därför en liten brandstation, som i Mollösund, där en brandkår bildades 1928 med 

först ett litet hus i trä för brandsprutan (spruthus) som senare ersattes med den nuva-

rande. 

 

Nya lagar om social trygghet i början av 1900-talet och andra frågor som genomföran-

det av enhetsskola, senare grundskola, ställde ökade krav på kommunerna. De små 

kommunerna fick gå samman till större enheter. År 1952 bildades Morlanda storkom-

mun av Mollösund, Käringön, Gullholmen och Morlanda. Tegneby, Röra och Stala 

slogs ihop till Tegneby storkommun, och Myckleby storkommun bildades av Långe-

landa, Torp och Myckleby. Ytterligare ökat samarbete blev snart nödvändigt. 1962 

gick Tegneby och Myckleby samman och bildade Östra Orusts kommun. 

 

Den 1 januari 1971 slogs de två kommunerna ihop till nuvarande Orust kommun. 

Kommunens huvudorter 

De samhällen som nu är kommunens huvudorter har inte varit det särskilt länge. 1975 

bestämdes att Henån, Ellös och Svanesund skulle vara huvudorter för servicen i de 

olika kommundelarna. 

Henån – kommunens centralort 

Hemmanet Henån med rötter i medeltiden tillhörde åtminstone sedan 1519 Morlanda 

säteri. Gården såldes 1635 till länsman Hans Rasmusson, vars avkomlingar senare 

upplät den till bönder. Den gamla gårdsbebyggelsen låg uppe på backkrönet strax in-

vid nuvarande Henåns skola. Efter skiftet 1823 splittrades byn, och utmarken nere vid 

ån började bebyggas. En bro över ån högre upp mot Högeliden fanns redan 1594. Se-

nare tillkom en bro på nuvarande plats.  

 

Den första affären startades 1850 av handlanden J.F. Andersson. Utöver affär, post 

och gästgiveri som han anlade vid åkanten nära nuvarande församlingshemmet främ-

jade han ångbåtstrafiken och lanserade Henån som badort. Handelsgården vid bron, 

också kallat Saras hus, är även den en representant för Henåns växande betydelse som 

knutpunkt. Huset byggdes 1873 av Johan Eriksson, vars barnbarn Sara senare bl. a. 

drev post och telegrafstation i huset. 

 

Under 1900-talet har Henån genomgått en kraftig utveckling. 1926 tillkom platsens 

första industri, en stenkvarn. Den följdes av sågverk och flera småbåtsvarv. Den nya 

väg 160, som byggdes genom Henån i början av 1960-talet, kom kraftigt att öka tätor-

tens utvecklingsmöjligheter. Samtidigt pågick sammanslagningen till en enda kom-

mun. Henån segrade slutligen i dragkampen om var den nya kommunala förvaltningen 

skulle ligga. 1969 stod Orusts första högstadieskola klar i Henån. Annan service som 

läkarcentral, ålderdomshem och sjukhem samt flera banker och affärer tillkom under 

1970-talet. Ett nytt centrum som kallas Hamntorget byggdes 1986. 



- 40 - 
 

Svanesund – ett färjeläge 

Första gången Svanesund påträffades i skrift är år 1501 då den danske kungen Hans 

beordrar några skepp att löpa in i ”Lange svnd” och ”Swane svnd” för att lasta timmer. 

Svanesund var alltså redan för 500 år sedan en känd hamn. Strömmen i sundet är kraf-

tig vilket innebär att farleden nästan alltid är isfri. Under stränga vintrar är platsen där-

för omtyckt av svanar, vilket möjligen är anledningen till sundets namnet. Svanesund 

har dessutom varit den bästa överfarten mellan Orust och fastlandet. Ordnad färjeför-

bindelse fanns redan 1594. Under 1600-talet startade färjemannen gästgiveri. Detta ut-

ökades 1686 med tingshus för Orusts och Tjörns domsaga. I början av 1800-talet över-

togs gästgiveriet av den driftiga Carl Bågenholm. Han utvidgade verksamheten med 

bland annat brännvinsbränneri. Detta ersattes senare av ett spannmålsmagasin, som i 

sin tur revs 1984 för de nya färjelägets skull. Tingshuset, gästgiveriet och posthuset 

ödelades genom en eldsvåda 1911. Därefter blev Varekil tingsställe för Orust och 

Tjörn, och ett nytt tingshus stod klart i Varekil 1912.  

 

I början av 1900-talet byggdes en rad sommarvillor längs sjökanten. Men först efter 

det att orten fått elektrisk ström 1932 startade Svanesunds egentliga utveckling. Före-

taget ASEA elektrifierade härifrån stora delar av Orust och Tjörn. Tätorten växte ut-

med Färjevägen ända upp till Ängås där nya skolor byggdes. 

Ellös 

Ellös nämns första gången år 1610 som ett fiskeläge med fem strandsittare. Med kvin-

nor och barn kanske befolkningen då uppgick till 30 personer. 1646 lär det ha funnits 

tre skutor i fiskeläget. Under 1700-talets sillfiskeperiod ökade folkmängden i sam-

hället. Ett trankokeri, som kallades Holmen, byggdes 1794 av företaget Michael 

Kochs Söner i Uddevalla. När sillen tog slut 1808, minskade befolkningen kraftigt.  

 

Det blev dock bättre tider för Ellös när en ny sillperiod inträffade i slutet av 1800-talet.  

1901 byggdes en konservfabrik som fick stor betydelse för samhällets utveckling, an-

lagd av tidigare nämnde Hugo Hallgren, med en stor byggnad för sillinläggning och 

tillverkning av bleckkärl. I samband med ett ägobyte 1917 byggdes fabriken till, och 

sortimentet utökades. Fabrikens inläggning av grönsaker medförde att många i Ellös 

fick extra inkomster. 1944 övertogs konservfabriken av Kooperativa förbundet. 1989 

lade Foodia ner verksamheten i Ellös, men fortfarande sker fiskberedning och kon-

servtillverkning i mindre skala i lokalerna.  

 

Ellös, som blivit municipalsamhälle 1893, beskrivs 1924 i Bohusläningen som ”han-

delsplats, fiskeläge, badort och ångbåtsstation!” Den industri som nu dominerar sam-

hället idag är båtvarvet Hallberg-Rassy.  
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Sommarlandskapet 

Bohuskustens attraktionskraft för sommarlediga har fortsatt att öka hela 1900-talet. 

Successivt har fick allt bredare befolkningsgrupper möjlighet att njuta av det sommar-

liv som tidigare var förbehållet de mest välbeställda. 1938 fick alla löntagare rätt till 

två veckors semester, vilket förlängdes till tre veckor 1951 och fyra 1963. Turistström-

men ökade för varje år. Man hyrde in sig lokalt, men besöksanläggningar byggdes 

också på allt fler ställen. Exempelvis startade 1912 Nösunds Pensionat, senare Strand-

gården och numera Nösunds havshotell, i Henån byggdes Turisthotellet på 1920-talet, 

och på Härmanö byggdes Gullholmsbaden 1942 av det folkrörelseägda Reso. Före-

tagsägda semesterbyar anlades, som den för arbetsledarna vid Eriksbergs varv på 

Halse Nabb från 1940 och fram till 2006. Renodlade sommarstugeområden började 

också byggas. Parallellt med denna utveckling skedde som nämnts tidigare en utflytt-

ning från kusten och landsbygden, och från 1950-talet kunde därför lediga torp, små-

gårdar och hus i kustsamhällena köpas av sommarboende. Idag är en mycket stor an-

del av alla småhus på Orust fritidshus, och sommartid mångdubblas antalet människor 

som vistas i kommunen.  
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Inledning 

”Orusts kulturmiljöer” är framtagen 2019-2020 av Bohusläns museum på uppdrag av 

Orust kommun. Här finns beskrivningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer på 

Orust, liksom den lokala historia som dessa miljöer illustrerar. 

 

Det tidigare materialet, Orusts kulturmiljöprogram ”Orust – historia och miljö” från 

1994 hade många år på nacken och det fanns därför ett stort behov av ett uppdaterat 

material. 

 

Materialet är främst tänkt som ett stöd i löpande hantering av dessa kulturmiljöer, men 

kan läsas av vem som helst som har ett intresse av Orusts historiska bakgrund. 

 

I denna del 2 av rapporten återfinns de utvärderade kulturhistoriskt värdefulla miljöer 

som speglar Orusts historiska utveckling. 

 

Här finns också ett avsnitt om det lagskydd som finns för kulturhistoriska värden. 

Miljöbeskrivningarna 

För respektive miljö finns dels bakgrundshistorik och beskrivning, dels motivering, 

nyckelvärden, långsiktig målbild, rekommendationer, och tillämpligt lagskydd. 

 

• Beskrivningarna inleds med den historiska bakgrund som miljön är uttryck 

för, och här finns också en beskrivning av miljön. 

• Motiveringen preciserar miljöns kulturhistoriska värde och vilken/vilka del/ar 

av Orusts historia som den är uttryck för. 

• Nyckelvärden preciserar de viktigaste beståndsdelarna i miljön, sett utifrån 

miljöns kulturhistoriska värde. 

• Den långsiktiga målbilden för platsens kulturhistoriska värden formulerar vad 

som är det önskvärda läget i ett längre tidsperspektiv.  

• Rekommendationerna pekar ut lämplig väg i den löpande hanteringen för att 

kunna uppnå den långsiktiga målbilden. 

• Rubriken lagskydd förtydligar vilka lagrum som är tillämpliga för att hantera 

kulturvärdena i respektive miljö, och med vägledning för uttolkningen. 

Lagskydd och verktyg för hantering av kulturvärden 

I detta avsnitt presenteras och förtydligas de lagrum som hanterar kulturvärden. Kul-

turmiljölagen, Plan- och bygglagen samt Miljöbalken är de lagar som uttryckligen 

hanterar kulturvärden. Kulturhistoriska värden är ett allmänintresse som liksom andra 

allmänna intressen ska beaktas på ett jämbördigt sätt vid planering och beslutsfattande.  
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Kulturhistoriskt värdefulla miljöer på Orust 

På följande sidor presenteras Orusts kulturmiljöer i bokstavsordning. 
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1. Assmunderöd och Ålgård   

Kring Assmunderöd vatten och Grindsbyvattnet fanns flera gårdar med blomstrande 

kvarn- och sågmiljöer, som på olika vis satte sin prägel på området.  

Assmunderöd kvarn 

Gården Assmunderöd nämns första gången 1388. Då kallades gården Asmunda rudi, 

d.v.s. en röjning (nyodling) upptagen av Asmund. Vattenfallen i åarna till och från 

Assmunderöds vatten har under lång tid nyttjats till kvarndrift. Den äldsta uppgiften 

om kvarn på Assmunderöd är från 1637, då kvarnen tillsammans med dem på 

Blibräcka och Ålgård uppgavs vara de största på Orust.  

 

Assmunderöd var en gård om flera hemman, vars ursprungliga gårdstomt låg på den 

strandnära åkermarken öster om Assmunderöd vatten. Vid det laga skiftet flyttade går-

darna ut på de skiftade ägorna och bildade det bebyggelsemönster vi ser idag, med 

gårdsbebyggelse utmed bergssidorna och stora sammanhängande odlingsmarker i dal-

gångarna och vid sjön.  

 

Kvarnen ligger vid stranden till Assmunderöd vattnen, där Klevaån har sin upprin-

nelse. Här finns kvarnhus och kvarnstallar, mjölnarbostad och ett bostadshus, vars 

äldsta del byggdes år 1802 och påbyggdes 1845. Intill stenbron över ån, uppförd år 

1900, står en halvmilsten med årtalet 1751. Kvarnen lades ned år 1956, men vatten-

kraften utnyttjas fortfarande genom ett turbindrivet elverk.  

 

Assmunderöd växte med tiden till något av ett lokalt industriellt och senare även kom-

mersiellt centrum. Invid kvarnen anlades på 1770-talet ett garveri och karduansmakeri. 

Senare startade färgeri, brännvinsbränneri, gästgiveri och handelsbod. Grunden efter 

handelsboden ligger vid en tvär kurva öster om kvarnen. Handelsboden öppnade på 

1840-talet sedan förbudet mot affärer på landsbygden avskaffats och verksamheten 

drevs till 1959. 

Blibräcka, Kleva och Groröd 

Gården Blibräckas välbevarade bostadshus byggdes 1901 av sjökaptenen Jöns Oskar 

Tegner. Huset är som hämtat ur en mönstertidskrift för dåtidens byggmästare: den väl-

murade stengrunden, den resliga vitmålade träfasaden, de höga fönstren, balkongen 

och taklyftet, de många detaljerna och utsmyckningarna samt den stora glasade veran-

dan på gaveln med utsikt ner mot sjön. Även ekonomibyggnaderna är välbevarade. 

 

Från Blibräcka leder vägen längs Klevaån fram till Kleva. Här finns lämningarna efter 

Kleva kvarn och Blibräcka kvarn; två kvarnar som låg på rad efter varandra. Båda 

kvarnarna verkar ha anor tillbaka till 1700-talet. Kleva drevs in på 1940-talet, medan 

Blibräcka förblev i bruk något decennium längre. Den närbelägna Ödsmåls såg drevs 

med remdrift från turbinen vid Blibräcka kvarn. Mjölnarstugorna till båda kvarnarna 

står kvar.  
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En gårdsdel i Kleva inköptes omkring 1870 av handelsmannen C. E. Andersson. Han 

startade affärsrörelse och byggde det hus som ligger alldeles vid vägkanten. Här fanns 

även post och telefonstation. Att huset har två ingångar från vägen vittnar om tiden 

som affär.   

 

På den västra sidan av Assmunderöd vatten ligger gården Groröd, kringgärdad av od-

lingsmarkerna ned mot sjön. Ortnamnet, som härleds till kvinnonamnet Gro (med un-

gefärlig betydelse ”Gros nyröjning”), finns upptaget första gången 1664 som ett 

ödegärde under Assmunderöd. Gårdsbebyggelsen utgörs av en mangårdsbyggnad 

(1850-tal), en arrendebostad (1870-tal, tillbyggd 1930-tal) och ladugård (1870 - 1880-

tal). Från och 1800-talets slut och fram till 1914 bedrev ägarinnan Augusta Samuels-

son bageri på gården.  

Ålgårds kvarn 

På landtungan mellan Assmunderöd vatten och Grindsbyvattnet ligger Ålgårds kvarn. 

Ålgård finns omnämnd redan år 1528 och har fått sitt namn på grund av det goda ålfis-

ket på platsen. 1500-talets jordeböcker visar att invånarna betalade sin skatt i ål- och 

mjöltunnor. Kvarnen finns omnämnd redan 1594 av Oslobiskopen Jens Nilssøn. Han 

beskriver också att en såg nyligen anlagts vid Ålgård och att detta var den enda sågen 

på Orust vid denna tid. Sedan dess har kvarndrift funnits kontinuerligt vid Ålgård, vil-

ket är en anmärkningsvärt lång dokumenterad kontinuitet, även om platsen för kvar-

narna varierat. År 1827 grävdes en ny kanal mellan sjöarna och kvarnen fick en ny 

placering, även om det under en tid fanns en kvarn på det nya och två kvarnar på det 

gamla läget. Vissa lämningar efter de äldre kvarnarna finns fortfarande kvar.  

 

Den välbevarade kvarnmiljön omfattar idag kvarnhus (uppfört 1842, påbyggd 1939), 

såg (1921), bostadshus (påbyggt 1930-tal) och stallar (1920-tal). Kvarn och såg har 

ägts av Orust kommun sedan 1968 och var i bruk ända fram till 2003. På 1930-talet in-

stallerades en turbin och anläggningen blev eldriven. Anläggningen blev med tiden sli-

ten och nedgången, men från 2010 och framåt har den rustats upp med stort lokalt en-

gagemang.   

Motivering 

Välbevarade kvarn- och sågmiljöer i småskuret kulturlandskap i Orusts inland.  

Miljön uppvisar två välbevarade kvarnmiljöer, Ålgård och Assmunderöd, samt läm-

ningar efter ytterligare anläggningar. De goda förutsättningarna för vattenkraftsutnytt-

jande speglas av de tidiga kvarnetableringarna, samt att alla kvarn- och sågplatser i 

miljön med tiden växte till att bli ansenliga anläggningar.   

 

Ålgårds kvarn och Assmunderöd kvarn har särskilt höga kulturvärden på grund av väl-

bevarad bebyggelse, bevarade lämningar efter platsernas olika verksamheter och lång 

kontinuitet, i Ålgårds fall ända sedan 1500-talet.  
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Inom miljön finns också välbevarad jordbruksbebyggelse i anslutning till det små-

skurna odlingslandskap som omgärdar Assmunderöd vattnen. Landskapet omkring är 

relativt öppet med bevarade siktlinjer, tack vare de hävdade odlingsmarkerna som på 

flera håll når ända ned till sjön. Bebyggelsen ligger i traditionella lägen utmed dal-

gångssidorna.  

Nyckelvärden 

• Ålgårds kvarn och såg 

• Assmunderöd kvarnmiljö 

• Klevabäckens dalgång med lämningarna efter Kleva och Blibräcka kvarnar 

• Blibräcka gård  

• Odlingslandskapet kring Assmunderöd vatten 

• Jordbruksbebyggelse i traditionella lägen vid Assmunderöd, Blibräcka, Kleva 

och Groröd.  

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Kvarnmiljöerna vid Assmunderöd och Ålgård förblir välbevarade och kontinuerligt 

underhållna. Detta gäller såväl byggnaderna som andra lämningar efter platsernas 

olika verksamheter.  

 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna siktlinjer och värdefulla 

landskapselement, bebyggelse i traditionella lägen, och välbevarad äldre jordbruksan-

knuten bebyggelse. 

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen kring Assmunderöd och Ålgård ska berätta fortsätter vara närvarande och 

lätt avläsbar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på 

den befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Kvarn- och sågmiljöerna bevaras. Varsam bebyggelseutveckling, i anknytning till 

kvarn- och sågmiljöerna endast i begränsad omfattning.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser.  

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   
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• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär. Detta 

gäller i synnerhet kring Assmunderöd vatten.  

• Siktlinjerna mellan bebyggelsen kring Assmunderöd vatten och i odlingsland-

skapet kring gårdarna på Assmunderöd bör bevaras. De är viktiga för förståel-

sen av landskapet och bebyggelsens organisation.  

 

• Bebyggelsen vid Ålgårds kvarn, Assmunderöds kvarn och Blibräcka gård är 

särskilt värdefull och bör genomgå så få förändringar som möjligt. Att bibe-

hålla de befintliga kvalitéerna hos de äldre husen och miljön är utgångspunk-

ten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Kring kvarn- och sågmiljöerna är endast begränsad förtätning av byggelsen 

lämplig. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen eller i anslutning till befintlig be-

byggelse.   

• Tillkommande bebyggelse i kulturlandskapsmiljön bör harmoniera med den 

äldre jordbruksbebyggelsen vad gäller form, färgsättning och materialval. I 

terräng anpassas tillkommande bebyggelse lämpligen till naturlandskapet som 

helhet.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 
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Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 

2 kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande 

vad gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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2. Bua - Hästekälla    

Dalgången vid Bua och Hästekälla var under forntiden en del av ett skyddat sund. 

Sundets betydelse kan än idag spåras genom de många stenåldersboplatserna och 

bronsåldersgravarna. I det öppna odlingslandskapet märks bland annat jordbruksbe-

byggelse i för Bohusläns typiska lägen, liksom en prästgård och en kvarnmiljö med 

höga kulturhistoriska värden.  

Fornlämningar 

Under forntiden var dalgången mellan Bua och Hästekälla ett långt, skyddat sund, som 

sträckte sig från Boxviks kile i söder till Gullbergs kile i norr. Stränderna utmed sun-

det utgjorde fina boplatslägen för både jägare- och bondestenålderns människor. Läm-

ningarna efter deras boplatser har hittats på sluttningarna kring Bua, Backa och Häste-

källa. Vid en boplats i Bua har man hittat många pilspetsar av flinta, samt yxor och ke-

ramik främst från yngre stenålder (gropkeramisk tid, ca 3000 – 2300 f.Kr.).  

 

Senare har bronsålderns människor anlagt gravar i typiska lägen på bergens krön ut-

med det förhistoriska sundet. Gravarna utgörs av både rösen och stensättningar och är 

omkring 3000 år gamla. Fyra av rösena inom miljön är av anmärkningsvärd storlek, 

mellan 20 och 25 m i diameter. Gravarna har tidigare legat exponerade i landskapet, 

men många av dem ligger numera i skogsmark.  

 

Gradvis grundades sundet upp, men det var troligen farbart för båtar under merparten 

av järnåldern. I den nordöstra delen av miljön har lämningar efter boplatsfynd från 

bronsåldern och järnåldern hittats i samband med arkeologiska undersökningar år 

1994.  

Bro kvarnmiljö 

I Brobäcken finns en välbevarad skvaltkvarn, uppförd på 1730-talet, samt flera läm-

ningar efter kvarnar och fördämningsvallar. Totalt har det funnits sju kvarnar i vatten-

draget, även om alla inte var i bruk samtidigt. Skvaltkvarnen innehåller två par kvarn-

stenar och drevs med två horisontellt ställda skovelhjul i bäckfåran, varav ett finns be-

varat. Kvarnen slutade användas på 1930-talet och 1949 bildades en aktionsgrupp i 

form av Morlanda hembygdsförening för att rädda kvarnen. De förvaltar den än idag. 

Kvartsgruvan i Bro 

I den södra delen av miljön finns en nedlagd kvartsgruva. Dagbrottet är ca 180 meter 

långt och 30 m brett och omfattar tre gruvhål, som idag är vattenfyllda. Gruvan starta-

des 1927 av Carl Claesson från Henån. Gruvan sysselsatte som mest omkring 25 per-

soner och var därmed en betydelsefull arbetsgivare under depressionstiden. Kvartsen 

skeppades ut via Hälleviksstrand till främst glas- och porslinsfabriker i Västergötland. 

Gruvan lades ned 1942. 
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Kulturlandskapet 

Dagens kulturlandskap är karaktäristiskt för de bohuslänska dalgångarna, med jord-

bruksbebyggelse längs bergssidorna och fria åkerytor i mitten, på ömse sidor om den 

bäck som rinner där. Trädridåer har vuxit upp längs vattendrag och diken, som gör det 

något svårare att få en överblick över dalgången. 

Dale prästgård 

I norra delen av miljön, invid vägen ut mot Stocken och Tuvesvik, ligger Dale f. d. 

prästgård. Gården var boställe för kyrkoherden i Morlanda från 1675 fram tills dessa 

att den såldes till privatpersoner 1996. Från sitt ursprungliga läge på andra sidan vägen 

flyttades bebyggelsen hit 1783. Från 1910 sköttes själva gårdsdriften av en arrendator, 

som från 1920-talet bodde i ett då nybyggt löneboställe, ett bostadshus som ligger i 

anslutning till gårdens ekonomibyggnader. 

 

Det är prästgårdens byggnader som är välbevarade och värdefulla och denna del är nu-

mera avstyckad från gårdsfastigheten. Huvudbyggnaden är uppförd 1888-90, och er-

satte då en prästgård från 1849. Intill finns en flygel från 1849, ett magasin från 1784 

och den äldre arrendatorsbostaden, vilken är den prästgård som 1783 flyttades hit, och 

därmed eventuellt kan ha ett ursprung i 1600-talet.  

Motivering 

Välbevarade fornlämningar i anslutning till kulturlandskap.  

 

Området är en värdefull fornlämningsmiljö med många stenåldersboplatser längs dal-

gångarna och bronsåldersgravar placerade på bergskrön utmed ett numera försvunnet 

forntida sund. Boplatserna är inte synliga ovan mark, men de innehåller värdefulla ar-

keologiska spår, som exempelvis fynd. Boplatsernas lägen kan än idag upplevas tack 

vare landskapets öppna karaktär.  

 

Gravarna är talrika och ligger på krönlägen utmed det forntida sundet, något som är 

typiskt för bronsåldern i Bohuslän. Flera av gravarna har utsikt över landskapet, men 

siktlinjerna mellan dem skyms i allmänhet av vegetation.  

 

Kulturlandskapet är ett utpräglat bohuslänskt dalgångslandskap med åkermark i dal-

gången och bebyggelse i karaktäristiska lägen i mötet mellan berg och odlingsmark. I 

landskapet finns lämningar efter viktiga näringar, så som kvarnmiljön kring den kul-

turhistoriskt väderfulla Bro skvaltkvarn eller kvartsgruvan från 1900-talets första hälft. 

Bevarade gruvor är relativt ovanliga i Bohuslän.  

 

Den traditionella jordbruksanknutna bebyggelsen har ett värde i och med sin anknyt-

ning till odlingslandskapet. Den är inte alltid välbevarad vad gäller detaljer, även om 

enskilda mer välbevarade hus finns här, men har i övergripande mening kvar sin ka-

raktär. 
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Dale prästgård har ett egenvärde med sina välbevarade äldre byggnader, liksom även 

Bro skvaltkvarn.  

Nyckelvärden 

• Stenåldersboplatserna utmed dalgångssidorna.  

• Bronsåldersgravarna i krönlägen på bergen utmed dalgången.  

• Kulturlandskapets organisation och öppna karaktär. 

• Den traditionella jordbruksanknutna bebyggelsens övergripande karaktär och 

placering i landskapet. 

• Bro skvaltkvarn med omkringliggande kvarnlämningar.  

• Bro kvartsgruva, ett bevarat exempel på en relativt ovanlig näring i Bohuslän.  

• Dale prästgårdsmiljö med välbevarad manbyggnad och äldre bostadshus och 

magasin. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna och deras sam-

manhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

En bebyggelsebild som i generell mening bibehåller den nuvarande karaktären.  

Bro skvaltkvarn och Dale prästgård bevaras. 

Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Fornlämningarnas pedagogiska värden är beroende av att landskapet hålls öp-

pet, så att man kan förstå och läsa fornlämningarna och deras historiska sam-

manhang. 

 

• Odlingslandskapet är värdefullt i sig och bör hållas öppet för att behålla de 

kulturhistoriska värdena. 



- 15 - 
 

• Upplevelsen av dalgången skulle förbättras om den upplagsplats för material 

som finns vid vägkorsningen där Tuvesvikvägen ansluter flyttades någon ann-

anstans. 

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret, dvs. ligger längs dalgångens kanter, och i allmänhet också på utsi-

dan om de vägar som löper där.  

• Tillkommande bebyggelse bör ha en utformning som i generell mening anslu-

ter till den traditionella bebyggelse som finns.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 2 

kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande vad 

gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  
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• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Bramstång, Carina m.fl. 1999. Omlagrade och inlagrade fynd i Morlandadalen. En ar-

keologisk undersökning av fornlämning 491 med fyndmaterial från mesolitikum till 

järnålder, Morlanda socken, Orust kommun, Bohuslän. Riksantikvarieämbetet UV 

Väst rapport 1998:18. Göteborg.  

 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

 

Johansson, Glenn. 1997. En lihultboplats med äldre och yngre inslag – fornlämning 

37, Morlanda socken, Orust kommun, Bohuslän. Riksantikvarieämbetet UV Väst rap-

port 1997:23.  

 

Karlström, Ulla & Hellman, Hans. 2019. Malet, sågat och stampat i Västra Götaland – 

en historisk översikt om kvarnar, sågar och andra vind- och vattendrivna agrara småin-

dustrier. Agrarhistoria i Västra Götaland. Länsstyrelsen Västra Götaland och Västar-

vet. Vänersborg.  

 

Lindman, Gundela. 1997. Forntid i Bua. Arkeologiska undersökningar av fornläm-

ningarna 354, 383, 483 i Morlanda socken, Orust, Bohuslän. Riksantikvarieämbetet 

UV Väst rapport 1997:21. Göteborg.  

 

Lokaltidningen Stenungsund, Tjörn, Orust: https://lokaltidningensto.se/ny-

heter/brokvarnen-ar-forsta-industrin-pa-on/ Informationen hämtad 2020-03-30 

 

Munkenberg, Betty-Ann. 1997. En senmesolitisk och neolitisk avfallsgrop och kultur-

lager på Orust - fornlämning 367, Morlanda socken, Bohuslän. Riksantikvarieämbetet 

UV Väst rapport 1997:22.  

 

Niklasson, Nils. 1962. Bua i Morlanda. En mellanneolitisk boplats på Orust. Studier i 

nordisk arkeologi 3. Arkeologiska museet, Göteborgs och Bohusläns fornminnesför-

ening och Institutionen för nordisk fornkunskap vid Göteborgs universitet. Göteborg.  
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3. Bö och Långelanda   

En miljö med förhistoriska lämningar som spänner över brons- och järnåldern, tillsam-

mans med tomtplatser och stengärdesgårdar som berättar om hur skiftena påverkade 

den jordbrukande befolkningen. Landskapet i miljön kännetecknas av stora samman-

hängande odlingsytor, i öster avgränsade av mycket flacka bergspartier. Bergssidorna 

har utnyttjats som betesmark. Hagarna är inhägnade av storblockiga stengärdesgårdar. 

Bebyggelsen är av skiftande ålder, i huvudsak jordbruksanknuten, med gårdarna pla-

cerade i traditionella lägen. En del av de äldre gårdarna är förhållandevis väl bevarade. 

Längst söderut i miljön ligger Långelanda kyrka där det fanns en kyrka redan år 1388.  

Fornlämningar 

Inom miljön finns fornlämningar från såväl förhistorisk som historisk tid. Vid odlings-

markernas impediment återfinner vi en gravhög och flera stensättningar. Det finns 

också fyra platser med hällristningar. Det rör sig om skålgropar, som knackats in på 

stora stenblock. Skålgroparna tros främst ha ristats under bronsåldern (1700 f.Kr. – 

500 f.Kr.).  

 

I närområdet har flera betydelsefulla bronsfynd gjorts. Samtliga hör hemma i den 

yngre bronsåldern. Ett av fynden var en bronsyxa, som hittades norr om Långelanda 

kyrka i samband med grustäkt på 1920-talet. De andra två fynden gjordes i mossar vid 

torvtäkt under 1800-talet. Det ena kommer från Klockaremyren och omfattade en 

spjutspets, ett hänge och några beslag, allt av brons. Det andra hittades på Åstens mar-

ker och utgörs av ett sällsynt bronssvärd. Bronsföremålen har troligen offrats i mos-

sarna för omkring 3000 år sedan.  

 

I anslutning till höjdpartier i de norra och centrala delarna av området finns gravfält 

och gravar som främst hör järnåldern till (ca 500 f.Kr. – 1050 e.Kr.). Här finns olika 

gravformer; exempelvis högar, resta stenar och stensättningar. På gravfältet ca 400 m 

norr om Långelanda kyrka finns också en tresidig stensättning, en s.k. treudd. Treud-

darna brukar räknas till järnålderns slutskede, till den period som kallas vikingatiden. 

Gravarna ligger numera i skogsmark.  

Bebyggelselämningar och stengärdesgårdar 

De historiska fornlämningarna utgörs av flera gamla tomtplatser med bevarade hus-

grunder. Det rör sig om gårdsplatser som lagts öde av olika skäl. Sådana tomtplatser 

finns vid Västra Bö, Kebo och Åsten. Vid Åsten finns också en spång av sten över ett 

vattendrag, som enligt den lokala traditionen ska ha gett upphov till gårdens namn.  

 

Stengärdesgårdarna inom området är ofta av anmärkningsvärd storlek. De kan vara 

över metern höga och ibland lika breda, uppbyggda av kraftiga stenblock. På vissa håll 

döljs de idag av uppväxande vegetation. Stengärdesgårdarna främst ett resultat av det 

laga skiftet, som förrättades på flera av områdets gårdar på 1840-talet. Gärdesgårdarna 
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anlades för att markera de nya ägostrukturerna. Bebyggelsen fördelades på de nya 

ägorna och därmed lades grunden till det glesa bebyggelsemönster vi ser idag.  

 

På ett berg i Angrimseröd finns lämningarna efter en väderkvarn, som enligt uppgift 

uppfördes under slutet av 1700-talet. Den förstördes i en storm 1936 och revs slutligen 

på 1940-talet.  

Långelanda kyrka 

Långelanda kyrka ligger på en liten höjd intill en bäckravin med en terrassering av na-

tursten runtom. Kyrkan byggdes 1852 och invigdes 1954 men står på samma plats som 

en äldre kyrka från 1388. När den gamla kyrkan revs var det en av de minsta kyrkorna 

i Bohuslän. 

 

Söder om kyrkan på en höjd ligger f.d. klockarebostaden och nordost utmed vägen lig-

ger f.d. prästgården, byggd 1937. 

Motivering 

Välbevarad landskaps- och fornlämningsmiljö samt kyrka på medeltida plats.  

 

I Bö finner vi en välbevarad landskapsmiljö, där gamla tomtplatser och stengärdesgår-

dar berättar om hur skiftena påverkade den jordbrukande befolkningen. Hemmans-

klyvningar och det laga skiftet påverkade var bebyggelsen lokaliserades och hur mar-

kerna delades in. Bebyggelselägena, stengärdesgårdarna och odlingslandskapet är re-

presentativa för hur landskapet påverkades av det laga skiftet. Stengärdesgårdarnas 

storlek och uppbyggnad är ovanlig.  

 

Områdets särpräglade stengärdesgårdar är betydelsefulla landskapselement, liksom be-

byggelsens placering i landskapet. Den jordbruksanknutna bebyggelsen ligger i karak-

täristiska lägen, ofta i mötet mellan höjdpartier och odlingsmark eller på impediment. 

Odlingslandskapet är till stor del opåverkat av senare decenniers bebyggelseexpans-

ion. 

 

De bevarade övergivna tomtplatserna är också viktiga för förståelsen av hur bebyggel-

sen i odlingslandskapet flyttat över tid. De förhistoriska fornlämningarna är inte domi-

nerande i landskapet, men ligger på typiska lägen på och vid höjdlägen och odlings-

impediment. 

Nyckelvärden 

• Fornlämningar i typiska lägen 

• Historiska by- och gårdstomter 

• Det småskaliga odlingslandskapet 

• Stengärdesgårdar 
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• Den traditionella jordbruksanknutna bebyggelsens övergripande karaktär och 

placering i landskapet. 

• Kyrkan med tillhörande byggnader. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse.  

 

Fornlämningarna och deras sammanhang i landskapet är förståeliga och avläsbara. 

Rekommendationer 

Fornlämningarna och deras sammanhang i landskapet ska bevaras. Fortsatt öppet 

landskap. Varsam bebyggelseutveckling. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär. 

• Stengärdesgårdarna har höga kulturvärden och bör bevaras. De bör hållas fria 

från uppväxande vegetation.  

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen eller i anslutning till befintlig be-

byggelse.   

• Tillkommande bebyggelse i kulturlandskapsmiljön bör harmoniera med den 

äldre jordbruksbebyggelsen vad gäller form, färgsättning och materialval. I 

terräng anpassas tillkommande bebyggelse lämpligen till naturlandskapet som 

helhet.  
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Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse  

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  
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• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 
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Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 
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husläns museum, Kulturhistoriska dokumentationer nr 8. Uddevalla.  
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4. Edshultshall 

Edshultshall var ursprungligen bönderna från Edshult och Barrreviks strandplats, kal-

lad ’Hala’, och utvecklades till ett mindre fiskar- och fraktfartssamhälle. Detta åter-

speglas fortfarande genom samhällets fysiska uppbyggnad och byggnadernas utform-

ning och historia. 

Äldre historia 

Som alla fiskelägens historia börjar också den för Edshultshall, eller ”Hala” som invå-

narna själva säger, på jordbrukshemmanen i närheten, Edshult och Barrevik. Båda går-

darna hade utmarker nere vid saltsjön och där hade bönderna sina båtplatser. På Eds-

hult fanns en mjuk slänt ner mot sjön med en djup naturlig hamn. 

 

Ägogränsen mellan dessa hemman går fortfarande genom samhället. Troligen var det 

så att strandbebyggelsen, som nämns första gången 1610, låg under Edshult, men 

växte och trängde in på Barreviks utmarker. En viss förvirring rådde sedan om hur 

man från officiellt håll skulle benämna fiskeläget. Inte förrän 1825 finner man namn-

formen Edshultshall. Tidigare har man benämnt det Hallen och ibland Stranden under 

Barrevik. Det mest förvirrande är att 1610 kallas fiskeläget Barrevik under Edshult. 

 

Edshultshall har aldrig varit något stort fiskeläge. På skifteskartan över Edshult från 

1788 finns fyra bostadshus markerade. Med silltillgången vid samma tid kom sam-

hället att utvidgas. Husförhörslängden för tiden 1789–94 tar upp 7 familjer. 1803 hade 

samhället 11 boningshus och 10 uthus, fyra sjöbodar samt fyra hus för trankokning. 

Resterna av en grumsedamm finns fortfarande kvar. 

 

När sillen försvann fortsatte man med annat fiske. Från 1832, när seglationen delvis 

släpptes fri, ägnade man sig åt fraktfart vid sidan om storsjöfisket. I koleraepidemin 

1853 dog 23 personer, d.v.s. 1/3 av Edshultshalls befolkning. Samhället gick tillbaka, 

hus stod tomma, och under en period hade man endast en fiskeskuta i fiskeläget.  

Dagens Edshultshall växer fram 

Så småningom hämtade sig Edshultshall, och 1883 fanns det tre skutor som bedrev 

storsjöfiske. 1890 fanns 40 bostadshus och cirka 200 invånare. Verksamheten ökade 

och 1897 fanns inte mindre än nio rederier i det lilla samhället. 

 

En stor epok för Edshultshall var Islandsfisket. År 1925, när fraktfarten inte längre var 

lönsam och makrilldörjet hade upphört, begav sig Oscar Gustafsson med sin kutter 

Rudolf till Island för att fiska sill med drivgarn. Han fick snart flera efterföljare. Som 

mest var det 13 båtar från Edshultshall som var ute på detta fiske. 

 

Trots motgångarna för kustsamhällena under världskrigen, överlevde Edshultshall. Så 

sent som 1950 var så gott som alla yrkesverksamma i samhället skeppare. Med Is-

landsfiskets begränsning 1953 drog man in på fisket men fortsatte med fraktfart. 
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Man satsade då på större fartyg av järn, ofta inköpta från utlandet. Fraktepoken avslu-

tades 1985 då 700-tonnaren Windö såldes. 

Fornlämningar 

I Skutevik har rester av en medeltida båt påträffats. Vrakdelarna kommer från en 

mindre klinkbyggd båt och har daterats till perioden 1390 - 1450 e.Kr. Fyndet visar att 

hamnen varit i bruk redan under medeltiden.  

Vid Skutevik låg också ett trankokeri, som anlades under det stora sillfisket vid 1700-

talets slut. Anläggningen ägdes av Erik och Johan Rydqwist från Göteborg. Idag finns 

endast delar av grumsedammen bevarad.  

Motivering 

Kustsamhälle med välbevarad bebyggelse. 

 

På Orusts västsida finns flera kustsamhällen med stark anknytning till de för Bohuslän 

karaktäristiska maritima näringarna. Den historiska utvecklingen inom fiske och frakt-

fart gör att bebyggelsen i dessa samhällen i hög grad är präglad av tiden mellan 1800-

talets mitt och första världskriget. Samhällena uppvisar mycket karaktäristiska bebyg-

gelsebilder, med grundelementen bryggor, sjöbodar/magasin och bostäder, samt också 

byggnader med anknytning till fiskberedningsindustri. Bebyggelsebilden är i allmän-

het oregelbunden där bostadshusen ligger, och mer regelbunden i sjöbodsraderna. Be-

byggelsen från decennierna kring 1900, särskilt bostadshusen, delar i dessa samhällen 

ofta en gemensam snickeritradition vad gäller detaljutformningen. 

 

Edshultshall är ett välbevarat exempel på detta, som ett av de mindre samhällena. Be-

byggelsebilden som helhet är välbevarad, och flera av de enskilda byggnaderna är 

också välbevarade.  

Nyckelvärden 

• Välbevarad bebyggelsestruktur, med tätt placerad bebyggelse. 

• Äldre och välbevarad bostadsbebyggelse, delvis oregelbundet placerad, och 

med få sentida tillägg. Sjöbodsrad mot vattnet. 

• Bebyggelsebilden som helhet, med de grundläggande elementen lätt avläs-

bara: Brygga, bod/magasin, verksamhetsbyggnader, och bostäder. 

• Den äldre bebyggelsens enhetliga traditionella utformning. 

• Den för Orusts västkust lokala variant av den bohuslänska snickeritraditionen, 

så som den kommer till uttryck i många av bostadshusens detaljutformning. 

• De hus som ännu har sina ursprungdetaljer kvar är särskilt värdefulla. 

• Ångbåtsbryggan  

• Den yngre men enhetliga sjöbodsmiljön på Jensholmen är viktig också för 

upplevelsen av den äldre delen av samhället.  
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Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Edshultshall ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläsbar. De 

förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga mil-

jöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Mycket varsam bebyggelseutveckling endast i be-

gränsad omfattning. 

 

• Inga anläggningar eller muddringsarbeten bör ske, som riskerar att skada båt-

lämningen i Skutevik. Båtlämningen (L1959:4320) är dåligt lokaliserad och 

därmed inte avgränsad.  

• Grumsedammen i Skutevik (L1968:2419) bör bevaras.  

• Vid fysisk planering av det aktuella och direkt angränsande vattenområdet till 

båtlämningen och grumsedammen bör samråd ske med Länsstyrelsen. 

 

• Bebyggelsen på Edshultshall är kulturhistoriskt värdefull och bör genomgå så 

få förändringar som möjligt. Att bibehålla de befintliga kvalitéerna hos de 

äldre husen och miljön är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Miljön mellan husen ska även den behålla sin karaktär, utan moderna inslag 

som altaner, modernt utformade staket och plank, moderna markbeläggningar 

mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är bygglovspliktiga eller ej. 

• De gemensamma kommunikationsytorna med stigar och prång ska inte göras 

privata eller halvprivata. 

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 
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• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 

vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar bör vara rödfärgade eller i en-

staka fall ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglase-

rat lertegel, om inte annat är historiskt motiverat. 

• Funktionsuppdelningen bostadshus för boende, sjöbodar/magasin för förva-

ring bör bibehållas.  

• Även bryggors utformning är viktig för miljön, även om de inte alltid omfattas 

av Plan och bygglagens regler. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 

Varsamhet gäller för hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom bebyggelsemiljön. 
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Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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5. Flatön 

Flatön uppvisar ett småbrutet och fortfarande öppet kulturlandskap, med en typisk bo-

huslänsk karaktär. Det som på dagens kartor kallas Flatön var ursprungligen tre öar, 

Rapön, Flatön och Ängön. De är numera förenade genom landhöjning och vägar.  

Medeltida gårdar 

Byarna Flatö och Bua samt gårdarna Korsgård, Ängön och Kila var etablerade redan 

under medeltiden. Ett diplom daterat 1494 ger en inblick i vad ägorna till gården Än-

gön omfattade vid denna tid. I diplomet pantsätter Ingerd Jonsdotter gården med jord, 

skog och mark, samt ö, ödegård, fiskevatten, betesmarker, jaktmarker, säljaktsplats 

och kvarn. Ödegården är troligen en Ängögård som lagts öde under den senmedeltida 

agrarkrisen, som började under 1300-talet. Ortnamnet Ödegården finns kvar på Ängön 

än idag. 

Näringar 

Jordbruket har varit en viktig utkomst befolkningen fram till 1900-talet. Havsnäring-

arna fiske, fraktfart och båtbyggeri har också varit av stor betydelse parallellt med 

jordbruket, på grund av öarnas läge i vattnen mellan Orust och Bokenäs. Fisket har va-

rit en särskilt viktig sidonäring. Under 1700-talets stora sillfiske anlades två skärgårds-

verk med trankokerier som låg på Ängön, nära dagens färjeläge. Det största hette Lilla 

Ängön och omfattade 8 kittlar. Lämningar efter två byggnader och grumsedammen 

finns fortfarande bevarade. Anläggningen var i bruk under 1700-talets slut och 1800-

talets början.  

 

När det stora sillfisket tog slut kring 1808 stod många utan försörjning. Lösningen för 

många på Flatön, Ängön och Rapön var att gå till sjöss, ägna sig åt fraktfart eller båt-

byggeri. Redan under 1770-talet startade den första båtbyggeriverksamheten. Senare 

har det funnits flera varv, som främst byggde fiskebåtar. Båtbyggerierna var verk-

samma fram till 1870-talet, och har alla varit lokaliserade till Ängön.  

 

Som på många andra ställen har invånarna försökt hitta flera olika sätt att öka sin ut-

komst. Ytterligare en näring som har lämnat spår i form av brott på Ängön och Flatön 

är brytningen av kvarts och fältspat, men även glimmer, torv, snäckskal, lera och sand 

exploaterades och såldes. 

Odlingslandskapet och bebyggelsen 

Odlingsmarken är småskalig och ligger mestadels i smala dalgångar mellan kala 

bergspartier. Det finns också större öppna odlingsytor, främst vid Ängön, Flatön och 

Korsgård. Hägnadssystemen med stengärdesgårdar är omfattande. Utmed dalgångssi-

dorna och på strandängarna finns hävdade hag- och betesmarker. Vägnätet är småska-

ligt och på flera ställen finns terränganpassade äldre vägar som löper längs bergssi-

dorna. 
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Den jordbruksanknutna bebyggelsen ligger i karaktäristiska lägen i mötet mellan berg 

och odlingsmark. Bebyggelsen som helhet är blandad, men de yngre tillskotten har i 

huvudsak inte påverkat odlingslandskapets karaktär. Den äldsta manbyggnaden är 

Ängö gård. Den har två våningar och är uppförd kring 1742. Ett annat 1700-talshus är 

den äldre mangårdsbyggnaden på Korsgård, sannolikt uppförd på 1790-talet. 

Flatöns kapell och skola 

Flatöns kapell uppfördes 1927 efter ritningar av arkitekten Sigfrid Ericsson, i nyklas-

sicistisk stil. Det tillhör den sista generationen kyrkor och kapell i längs Bohuskusten, 

som byggdes för att öarnas befolkning skulle slippa ta sig in till sockenkyrkan när det 

var gudstjänst, i detta fall Morlanda. Kapellet ligger i direkt anslutning till de två skol-

byggnaderna, varav den äldsta är från 1871. Det är den äldsta kvarvarande skolbygg-

naden i Morlanda församling, och är idag skolmuseum. Den inrymde ursprungligen 

endast skolsal och rastrum. 1891 byggde man till en lärarbostad. Skolbyggnaden fun-

gerade både som småskola och folkskola fram till den yngre skolbyggnaden stod klar 

1924. Skolan på Flatön stängdes 1965, och övergick då till den samtidigt bildade Före-

ningen Flatön. 

Handelsman Flink 

Handelsman Flinks affär har genom Evert Taubes visa ”Maj på Malö” blivit välkänd. 

Handelsboden öppnades 1912 av Petter Johansson och sonen Gustaf. Den förlades vid 

Stätte brygga som blivit en lokal samlingspunkt sedan vägen över Flatön och Ängön 

byggts på 1890-talet. Evert Taube tillbringade en del tid här under 1940-talet, och 

hyrde bl. a. åren 1942-1945 in sig på Ängö gård. Gustaf Johansson fick i Evert Taubes 

visor smeknamnet ”Handelsman Flink” och i och med visornas popularitet etablerades 

namnet. Den ursprungliga affärsbyggnaden finns kvar men är numera tillbyggd i flera 

omgångar. När Taube var i handelsboden ska han ha sett Maj Johansson från Malön 

komma roende för att hämta sin post, vilket inspirerade till visan. Den gavs 1943 ut 

tillsammans med andra visor från vistelsen här i samlingen ”Ballader i Bohuslän”, och 

gavs också ut på skiva samma år. Visorna blev snabbt mycket populära, och redan 

några få år senare började besökare komma still Stätte brygga och Flinks handelsbod 

med anledning av detta. 

Fritidslivet 

Det första sommarhuset byggdes 1934 på Ängön av familjen Boström från Stockholm. 

Det ligger ännu kvar i närheten på Ängön, vid färjeläget. Sommargästerna på Ängön, 

Flatön och Rapön följde annars den gängse utvecklingen av sommarboende där bo-

fasta hyrde ut en våning i sitt hus och själva flyttade ner till källaren eller till övervå-

ningen. Uthyrningen blev vanlig på 1940-talet, men tomter började säljas redan på 

1950-talet till sommargästerna. På 1960-talet upphörde de bofastas uthyrning av den 

egna bostaden, och det blev vanligare att sommargästerna köpte eller byggde ett eget 

hus. Fram till 1979 hade tre gårdar sålts och förvandlats till sommarstugeområden. 

Husen som byggdes var i regel enkla enplanshus, avsedda för sommarvistelse. Ett av 

de områden som byggdes på 1970-talet var Traneviken på Flatöns norra del. 
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Motivering 

Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö.  

 

Flatön uppvisar ett småbrutet och fortfarande öppet kulturlandskap, med en typisk bo-

huslänsk karaktär. Odlingslandskapet är till stor del, med några undantag, opåverkat 

av senare decenniers bebyggelseexpansion. 

 

Den jordbruksanknutna bebyggelsen är relativt välbevarad, och ligger i karaktäristiska 

lägen, ofta i mötet mellan berg och odlingsmark. Miljön med skolbyggnader och kyrka 

är ett välbevarat exempel på lokalt bygdecentrum. Några byggnader från 1700-talet 

finns också kvar. 

 

Lämningar efter fisket, som varit en viktig näring för ögruppen, finns i form av tran-

kokerilämning på Ängön och ett unikt gränsmärke för ostronfiske på strandängarna 

vid Bua. Brytningen av kvarts och fältspat har lämnat spår i landskapet på ett flertal 

platser på öarna. 

 

Handelsman Flink samt de berättelser om Evert Taube som den före detta affären illu-

strerar. Den ursprungliga byggnaden har blivit tillbyggd men är ännu avläsbar. 

 

Det finns flera områden med sportstugor och fritidshus. Husen är ännu idag exteriört 

relativt välbevarade, framförallt volymmässigt.  

Nyckelvärden 

• Odlingslandskapet med ingående kulturlandskapselement, såsom stengärdes-

gårdar.  

• Äldre, småskaligt vägnät. 

• Äldre gårdsbebyggelse på Ängön och Korsgård. 

• Skol- och kyrkomiljön med skolbyggnader av olika ålder och kapell från 

1927. 

• Trankokerilämning på Ängön. 

• Gränsmärke för ostronfiske 

• Kvarts- och fältspatsgruvor 

• Handelsman Flink 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Kulturlandskapet får behålla sin öppna karaktär, med tillhörande jordbruksanknuten 

bebyggelse. Nytillskott blir huvudsakligen placerade i traditionella lägen. De öppna 

landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nytillskott. Äldre välbevarad bebyg-

gelse får behålla sin karaktär. Miljön kring kyrkan och skolan får behålla sin karaktär. 
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Rekommendationer 

Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

• Hägnadssystemen (stengärdesgårdarna) är viktiga kulturlandskapselement och 

bör bevaras och hållas fria från vegetation.  

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. Be-

byggelsemiljön kring kyrkan och skolbyggnaderna är särskilt värdefull, lik-

som på Ängö gård och den äldre manbyggnaden på Korsgård. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som bör bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen eller i anslutning till befintlig be-

byggelse.  

• Tillkommande bebyggelse i eller i anslutning till kulturlandskapsmiljön bör 

harmoniera med den äldre jordbruksbebyggelsen vad gäller form, färgsättning 

och materialval. I terräng anpassas tillkommande bebyggelse lämpligen till 

naturlandskapet som helhet.  
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Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

För bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla och omfattas av för-

vanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• Äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i miljön ska underhållas så att 

deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens som 

områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  
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Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 
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6. Gullholmen och Härmanö 

Landskapet på Gullholmen och Härmanö har flera ansikten. Ett är vänt åt havet och 

utgörs av den karga västra sidan av Härmanö. Ett ansikte omfattar odlingslandskapet 

och jordbruksbebyggelsen på den östra sidan och ett utgörs av den täta fiskelägesbe-

byggelsen på Gullholmen och östra sidan av Lilla Härmanö.  

Äldre historia 

Den viktiga nord-sydliga segelleden utmed Bohuskusten passerade längs den lång-

sträckta Härmanös insida, och här finns och har funnits flera bosättningar med anknyt-

ningar till både handel och fiske. 

 

En av dessa är det numera försvunna fiskeläget Härmanösund. Platsen Hermdarsundi 

omnämns redan kring 1253, då norske kung Håkon Håkonsson lade till där med sina 

skepp. Det är dock oklart om det då fanns någon bebyggelse på platsen. De första 

säkra beläggen för bebyggelse vid Härmanösund kommer från 1564, då en amiral från 

Lübeck fick danske kungens tillstånd att sätta upp bodar på Härmanö och Mollösund 

för det pågående sillfisket. Därefter nämns Härmanösund som tullstation till slutet av 

1580-talet. Under 1600-talet bodde 5–10 fiskarfamiljer här som då enbart benämndes 

Härmanö. Vid ett ägarbyte på den närbelägna skattegården Härm år 1705, flyttade 

samtliga familjer från Härmanös fiskeläge till Gullholmen. Därefter har det legat öde. 

Det är oklart precis var Härmanösund låg. 

 

Ett annat fiskeläge är Skållehus, beläget på den sydligaste spetsen av Härmanö. Här 

finns rester av en fiskelägesbebyggelse som består av ett tjugotal lämningar i form av 

tomtningar, husgrunder, stenhägnader och rester av två stenbryggor. Med tomtningar 

avses lämningar efter enkla strandbundna byggnader, som ofta utgörs av ovala eller 

rektangulära stenvallar. Det finns inga historiska källor som omnämner bebyggelsen 

vid Skållehus, endast den lokala traditionen berättar om att det funnits en äldre bosätt-

ning här. Därför utfördes en arkeologisk undersökning år 1950 för att kasta lite ljus 

över platsens historia. Man undersökte några av lämningarna och fann att de troligen 

varit stadigvarande bostäder under 1500- till 1700-talet och kanske även tidigare. Fol-

ket livnärde sig på fiske, men hade troligen också tamboskap. Bland fynden märks ke-

ramikskärvor, djurben, järnnitar, nålar och en kniv med skaft. I ett av husen hade det 

stått en enkel kakelugn.  

Gullholmen 

Den tredje bosättningen är Gullholmen, som tillsammans med Åstol är Bohusläns 

tätast bebyggda kustsamhällen. Här bodde människor redan på 1500-talet. Fartyg från 

Gullholmen finns registrerade i exempelvis Öresundstullens räkenskaper från denna 

tid. Mera flitigt förekommer Gullholmen i 1600-talets källmaterial. 
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Sillperioden på 1700-talet gav ett ekonomiskt uppsving, och under ett tiotal år i slutet 

av seklet byggdes så många som 74 nya hus. Kring 1800 fanns ungefär etthundra bo-

stadshus på ön och i storleksordningen 400 invånare. Dessutom får man tänka sig alla 

ekonomibyggnader, sjöbodar och magasin samt byggnader för sillhantering.  

 

Under mellantiden fram till nästa sillperiod uppfördes endast ett tjugotal hus, men när 

sillen åter gick till på 1870-talet började byggnadsverksamheten att skjuta fart. Till en 

början byggde man till sina hus men snart uppfördes även nya hus. Hela Gullholmen 

och Lilla Gullholmen blev fullbyggda. 1920 fanns här ungefär 150 hus och 100 bodar 

och magasin. Det blev så stor brist på mark att det även byggdes bostadshus med ma-

gasin i källaren, liksom att man byggde tvärs över sundet på Lilla Härmanö. Från 

1930-talet och framåt har i stort sett all bebyggelseutveckling skett på Härmanösidan.  

 

Ännu in på 1700-talet gick segelleden mellan Gullholmen och Härmanö. Strandlinjen 

var då alltså något högre. Här på holmens västsida bör den äldsta bebyggelsen ha legat 

i området mellan “Stranna” och Gatan. Mönstret med gavlarna mot sundet tyder på att 

det tidigt legat hus här. Även den inre raden av äldre bodar ger en antydan om detta. 

Landhöjningen har med åren ökat avståndet mellan dem och vattnet. Så småningom 

har nya sjöbodar byggts utanför de äldre. 

 

Befolkningen var som störst decennierna kring sekelskiftet 1900, med som flest över 

800 invånare år 1910. Gullholmen var ett självständigt samhälle, med kyrka från 1799, 

skola, postgång mm. Gullholmens landskommun inrättades 1863 och 1886 blev Gull-

holmen municipalsamhälle. 

 

Storsjöfisket var grunden i ekonomin från 1800-talet och fram till 1900-talets mitt. 

Från 1880-talet och fram till 1920 gav makrillfiske bra inkomster, och 1913 fanns ex-

empelvis så många som 70 segelfartyg här, varav 57 var kuttrar inköpta från England. 

Fisket kombinerades ofta också med fraktfart. Här fanns också fiskberedningsindustri 

fram till 1960-talet, och under 1900-talet ökade också turismnäringen. 1942 byggde 

exempelvis det folkrörelseägda Reso semesteranläggningen Gullholmsbaden.  

 

Sedan toppåren kring 1910-1920 började befolkningen snart att minska, 1920- och 

1930-talens osäkra ekonomi gjorde att många lämnade ön. Därför speglar bebyggelsen 

idag i mycket hög grad perioden från 1800-talets mitt och fram till första världskriget.  

Marina lämningar 

De kulturhistoriska spåren kring Gullholmen sträcker sig även ned på havets botten. 

Marinarkeologer har hittat två områden med hamnkulturlager, som är ansamlingar 

med fynd på bottnen av historiska hamnmiljöer. Fynden är i regel sopor som har 

slängts överbord från fartyg eller från bryggor, men kan även vara uppblandat med 

dumpad ballaststen och hantverksspill från strandnära aktiviteter. Hamnkulturlagrena 

vid Gullholmen innehåller fynd från medeltiden till 1900-talet. I den norra delen av 
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sundet mellan Gullholmen och Lilla Härmanö ligger ett vrak, som troligen gick till 

botten under den senare delen av 1700-talet.  

Kulturlandskapet 

Den östra sidan av Härmanö utgörs av odlingslandskapet kring de utflyttade gårdsde-

larna till byn Härm. Alla tillgängliga ytor har tidigare utgjort åker och äng, med hag-

och betesmarker utmed bergssidorna, på strandängarna och på de ljungbeväxta bergen. 

Idag förekommer ingen odling, utan landskapet hålls öppet genom slåtter och bete, vil-

ket också sörjer för en enhetlig landskapsbild.  

 

I samband med 1700-talets stora sillfiske fanns det flera skärgårdsverk, alltså tran-

kokerier och sillsalterier, i anslutning till Härmanö. På Lilla Härmanö fanns två verk, 

som idag är försvunna. Rester efter ytterligare två verk finns på Rörholmen och ön 

Skräddaren.  

Motivering 

Mycket välbevarad bebyggelse- och landskapsmiljö, med mycket höga kulturvärden.  

 

På Orusts västsida finns flera kustsamhällen med stark anknytning till de för Bohuslän 

karaktäristiska maritima näringarna. Den historiska utvecklingen inom fiske och frakt-

fart gör att bebyggelsen i dessa samhällen i hög grad är präglad av tiden mellan 1800-

talets mitt och första världskriget. Samhällena uppvisar mycket karaktäristiska bebyg-

gelsebilder med tätt liggande hus, och med grundelementen bryggor, sjöbodar/maga-

sin och bostäder, samt också byggnader med anknytning till fiskberedningsindustri. 

Bebyggelsebilden är i allmänhet oregelbunden där bostadshusen ligger, och mer regel-

bunden i sjöbodsraderna. Bebyggelsen från decennierna kring 1900, särskilt bostads-

husen, delar i dessa samhällen ofta en gemensam snickeritradition vad gäller detaljut-

formningen. 

 

Samhället Gullholmen utgör ett mycket väl välbevarat exempel på detta som ett av de 

större samhällena. Själva Gullholmen är också unik genom att vara så tätt bebyggt, 

och samhället har därför sammantaget mycket stora kulturhistoriska värden. Bebyg-

gelsebilden som helhet är välbevarad, och en stor andel av de enskilda byggnaderna är 

också välbevarade. Gullholmen har varit ett komplett och självständigt kustsamhälle, 

vilket återspeglas i att här finns eller har funnit kyrka, prästgård, affär, skola, post mm. 

 

Fornlämningsbilden anknyter i de flesta fall till de maritima näringarna. Skållehus är 

ett välbevarat och ovanligt exempel på enkel fiskelägesbebyggelse, där en arkeologisk 

undersökning bidragit med information om användningstid och platsens organisation. 

Av stort kulturhistoriskt värde är också de marina fornlämningarna, som i första hand 

utgörs av vrak och två hamnkulturlager i anslutning till Gullholmen.  

 

Gullholmen och Härmanö utgör tillsammans också ett sammanhängande landskapsav-

snitt som på ett tydligt sätt visar upp för Bohuslän karaktäristisk fiskelägesbebyggelse 
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och landskapstyper. Det karga men också kulturpräglade kustodlingslandskapet på 

Härmanö har höga natur- och kulturlandskapsvärden, och är därför också naturreser-

vat. Genom sitt läge utan fast landförbindelse är miljön också opåverkad av bilism. 

Nyckelvärden 

• Välbevarad bebyggelsestruktur, med tätt placerad bebyggelse. 

• Äldre och välbevarad bostadsbebyggelse, delvis oregelbundet placerad, och 

med få sentida tillägg. 

• Längs vattnet mer regelbundna rader med sjöbodar och bryggor. 

• Bebyggelsebilden som helhet, med de grundläggande elementen lätt avläs-

bara: Brygga, bod/magasin, verksamhetsbyggnader, och bostäder. 

• Den äldre bebyggelsens enhetliga traditionella utformning. 

• Den för Orusts västkust lokala variant av den bohuslänska snickeritraditionen, 

så som den kommer till uttryck i många av bostadshusens detaljutformning. 

• De hus som ännu har sina ursprungdetaljer kvar är särskilt värdefulla. 

• Enskilda särskilt värdefulla hus, som t.ex. stenstugan, skepparhuset med till-

hörande ekonomibyggnader. 

• Kommunikationsstråken i form av stigar, smala prång och trånga gränder.  

• Kyrkan uppförd under den stora sillfiskeperioden i slutet av 1700-talet.  

• Fiskelägeslämningen Skållehus 

• Den marina kulturmiljön i form av vrak och hamnkulturlager vid Gullholmen. 

• Lämningar efter skärgårdsverk på Rörholmen och Skäddaren.  

• Sjömärken i form av stenvalar på bergstopparna.  

• Kustnära kulturlandskap med öppen och enhetlig landskapsbild och hävdade 

betesmarker. 

• Kvarvarande gårdsenheter med bostadshus och ekonomibyggnad.  

• Kulturlandskapselement som stengärdesgårdar, hägnader och husgrunder. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En i hög grad välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia 

som bebyggelsen på Gullholmen och Härmanö ska berätta fortsätter vara närvarande 

och lätt avläsbar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt 

på den befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse. 

 

En välbevarad fornlämningsmiljö, där fornlämningarna både på land och under vatten 

och deras sammanhang i det maritima landskapet är förståeliga och avläsbara.  
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Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Fortsatt öppet landskap. Mycket varsam bebyg-

gelseutveckling i endast begränsad omfattning. 

Fornlämningar 

• Landskapsvård kring fornlämningarna på Skållehus är angeläget för att und-

vika överväxning. Överväxning gör lämningen svår att se och kan skada mu-

rarna i anläggningen. Detta bör ske inom ramen för vården av naturreservatet.  

• Avstå från ingrepp i den marina kulturmiljön vid Gullholmen, det vill säga 

hamnkulturlager och vrak. 

• Det större vattenområdet kring Gullholmen, som inbegriper hamnsundet och 

området ned mot ön Skottaren, är inte systematiskt inventerat, vilket betyder 

att kunskapsunderlaget är bristfälligt. Fysisk planering som medför ingrepp i 

bottenavsnitt bör därför undvikas och alltid samrådas med Länsstyrelsen.  

Kulturlandskap 

• Fortsatt landskapsvård genom slåtter och bete är angeläget för bevarandet av 

kulturvärdena i landskapet. Detta sker lämpligast inom ramen för vården av 

naturreservatet. 

• Bebyggelsen i anslutning till kulturlandskapet bör behålla sin traditionella ka-

raktär och färgsättning.  

Bebyggelse 

• Bebyggelsen på Gullholmen, Lilla Gullholmen och den äldre delen av bebyg-

gelsen på Stora och Lilla Härmanö är att betrakta som mycket kulturhistoriskt 

värdefull, och bör genomgå så få förändringar som möjligt. Att bibehålla de 

befintliga kvalitéerna hos de äldre husen och miljön är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eftersom bebyggelsen är mycket väl synlig från farlederna omkring måste be-

aktas att eventuella ändringar även får stor påverkan på riksintresset som hel-

het.  

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön.  
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• Byggrätterna i detaljplanerna på Gullholmen och Härmanö är mycket snäva. 

Detta som ett led i att bibehålla bebyggelsebildens karaktär, genom att be-

gränsa mängd och storlek på tillbyggnader. Avvikelser från byggrätterna bör 

ur kulturhistorisk synvinkel undvikas. 

• Miljön mellan husen ska även den behålla sin karaktär, utan moderna inslag 

som altaner, modernt utformade staket och plank, moderna markbeläggningar 

mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är bygglovspliktiga eller ej. 

• De gemensamma kommunikationsytorna med stigar och prång ska inte göras 

privata eller halvprivata. 

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 

vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar är rödfärgade eller i enstaka fall 

ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, 

om inte annat är historiskt motiverat. 

• Funktionsuppdelningen bostadshus för boende, sjöbodar/magasin för förva-

ring bör bibehållas. 

• Även bryggors utformning är viktig för miljön, även om de inte alltid omfattas 

av Plan och bygglagens regler.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön är ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 kap): 

O34 Nordvästra Orustskärgården. 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

• Detaljplaner med bevarandeinriktade bestämmelser finns för Gullholmen och 

Härmanö. 

För bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 
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Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom bebyggelsemiljön. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Naturreservat 

• Härmanö utom samhället Gullholmen är naturreservat som omfattas av sär-

skilda föreskrifter och skötselplaner. 

Referenser 

von Arbin, Staffan & Bergstrand, Thomas. 2012. Gullholmens hamn. Bohusläns mu-
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7. Hälleviksstrand 

Hällevikstrand, ’Strana’, var ursprungligen en plats där bönderna från Hällevik upp-

förde sina båtbodar. Orten utvecklades till ett fiskar- och fraktfartssamhälle, något som 

fortfarande återspeglas genom samhällets fysiska uppbyggnad och byggnadernas ut-

formning och historia. 

Samhällets bakgrund 

Hälleviksstrand har vuxit upp kring det lilla sund som är mynningen av viken Lerki-

len. Det äldsta funna kartmaterialet är från 1703, och visar bebyggelse på båda sidor 

om sundet. Om bebyggelse fanns här också på 1500-talet är okänt, men vid sillperi-

oden kring mitten av 1600-talet kan 16 familjer bekräftas. I samband med 1700-talets 

sillperiod växte Hälleviksstrands bebyggelse ytterligare. Söder om bebyggelsen, bl. a. 

vid nuvarande hamnen, anlades också flera skärgårdsverk med trankokerier och sill-

salterier. 

 

Hälleviksstrands historia liknar på många sätt de övriga kustsamhällenas, men skiljer 

sig också: Efter att häradsvägen under 1700-talet förlades förbi Hälleviksstrand kom 

inlandsbönder dit för att köpa fisk och sälja spannmål, och orten fick därmed också en 

betydelse för övrig befolkning i trakten. Vid 1800-talets mitt blev Hälleviksstrand ut-

skeppningshamn för havreexport, och flera större magasin uppfördes på nuvarande 

hamnplan.  

Samhället växer 

Befolkningen växte under andra halvan av 1800-talet och nya hus byggdes allt längre 

bort från den ursprungliga bebyggelsen invid Lerkilen. Hälleviksstrand blev munici-

palsamhälle 1886. Vid 1800-talets slut sökte sig badgäster till Hälleviksstrand och ett 

badhus uppfördes. Badgästepoken möjliggjordes då ångbåtstrafiken från Göteborg och 

upp längs Bohuskusten lade till i Hälleviksstrand. 

 

I och med ångbåtstrafiken längs kusten blev hamnplan och ångbåtsbryggan en knut-

punkt på västra Orust. Härifrån gick båtar ut till Käringön fram till 2013. När bilvägen 

till Hälleviksstrand blev klar 1927, var det hit som bussar från Uddevalla och Ellös 

kom. Havremagasinen vid hamnplanen revs så småningom för att lämna plats för bu-

tik och trafik. 

Uppgång och nedgång 

Som på flera av de övriga fiskelägena var det vid 1800-talets slut och 1900-talets bör-

jan storsjöfiske som gällde, kombinerat med fraktfart. Tiden efter första världskriget 

innebar en nedgång för både fiske och fraktfart. Allt fler av de tidigare badgästerna 

uppförde nu också egna sommarhus vilket minskade antalet tillresta badgäster.  

 

1904 fick Hälleviksstrand egen kyrka, då Hälleviksstrands kapell uppfördes efter rit-

ningar av kyrkoarkitekten Adrian Petersson. Med sitt utseende inspirerat av de norska 
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stavkyrkorna skiljer den sig avsevärt från den traditionella bebyggelsen. Idag är den 

röd, men ursprungligen var den målad i guldockra.  

 

1934 startade AB en konservfabrik vid landsvägen norr om samhället. Konservfabri-

ken lade ner sin verksamhet 1976. Båtbyggartraditionen är och har varit stark på Orust 

och 1907 startades en båtslip i en vik sydost om samhället. Slipen startades av Oscar 

Augustsson, född 1854, och den har sedan gått i arv till barn och barnbarn vilket gör 

att Hälleviksstrands varv ännu är i bruk. Den senast på Orust byggda fisketrålaren i trä 

byggdes och sjösattes här 1983. En specialitet för slipen var förbyggnad av kuttrar, 

d.v.s. en större reparation eller ombyggnad.  

Branden 1905 

En händelse som präglat samhället, och som gav efterverkningar utmed hela kusten 

genom ett förbättrat brandskydd, var den stora branden 1905. Den startade i ett av ma-

gasinen vid ångbåtskajen och innan den var släckt hade ett 60-tal byggnader, hälften 

bostadshus och hälften magasin och sjöbodar, brunnit ner.  

 

Nya hus återuppfördes på de gamla platserna, men ett flera valde att i stället uppföra 

sina hus på andra platser. Detta gjorde att det blev mindre trångt mellan husen. Alla 

husen på berget lades efter branden med gavlarna åt väster, vilket ger en mycket ka-

raktäristisk bebyggelsebild. 

Motivering 

Kustsamhälle med välbevarad bebyggelse. 

 

På Orusts västsida finns flera kustsamhällen med stark anknytning till de för Bohuslän 

karaktäristiska maritima näringarna. Den historiska utvecklingen inom fiske och frakt-

fart gör att bebyggelsen i dessa samhällen i hög grad är präglad av tiden mellan 1800-

talets mitt och första världskriget. Samhällena uppvisar mycket karaktäristiska bebyg-

gelsebilder med tätt liggande hus, och med grundelementen bryggor, sjöbodar/maga-

sin och bostäder, samt också byggnader med anknytning till fiskberedningsindustri. 

Bebyggelsebilden är i allmänhet oregelbunden där bostadshusen ligger, och mer regel-

bunden i sjöbodsraderna. Bebyggelsen från decennierna kring 1900, särskilt bostads-

husen, delar i dessa samhällen ofta en gemensam snickeritradition vad gäller detaljut-

formningen. 

 

Hälleviksstrand är ett välbevarat exempel på detta, men också på ett samhälle som har 

varit betydelsefullt i lokalsamhället i övrigt. Bebyggelsebilden som helhet är välbeva-

rad, och en stor andel av de enskilda byggnaderna är också välbevarade.  

Nyckelvärden 

• Välbevarad bebyggelsestruktur, med tätt placerad bebyggelse. 
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• Äldre och välbevarad bostadsbebyggelse, delvis oregelbundet placerad, och 

med få sentida tillägg. 

• Längs vattnet mer regelbunden rad med sjöbodar och bryggor. 

• Bebyggelsebilden som helhet, med de grundläggande elementen lätt avläs-

bara: Brygga, sjöbodar, verksamhetsbyggnader, och bostäder. 

• Likaså den bebyggelsebild som tillkom efter branden 1905, där husen ligger 

med gavlarna mot hamninloppet. 

• Den äldre bebyggelsens enhetliga traditionella utformning. 

• Den för Orust västkust lokala variant av den bohuslänska snickeritraditionen, 

så som den kommer till uttryck i många av bostadshusens detaljutformning. 

• De hus som ännu har sina ursprungdetaljer kvar är särskilt värdefulla. 

• Kommunikationsstråk i form av smala vägar, stigar, och smala prång.  

• Kyrkan ritad av Adrian Petersson. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Hälleviksstrand ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläsbar. 

De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga 

miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Mycket varsam bebyggelseutveckling i endast be-

gränsad omfattning.  

 

• Bebyggelsen på Hälleviksstrand är kulturhistoriskt värdefull och bör genomgå 

så få förändringar som möjligt. Att bibehålla de befintliga kvalitéerna hos de 

äldre husen och miljön är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Miljön mellan husen ska även den behålla sin karaktär, utan moderna inslag 

som altaner, modernt utformade staket och plank, moderna markbeläggningar 

mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är bygglovspliktiga eller ej. 
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• De gemensamma kommunikationsytorna med stigar och prång ska inte göras 

privata eller halvprivata. 

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 

vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar är rödfärgade eller i enstaka fall 

ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, 

om inte annat är historiskt motiverat. 

• Funktionsuppdelningen bostadshus för boende, sjöbodar/magasin för förva-

ring bör bibehållas. 

• Även bryggors utformning är viktig för miljön, även om de inte alltid omfattas 

av Plan och bygglagens regler. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

För bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 
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Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom bebyggelsemiljön. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 
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8. Kultehamn 

Inom det höglänta hällmarksområdet Kultehamn finns välbevarade lämningar och be-

byggelse efter 1800-talets torp- och backstuguexpansion. Bebyggelse, husgrunder och 

andra lämningar efter utmarksbruk berättar om livsvillkoren för de som bodde här un-

der 1800-talet. Området är riksintresse för kulturmiljövården.  

Hamnen – ett utmarksområde 

Kultehamn är namnet på ett stort höglänt hällmarksområde, som varit utmark till om-

kringliggande byar och gårdar. Utmarken användes för främst för bete, virkesuttag, 

torvtäkt och likande. Hamn är bohuslänskans ord för denna typ av karga, höglänta ut-

marksområden och ortnamnet Kultehamn har den ungefärliga betydelsen ”karg utmark 

med bergknallar”.  

 

Kultehamn domineras idag av barrskogsbevuxna hällmarksområden, men det finns 

fortfarande hävdad odlingsmark i synnerhet i den östra delen av området i anslutning 

till bebyggelsen. Odlingsmarken är småskalig.  

 

Idag är alltså Kultehamn till stora delar skogbevuxet, men så var det inte för omkring 

150 år sedan. Då var området i princip skoglöst och ljungen bredde ut sig. Anled-

ningen till detta var bristen på virke i Bohuslän och ett hårt betestryck.  

Torpen anläggs 

De äldsta kända torpen etablerades i området redan på 1600-talet, men det var under 

1800-talet som torpen och backstugorna ökade kraftigt i antal, som ett resultat av be-

folkningsökningen i Sverige.  

 

Vissa torpställen anlades där det fanns brukbar mark, på andra platser fick man till-

skapa odlingsytor genom att dika ut våtmarker. Backstugorna hade sällan någon od-

lingsmark utöver kålgårdar, potatisland och trädgårdsodling. Befolkningen hade kor, 

får, grisar och höns i varierande utsträckning, beroende på vad ekonomin tillät. Från 

myrarna hämtades också torv till bränsle, eftersom det inte fanns någon skog. Både 

torparna och backstugusittarna gjorde dagsverken i gårdarna och byarna runt omkring 

hamnen.  

 

Tillvaron på Kultehamn var mycket hård och för många var det svårt att försörja sig. 

Historiskt källmaterial berättar om hur somliga fick tigga för sitt uppehälle, medan 

andra blev inhysta som fattighjon.  

 

Flera av torpen och backstugorna lades öde redan vid 1800-talets slut, medan andra 

var bebodda in på 1900-talets första decennier. På de mera bärkraftiga torpställena 

finns bebyggelse kvar än idag, som t. ex. Ransberg, Berga eller Hamburg. Bebyggel-

sen här är i varierande grad ombyggd, men några mer välbevarade torpställen finns 

kvar, exempelvis Ransberg. Utöver dessa finns ett 50-tal bebyggelselämningar efter 
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torp och backstugor med tillhörande uthus och jordkällare, samt torvlador och fårhus 

runt omkring på Kultehamn.  

Motivering 

Stor och sammanhållen torpruinmiljö som speglar de mindre bemedlades levnadsvill-

kor. 

 

Kultehamn är en kulturhistoriskt mycket värdefull helhetsmiljö som speglar förhållan-

dena för landsbygdens mest utsatta befolkning. Landskapet, bebyggelsen, ruinerna och 

de övriga lämningarna berättar sammantaget om det utsatta livet på utmarken under 

150 års tid i befolkningsökningens spår. Området har stora socialhistoriska värden vil-

ket har bidragit till att Kultehamn blivit utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövår-

den. 

 

Kultehamns historia finns representerad framförallt genom de många ruinerna efter 

torpen och backstugorna. Ruinerna är i många fall välbevarade. Dessutom också ge-

nom bevarad torpbebyggelse. 

 

Det finns också ett stort antal lämningar efter utmarksbruket, såsom stenhägnader, fos-

sil åker, grävda kanaler och diken, kvarnstensbrott, torvtorkningshus, stengärdesgårdar 

och fårhus. Dessa lämningar speglar bredden och omfattningen på bruket av den karga 

utmarken.  

 

En skyltad vandringsled finns genom området, som ger en inblick i vardagen för ham-

nens folk. Skyltarna förmedlar det värdefulla immateriella kulturarvet, som utgörs av 

bebyggelsenamnen och berättelserna om de som en gång bott här. 

Nyckelvärden 

• Ruiner och bebyggelselämningar 

• Kulturhistoriska lämningar efter utmarksbruk, såsom diken, stengärdesgårdar, 

kvarnstensbrott, fossil åker mark mm.  

• Äldre torpmiljöer, som t. ex. Ranstorp. 

• Småskalig hävdad odlingsmark. 

• Immateriellt kulturarv i form av bebyggelsenamn och berättelser. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Kultehamns bebyggelselämningar, kulturhistoriska lämningar och andra värdefulla 

landskapselement är bibehållna och hålls vårdade. Deras sammanhang i landskapet är 

förståeliga och avläsbara. Det småskaliga kulturlandskapet är fortsatt öppet och häv-

dat.  
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Den äldre torpbebyggelsen som är välbevarad får behålla sin karaktär, så att den histo-

ria som bebyggelsen på Kultehamn ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt 

avläsbar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den 

befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

 

Den skyltade vandringsleden är fortsatt underhållen och i gott skick. 

Rekommendationer 

Torplämningarna ska bevaras. Varsam bebyggelseutveckling, i skogsmiljön endast i 

mycket begränsad omfattning. Fortsatta vårdåtgärder för att förhindra igenväxning.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Igenväxning bör undvikas, eftersom den riskerar att förstöra husgrunderna och 

försvåra förståelsen av lämningarna och landskapet. Långsiktig vård och sköt-

sel är nödvändig. 

 

• Det är mycket angeläget att sammanhangen bevaras i miljön. Förtätning bör 

undvikas inom området, i synnerhet i anslutning till odlingsmarken.  

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga bebyggelselämningar, kulturhistoriska 

lämningar eller landskapselement skadas.  

• Vandringsleden med sina skyltar och röjda husgrunder bör upprätthållas i gott 

skick.  

• Nytillkommande bebyggelse är inte lämpligt inom miljön, eftersom det skulle 

påverka områdets kulturvärden och övergripande utmarkskaraktär, och bör 

endast tillåtas restriktivt. 

 

• Välbevarad äldre bebyggelse bör behålla sitt utseende och sin karaktär. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön är utpekad som område av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 

kap): O31 Kultehamn. 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 
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Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 2 kap 6§. Det inne-

bär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering 

i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Fornlämningar 

• Många av Kultehamns bebyggelselämningar och andra kulturhistoriska läm-

ningar är inte klassade som fornlämningar, eftersom de är tillkomna efter år 

1850. Dessa lämningar skyddas av Miljöbalkens bestämmelser, som ingående 

element i ett riksintresse för kulturmiljövården.  

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

Referenser 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

 

Brandt, Tomas. 1991. Kultehamn. Fördjupad studie av ett riksintresseområde för kul-

turminnesvården. Bohusläns museum rapport.  

 

Kulturarvsskyltar utmed vandringsleden på Kultehamn. Producerade 1998. Se Orusts 
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9. Kungsviken 

Kungsviken har varit ett centrum för båtbyggeriet på Orust. Husen i samhället är av 

skiftande ålder och karaktär, men speglar tillsammans med en bevarade varvsmiljö 

samhällets historiska bakgrund. Till miljön hör också ett antal boplatser från jägarsten-

åldern.  

Kungsviken i källorna 

Kungsviken dyker upp första gången i de medeltida källorna som en gård. Äldsta be-

lägget för ortnamnet kommer från 1423. Året därpå intygar Dragsmarks kloster i ett 

brev att de ägt jord i Kungsviken i mer än 40 år.  En karta från 1695 visar att gårdsbe-

byggelsen låg ca 300 m söder om viken. Först på 1700-talet fanns det strandnära be-

byggelse, då i form av bodar och trankokerier vid två uddar på vardera sidan om vi-

ken.  

Stenåldersboplatser 

I de höglänta bergsområdena som omger Kungsviken döljs lämningar efter väsentligt 

äldre aktiviteter. Där kantas den dåvarande strandlinjen, ca 25 - 30 m över dagens 

havsnivå, av stenåldersboplatser. De skyddade lägena utmed den djupa havsviken var 

fördelaktiga platser i första hand för den äldre stenålderns jägar-samlarfolk. Några av 

dessa boplatser har undersökts av arkeologer, som funnit att boplatserna använts i 

samband med jakt, fiske och redskapstillverkning vid återkommande besök under en 

lång tidsperiod, ca 6500 – 4000 f.Kr. Spår efter eldstäder från bronsåldern har också 

hittats.  

Båtbyggeriet 

Kungsviken ingår i ett område på nordvästra Orust som varit känt för sitt båtbyggeri 

sedan långt tillbaka i tiden, men det verkliga uppsvinget för näringen skedde vid 1800-

talets mitt. År 1845 fanns endast en båtbyggare upptagen i Kungsviken, men under 

1850-talet fick han konkurrens av ytterligare tre båtbyggare. 

 

De båtar man huvudsakligen byggde var de relativt stora fiskebåtar, sjöbåtar, som vid 

denna tid ersatte de äldre bankskutorna. Man byggde inte bara traditionella båtar utan 

förbättrade också gamla båttyper. Bland annat utvecklades kravelltekniken på sjöbå-

tarna. Inflyttningen till Kungsviken ökade och båttillverkningen nådde under 1870-ta-

let sin höjdpunkt. Vid ett tillfälle lär 12 stora båtar ha varit under bygge samtidigt, 

vilka levererades till fiskare i såväl Bohuslän som i Norge och Danmark. Kring sekel-

skiftet 1900 innebar den blomstrande fraktfarten också tillverkning av jakter, galeaser 

och skonare. Första världskriget minskade emellertid fiske- och fraktflottans arbetsfält 

och därmed behovet av nya båtar. Flera varv på Orust lades ner, men i Kungsviken 

fortsatte man att bygga.  

 

Man breddade också produktionen, och byggde tidigt båtar för nöjessegling. År 1943 

startade båtbyggaren Harry Hallberg varv i Kungsviken, och fick stor framgång med 
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sina fritidsbåtar. När Hallberg flyttade verksamheten till Ellös på 1960-talet togs båt-

hallen över av Christoph Rassy, som slutligen köpte upp Hallberg 1972. Anläggningen 

i Kungsviken fanns kvar fram tills den revs på 2010-talet.  

 

Intill Hallbergs varv låg Einar Karlssons varv, som anlades 1938, med slip och verk-

stadslokaler. Den stora dominerande hallbyggnaden på varvet fick sitt utseende 1955. 

Den ersattes 2003 av den nuvarande hallen för båtförvaring, som i sin utformning ef-

terliknar den äldre hallen. 

 

Den enda kvarvarande varvsanläggningen nere vid vattnet idag är Gösta Johanssons 

varv. Varvet startades 1946 - 47, och hette egentligen Kungsvikens Jakt- och Motor-

båtsvarv, och här byggdes både fritids- och nyttobåtar. Verksamheten var igång fram 

till 1979 - 80 då Gösta Johansson gick i pension. Varvet är välbevarat, och ser i hu-

vudsak ut som när det anlades. Idag huserar kulturföreningen Gösta Johanssons varv 

här. 

 

Under båtbyggeritiden växte samhället genom att bostadshus för båtbyggarna och de-

ras familjer uppfördes på sluttningarna kring viken. Området närmast stranden var re-

serverad för båtbyggandet. Vid vikens innersta del finns en f.d. lanthandel. Huset, som 

nu är privatboende, uppfördes 1926–27 och byggdes till 1932.  

 

Båttillverkning har också skett i flera andra lokaler en bit ifrån vattnet, och här finns 

fortfarande den verksamhet som startades av Johannes Olsson 1939 och som idag in-

går i företaget Malö Yachts. Med en modern båthall på ena sidan vägen, och Kungsvi-

kens gamla gård med mangårdsbyggnad och ladugård i vinkel, uppförda 1877 på 

andra sidan, kan man tydligt se mötet mellan jordbruk och båtbyggartradition.  

Motivering 

Bebyggelsemiljö som speglar båtbyggerinäringen. 

 

Kungsviken är känt för sitt båtbyggeri, men idag är de flesta av varven rivna, och mil-

jön är inte så enhetlig som tidigare. Den enda kvarvarande varvsmiljön är Gösta Jo-

hanssons varv, som bibehållits i stort sett i oförändrat skick. Detta gör den särskilt kul-

turhistoriskt värdefull.  

 

Bostadsbebyggelsen är av skiftande ålder och karaktär, men berättar tillsammans med 

det bevarade varvet om samhällets framväxt och historiska bakgrund. Några äldre bo-

stadshus är väl bevarade. Äldre välbevarad jordbruksbebyggelse finns också i anslut-

ning till Kungsvikens historiska gårdstomt, som representerar områdets ursprung som 

jordbruksbygd. Även den tidigare affärsbyggnaden har ett kulturhistoriskt värde ge-

nom sin utformning, sitt läge och sin historiska betydelse i samhället.  

 

Stenåldersboplatserna ligger i karaktäristiska lägen och visar hur landskapet användes 

när stranden låg omkring 25 - 30 m över dagens. Även om boplatserna inte syns ovan 
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mark är boplatserna betydelsefulla, eftersom de med sitt fyndinnehåll och läge i land-

skapet berättar om jägar-samlarnas liv för ca 7000 år sedan. 

Nyckelvärden 

• Gösta Johanssons varv 

• De stränderna kring viken som ännu är obebyggda. 

• Äldre välbevarade bostadshus inom samhället, liksom affären och gårdsbe-

byggelsen vid Kungsvikens gårdstomt. 

• Stenåldersboplatserna 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen i Kungsviken ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar. De 

förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga mil-

jöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. Gösta Johanssons varv be-

varas oförändrat och hålls i gott skick. 

 

Strandområdet i Kungsviken är fortsatt öppet, så att de historiska sammanhangen i 

Kungsviken och kring Gösta Johanssons varv är förståeliga och avläsbara.  

 

Kungsviken har genomgått stora förändringar de senaste 30 åren där bland annat flera 

båthallar har rivits. Bostadsbebyggelsen kring viken har genomgått stora förändringar, 

där nytillkommande bebyggelse skiljer sig från den äldre vad gäller form och storlek.  

I den kommunala planeringen pågår detaljplanearbete för ytterligare förändringar och 

förtätningar. Fortsatt exploatering i enlighet med planerna innebär att stenåldersboplat-

serna på sikt behöver undersökas och tas bort. Fortsatt förtätning innebär förlust av 

kulturvärden både vad gäller fornlämningar och bebyggelse.  

Rekommendationer  

Gösta Johanssons varv bevaras och underhålls. Bebyggelsebilden kring viken bibe-

hålls. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelsekaraktär, i synner-

het vid vattnet.  

 

• Fornlämningarna bör bevaras så långt det är möjligt. Länsstyrelsen beslutar 

om ev. antikvariska insatser i händelse av exploatering. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement. 
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• Det är angeläget att spara så mycket som möjligt av de öppna ytorna kring 

stranden.  

• Den bebyggda miljön tål ingen större förtätning, eftersom områdets karaktär 

och kulturvärden då riskerar att gå förlorad.  

• För att bevara miljön kring Gösta Johanssons varv bör närområdet kring var-

vet hållas fri från nytillkommande bebyggelse.  

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ske re-

spektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer.  

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla och omfattas av för-

vanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 
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Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom miljön.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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10. Käringön med intilliggande öar 

Det västligaste av Orusts kustsamhällen är Käringön. Dit kommer man med färja från 

Tuvesvik. Öns namn har förvånat många. Käringen på Käringön har säkerligen varit 

ett av de många stenkummel som tjänat som sjömärken här ute före fyrarnas tid. I Bo-

huslän och även på andra håll har dessa kummel bland annat kallats käringar. 

Den äldre historien 

Käringön har varit bebodd åtminstone sedan 1590-talet. Enligt en skattelängd från 

1610 fanns 38 personer på ön. Käringön erbjöd bra hamnmöjligheter som mer sällan 

blev isbelagda. Även på intilliggande Vallerön fanns en bosättning under 1600-talet. 

1750, när den stora sillperioden just hade inletts, bodde omkring 100 personer på Kä-

ringön, för att under sillperioden öka till över 300. Efter nergångsperioden efter att sil-

len ”försvann” 1808, tog utvecklingen fart igen kring 1800-talets mitt, och 1875 bodde 

omkring 500 personer på ön. Som mest var befolkningen strax över 600 på 1910-talet.   

Storsjöfiske 

Från Käringön bedrevs storsjöfiske, och utvecklingen liknar den för de övriga på 

Orusts västsida. Under 1800-talets första hälft bedrevs fisket från s.k. bankskutor, som 

var däckade och tremastade med råsegel på för- och stormast. Man fiskade efter långa 

och torsk ute på bankarna på Nordsjön. Ute på fiskeplatsen kunde för- och stormasten 

tas ner för att ge bättre arbetsutrymme. Bankskutorna var något svårseglade, och kring 

1800-talets mitt utvecklades de s.k. sjöbåtarna, relativt lika i skrovet ovanför vatteny-

tan, men den kortare kölen och att de var riggade med gaffelsegel gjorde dem mycket 

mer lättmanövrerade. 

Fisket växer – och bebyggelsen 

Den äldsta delen av bebyggelsen växte fram i anslutning till Isackes sund, som längre 

tillbaka var den viktiga hamnplatsen. Flera av sjöbodarna kring Isackes sund är av 

äldre datum, små och i några fall timrade. Här är också många av bostadshusen lite 

mindre och ofta på enkel bredd.   

 

På 1860- och 70-talen blev återigen tillgången på sill god, och åren efter 1890 skedde 

ytterligare en förändring som var en kombination av två faktorer. Dels öppnade sig en 

marknad för rökt makrill i USA, dels blev engelska trätrålare till salu, s.k. kuttrar. Ett 

stort antal kuttrar köptes in till fiskelägena, 1915 var exempelvis 17 kuttrar hemmahö-

rande på Käringön. Perioden fram till första världskriget innebar ett ekonomiskt upp-

sving, som också satte avtryck i bebyggelsen. 

 

Bebyggelsen växte successivt, och vid seklets slut och även en bra hit in på 1900-talet 

var dubbelhuset den helt dominerande hustypen. Dessa större hus byggdes utanför den 

gamla koncentrationen av enkelstugor. Ju längre bort från öns gamla centrum vi kom-

mer, desto yngre blir husen. De ligger också mindre tätt.  
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I väster, lite för sig själva på Lotsberget, bodde lotsar och fyrpersonal. De hade en tid 

ensamrätt att bebygga den västligaste delen av ön. 

Bebyggelsebilden 

Bebyggelsen på Käringön ligger tätt, och är koncentrerad till öns norra del och mitt. 

Det är på norra delen som de bra hamnlägena finns. Öarna väster om Käringön, Fågel-

skär, Vedholmen och Tornö, skyddar mot västerhavet och ger lugnare vatten kring öns 

norra och nordvästra sida. Smala och slingrande stigar och vägar förbinder bostadshu-

sen med varandra och med bodar och bryggor. Merparten av bostadshusen är antingen 

enkel- eller dubbelhus, och ligger orienterade i öst-väst, d.v.s. med ena gaveln mot 

väst. Eftersom Käringön varit kronoholme ända fram till 1990-talet har inga ägogrän-

ser styrt byggandet. Den som tänkte bygga var ändå tvungen att ta hänsyn till vad 

grannar och andra hade att säga om ett tilltänkt hus. 

Hamnen 

Dagens hamn innanför Skeppers holme anlades i sin nuvarande form på 1930-talet. I 

samband muddringsarbetena påträffades en klinkbyggd fartygslämning. Fartygets ur-

sprungliga längd har uppskattats till ca elva meter. En årsringsdatering visade att farty-

get byggts under perioden sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal. Rester av ett hamnkultur-

lager påträffades också, som innehöll fynd av bland annat djurben (matavfall), kera-

mik, kritpipor och huggspån från perioden 1600–1800-tal.  

Kyrkan 

Käringöns panelklädda timmerkyrka är uppförd 1796. Timret köptes från Dalsland, 

där det skeppades ut via Gullmarsfjordens inre del. Vid midsommar 1796 restes 

takstolarna, och den 18 september invigdes kyrkan. Denna typ av träkyrkor byggdes 

medan den stora sillperioden pågick i flera av kustsamhällena längs Bohuskusten. Att 

ön fick egen kyrka innebar att Käringön också blev egen församling. Kyrkan var under 

de första ca 100 åren rödfärgad. 

Badgäster 

Även till Käringön kom badgäster under 1900-talets somrar. Någon riktig badortsbe-

byggelse uppstod aldrig, men pensionat och kaféer anordnades i tidigare bostadshus, 

som exempelvis ”Bulls pensionat”, liksom i Simsons prästgård.  

 

August Simson var präst på Käringön mellan 1849 och 1900, under den tid då många 

bohuslänska samhällen var präglade av schartauanismen. Han lät 1876 - 77 uppföra en 

ny stor och ståndsmässig prästgård. Det är också ett av mycket få hus på ön som om-

ges av en trädgård, ett resultat av att pastorn enligt vad som berättas kunde förmå sina 

församlingsbor att från öar, holmar och skär hämta hem matjord för att ordna en till-

räckligt djup begravningsplats runt kyrkan, men också trädgård runt det egna huset. 

Skrönorna om pastor Simson är många, denna är bara en i mängden. Efter sin död 

bodde hans fosterdöttrar kvar, och en av dem startade pensionat i huset 1921. 
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Vedholmen  

Vedholmen blev känd som Söderviksholm på sjökort och beskrivningar från 1500- 

och 1600-talen. Vattenområdet ”Hamnen” mellan Vedholmen och Tornö har sannolikt 

utgjort en natt- eller nödhamn för handels- och fiskefartyg på väg utmed Bohuskusten. 

På ön finns en begravningsplats, kringgärdad av en stenmur. År 1746 beskrivs den 

som en gammal kyrkogård, som vid den tiden används som begravningsplats för 

okända personer, som dött till sjöss och sedan flutit iland i området.  

På Vedholmen finns några maritima ristningar i anslutning till lotsutkiken. Det ska ha 

funnits ristningar från 1500- eller 1600-talet, men dessa har inte kunnat återfinnas. De 

ristningar som idag finns bevarade är av yngre datum. På Tornö finns bland annat en 

inristad kompassros i anslutning till ett sjömärke på öns södra del.  

Vallerö 

På Vallerö fanns en strandsittarbosättning redan år 1610. Historiska kartor visar att det 

fanns strandsittare på ön åtminstone under hela 1600-talet. En strandsittare bodde på 

ofri grund (ofta på kronans mark) och levde främst av fiske. På ön finns flera husgrun-

der, som kan härröra från strandsittartiden.  

Vallerö har tillsammans med Vedholmen och Tornö också använts som betesmarker, 

men också för tångtäkt, vrakning och fiske. År 1883 skiftades dessa öar mellan ett 

stort antal delägare. Vid denna tid fanns det bofasta på Vallerö. De hade sina åkrar och 

betesmarker i anslutning till sitt hus mitt på ön. Husgrunderna efter bostadshus och la-

dugård finns fortfarande kvar. Stengärdesgårdarna, odlingsrösena och dikena stammar 

också från denna tid. 

Måseskär 

Sjösäkerheten i våra bohuslänska farvatten förbättrades avsevärt vid 1800-talets slut 

genom tillkomsten av ett fyrväsen. Allteftersom fraktseglationen ökade, ökade också 

klagomålen över osäkra farvatten. 

 

Fyren på Måseskär är av typen ”Heidenstamsfyr”, efter ingenjören Nils Gustav von 

Heidenstam. Det var en monterbar konstruktion av järn, där delarna tillverkades i land 

och monterades upp på plats. Fyrlanterninen var placerad ovanpå ett torn av järn, som 

stagades av ett fackverk, vilket gav fyrarna ett mycket karaktäristiskt utseende. Inne i 

järntornet leder en spiraltrappa upp till vaktrummet och lanterninen. Måseskärs fyr är 

en av dessa fyrar. När den sattes upp 1865 var det den första i sitt slag i Bohuslän. 

Själva järnkonstruktionen tillverkades på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg. 

Som på många andra fyrplatser byggdes bostadshus och andra byggnader för fyrvak-

tarna.  

 

1978 släcktes den äldre fyren och ersattes av en mindre fyr strax intill.  

Motivering 

Kustsamhälle med mycket välbevarad bebyggelse, samt fyrplats. 
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På Orusts västsida finns flera kustsamhällen med stark anknytning till de för Bohuslän 

karaktäristiska maritima näringarna. Den historiska utvecklingen inom fiske och frakt-

fart gör att bebyggelsen i dessa samhällen i hög grad är präglad av tiden mellan 1800-

talets mitt och första världskriget. Samhällena uppvisar mycket karaktäristiska bebyg-

gelsebilder med tätt liggande hus, och med grundelementen bryggor, sjöbodar/maga-

sin och bostäder, samt också byggnader med anknytning till fiskberedningsindustri. 

Bebyggelsebilden är i allmänhet oregelbunden där bostadshusen ligger, och mer regel-

bunden i sjöbodsraderna. Bebyggelsen från decennierna kring 1900, särskilt bostads-

husen, delar i dessa samhällen ofta en gemensam snickeritradition vad gäller detaljut-

formningen. 

 

Käringön är ett välbevarat exempel på detta, som ett av de större samhällena. Bebyg-

gelsebilden som helhet är välbevarad, och en stor andel av de enskilda byggnaderna är 

också välbevarade. Käringön har varit ett komplett och självständigt kustsamhälle, vil-

ket återspeglas i att här finns eller har funnit kyrka, prästgård, affär, skola, post mm.  

Genom sitt läge utan fast landförbindelse är miljön också opåverkad av bilism. 

 

Måseskärs fyrplats är viktig som ett exempel på en del av sjöfartens historia.  

 

Kring Käringön, Vedholmen, Tornö och Vallerö finns ett antal bevarade marina och 

maritima lämningar, som tillsammans berättar om områdets sjöfarts- och fiskean-

knutna historia under 1500 - 1700-talen. Lämningarna är bevarade i olika hög grad, 

men speglar sammantaget livsvillkoren för människorna i det yttersta havsbandet, un-

der en period med sparsamt historiskt källmaterial. Den uppmuddrade fartygsläm-

ningen vid Skeppers holme är ett av få kända marinarkeologiska spår som vittnar om 

Käringöns långa och betydelsefulla sjöfartshistoria.  

Nyckelvärden 

• Välbevarad bebyggelsestruktur, med tätt placerad bebyggelse. 

• Äldre och välbevarad bostadsbebyggelse, delvis oregelbundet placerad, och 

med få sentida tillägg. 

• Längs vattnet mer regelbundna rader med sjöbodar och bryggor. 

• Bebyggelsebilden som helhet, med de grundläggande elementen lätt avläs-

bara: Brygga, sjöbod, verksamhetsbyggnader, och bostäder. 

• Den äldre bebyggelsens enhetliga traditionella utformning. 

• Den för Orust västkust lokala variant av den bohuslänska snickeritraditionen, 

så som den kommer till uttryck i många av bostadshusens detaljutformning. 

• De hus som ännu har sina ursprungdetaljer kvar är särskilt värdefulla. 

• Kommunikationsstråk i form av öppna ytor, smala vägar, stigar och smala 

prång. 

• Kyrka med kyrkogård, uppförd under den stora sillfiskeperioden i slutet av 

1700-talet.  

• Särskilt värdefulla enskilda byggnader som t.ex. Simsons prästgård. 
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• Måseskärs fyrplats med Bohusläns första Heidenstamsfyr från 1865. 

• Fornlämningar efter vrak, förlistningsuppgifter, hamnkulturlager, maritima 

ristningar och lämningar efter strandsittarbosättningar. 

• Begravningsplatsen på Vedholmen. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En i hög grad välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia 

som bebyggelsen på Käringön ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläsbar. 

Detta gäller också ön som helhet, med en bebyggd norra del och en i stort sett obe-

byggd södra del. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt 

på den befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

  

Fyrplatsmiljön på Måseskär bevaras intakt. 

 

Fornlämningarna och deras sammanhang i det maritima kulturlandskapet är bibehållna 

och förståeliga.   

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Mycket varsam bebyggelseutveckling i endast be-

gränsad omfattning. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Planering av muddring och större byggnationer som medför ingrepp i havs-

bottnen i vattenområden i anslutning till bebyggelsen skall samrådas med 

Länsstyrelsen, med avseende på fornlämningsmiljön under vatten.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Bebyggelsen på Käringön och på Måseskärs fyrplats är att betrakta som 

mycket kulturhistoriskt värdefull, och bör genomgå så få förändringar som 

möjligt. Att bibehålla de befintliga kvalitéerna hos de äldre husen och miljön 

är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 
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• Eftersom bebyggelsen är mycket väl synlig från farleden måste beaktas att 

eventuella ändringar även får stor påverkan på riksintresset som helhet.  

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön.  

• Byggrätterna i detaljplanen på Käringön är mycket snäva. Detta som ett led i 

att bibehålla bebyggelsebildens karaktär, genom att begränsa mängd och stor-

lek på tillbyggnader. Avvikelser från byggrätterna bör ur kulturhistorisk syn-

vinkel undvikas. 

• Miljön mellan husen ska även den behålla sin karaktär, utan moderna inslag 

som altaner, modernt utformade staket och plank, moderna markbeläggningar 

mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är bygglovspliktiga eller ej. 

• De gemensamma kommunikationsytorna med stigar och prång ska inte göras 

privata eller halvprivata. 

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 

• Till detaljplanen finns ett miljö- och byggnadsprogram, vars riktlinjer ska föl-

jas.  

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 

vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar är rödfärgade eller i enstaka fall 

ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, 

om inte annat är historiskt motiverat. 

• Den mer sentida bebyggelse som finns på Skeppers holme och Öviken måste 

fortsatt vara anpassad till den äldre bebyggelsen vad gäller kulör, materialval 

och eventuella förändringar. 

• Funktionsuppdelningen bostadshus för boende, sjöbodar/magasin för förva-

ring bör bibehållas. 

• Även bryggors utformning är viktig för miljön, även om de inte alltid omfattas 

av Plan och bygglagens regler. 

• Fyrplatsmiljön på Måseskär bevaras som den är och får behålla sitt utseende. 
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Lagskydd 

Miljön som helhet  

• Miljön ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 kap): O34 

Orustskärgården. 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

• Detaljplan med bevarandeinriktade bestämmelser samt Miljö- och byggnads-

program finns för Käringön. 

Bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom Käringöns bebyggelse. 

Kyrkan och Måseskärs fyrplats 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

• Måseskärs fyr är statligt byggnadsminne enligt Förordningen (2013:558) om 

statliga byggnadsminnen mm. Det innebär att den inte får ändras utan tillstånd 

från Riksantikvarieämbetet. 
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Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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11. Lalleröd 

I miljöns norra del ligger tre Lallerödsgårdar med gavlarna vända mot den uppodlade 

dalbottnen. I slänten bakom finns beteshagar och små åkerlappar och där bortom tar 

utmarken snart vid. Gårdarnas placering i landskapet är mycket karaktäristiskt för 

1800-talets andra hälft. Bostadshusen liknar varandra och de är alla uppförda vid 

1800-talets slut. Dessa gårdar är ett mycket bra exempel på traditionell bohuslänsk 

jordbruksbebyggelse i lite mindre skala. Ytterligare välbevarade gårdar finns i miljön. 

Gårdarna skiftas 

Utvecklingen här är karaktäristisk för många av de småbrutna jordbruksbygderna i 

Bohuslän. Längre tillbaka låg gårdarna på Övre Lalleröd tillsammans, i dalens mitt 

(nuvarande Lalleröd 2:66, 2:129). Detta kan man se på kartan från storskiftet 1786. 

Före storskiftet hade varje gård andelar i varje åker, vid storskiftet samlades ägorna för 

varje gård i större enheter. Vid laga skiftet 1845–47 skedde en ännu större omfördel-

ning av ägorna, och alla ägor för varje gård samlades i en enda enhet. Därmed måste 

också gårdsbebyggelsen flyttas ut till de nya ägolotterna. I Övre Lalleröd spreds går-

darna längs dalsidan.  

 

Bybebyggelsen på Nedre Lalleröd låg på platsen för nuvarande Lalleröd 1:15 och 

dessa gårdar flyttades ut runtom dalgången söder om platsen för byn. Marken som till-

hörde Nedre Lalleröd sträcker sig ned till Gårvik och Holmudden i söder. Den första 

gården som flyttade ut från byn, Sandgärdet, flyttades ut redan 1810 men då endast ett 

hundratal meter västerut. Gården finns kvar än idag och är mycket väl bevarad.  

 

Inte långt efter det att skiftet genomförts på Övre Lalleröd, delades flera av fastighet-

erna genom s.k. hemmansklyvning och antalet brukningsenheter ökade. På en lantmä-

terikarta från 1872 redovisas den nordligaste av de tre gårdarna men inte de andra två 

vilket tydligt indikerar att avstyckningarna från stamfastigheten är gjorda under 1800-

talets sista decennier. 

Bebyggelsen 

Bostadshusen ligger på väldränerad och något höglänt mark, intill åkerjorden. De är på 

dubbel bredd i en och en halv våning. Fönstren är symmetriskt placerade vilket var ty-

piskt för den tid då husen byggdes. Taksprången är något utskjutande och ger fasa-

derna en inramande skuggverkan tillsammans med stående träpanel och fönstersnicke-

rier. Husen bärs upp av kraftiga naturstensgrunder. Ekonomibyggnaderna, varav flera 

äldre finns kvar, är rödfärgade och betydligt enklare i sin detaljutformning. Den närm-

aste omgivningen domineras av lövträd i kuperad mark, troligen tidigare använd som 

betes- och slåttermark. 

 

På platsen för den ursprungliga byn Övre Lalleröd byggdes ett skolhus som invigdes 

1908, numera privatbostad. Strax intill öppnades Lalleröds fjärde affär i början av 

1940-talet. Affären lades ner på 1970-talet och blev även den en privatbostad. 
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Motivering 

Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, som speglar det karaktäristiska 

och av laga skifte påverkade odlingslandskapet.  

 

Lalleröd är ett bra pedagogiskt exempel på ett laga skiftespräglat landskap, typiskt för 

många platser i Bohuslän. I de långsmala dalgångarna är den odlade marken samlad i 

dalbottnarna, och betes- och slåttermarkerna på slänterna. Jordbrukslandskapet är ännu 

väl hävdat och gör tillsammans med bostadshus, ekonomibyggnader och byväg 1800-

talets jordbrukshistoria läsbar. Odlingslandskapet är till stor del opåverkat av senare 

decenniers bebyggelseexpansion. 

Nyckelvärden 

• Den väl bevarade gårdsbebyggelsen, såväl bostadshus som kvarvarande äldre 

ekonomibyggnader. 

• Bebyggelsens traditionella placering i landskapet. 

• Det öppna jordbrukslandskapet, ännu hävdat och fritt från bebyggelse på åker-

ytorna. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Kulturlandskapet hålls fortsatt öppet, med tillhörande jordbruksanknuten bebyggelse. 

De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nytillskott. Äldre välbeva-

rad bebyggelse får behålla sin karaktär, nytillskott blir huvudsakligen placerade i trad-

itionella lägen. De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nybygg-

nationer. 

Rekommendationer 

Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse-

bild. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  
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• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

 

• De välbevarade bostadshusen och ekonomibyggnaderna från slutet av 1800-

talet bör bevaras och underhållas varsamt utifrån sin ursprungskaraktär. 

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen utmed dalgångens sidor.  

• Tillkommande bebyggelse ska anpassas till den äldre jordbruksbebyggelsen 

vad gäller form, färgsättning och materialval, företrädesvis genom att utgå 

från den lokala byggnadstraditionen, med omsorg om både helhet och detaljer, 

och placeras på ett sätt som inte förtar upplevelsen av den äldre bebyggelsen.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas. 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13.  

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 

2 kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande 

vad gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 
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• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

 

Föreningen Orusts Släktforskare. 2002. Övre Lalleröd – en gård på Orust. Årsbok 

2002. 

Digitala arkiv 

Lantmäteristyrelsens arkiv: 

N117-27:4. Lalleröd nr 1-2. Storskifte utmark/utägor 1813  

N117-27:1. Lalleröd nr 1-2. Storskifte inägor 1786  
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12. Lunden och Torp 

I sprickdalslandskapet utmed vägen mot Nösund trängs fornlämningar från alla förhi-

storiska tidsperioder. Odlingslandskapet, som anpassar sig till den variationsrika ter-

rängen, hålls till stora delar öppen genom slåtter och bete.  

Boplatserna 

I de flesta åkrarna har föremål av flinta från stenåldern påträffats. Den äldsta kända 

boplatsen i området ligger i Enersbacken. Arkeologerna har hittat yxor, pilspetsar och 

skrapor från de första människorna som kom till Bohuslän efter istiden för ca 10 000 

år sedan.  

 

En annan boplats ligger vid Risset, inte långt från områdets två stenkammargravar. 

Här har bland annat keramik från bondestenåldern (3400 - 2900 f.Kr.) hittats. Boplat-

sen är samtida med stenkammargravarna och på keramiken har man hittat avtryck, tro-

ligen efter sädeskorn.  

 

Stenåldersboplatsernas skyddade lägen vid dåtidens havsvikar kan fortfarande anas i 

dagens landskap, tack vare dess öppna karaktär.   

Lundens gånggrift 

Områdets mest kända fornlämning är en gånggrift från bondestenåldern. Den har varit 

gravplats för människorna som bodde här för ca 5000 år sedan (ca 3400 - 2900 f.Kr.). 

Vid en arkeologisk utgrävning år 1915 hittades flera bärnstenspärlor, en skafthålsyxa 

och flera keramikkärl, bland annat en keramikskål på fot. Utgrävningen slutade i en 

tragedi, när arkeologen Wilhelm Ekman omkom efter att ha hamnat under en av gra-

vens stenhällar.  

Gravar och hällristningar 

På bergshöjderna i syd och nordost finns rösen och stensättningar, som är gravar från 

bronsåldern (1700 - 500 f.Kr). I nordost finns också ett flertal platser med skålgropar, 

troligen från samma tid. Under järnåldern (ca 500 f.Kr. – 1050 e.Kr.) begravdes de 

döda i gravhögar eller i gravfält. Vid Torp finns exempel på ett gravfält med stensätt-

ningar, samt några högar, som troligen anlagts under järnåldern. Gravarna i miljön har 

tidigare legat exponerade i landskapet, men de flesta ligger numera i skogsmark. 

Bebyggelsen 

I den södra delen av området finns en äldre och delvis välbevarad bebyggelse, bland 

annat ett båtsmanstorp från slutet av 1700-talet. Bebyggelsen utgör en fin provkarta på 

byggnader från sent 1700-tal och ett drygt sekel framåt. Här finns också en del yngre 

hus. I områdets västra del skymtar en del av en äldre vägsträckning utmed berget.  

 

Vid Torp i den norra delen av området finner vi en liten och välbevarad skvaltkvarn, 

uppförd 1830, och som ägs av Tegneby hembygdsförening. En skvaltkvarn är en 
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mindre vattendriven kvarntyp som var vanlig förr i små vattendrag och oftast nyttjades 

för husbehovsmalning.  

Nösunds kapell 

I söder ligger också Nösunds kapell som byggdes 1912. Detta kapell underlättade 

gudstjänstbesöken för invånarna på Lyr och andra sockenbor som hade lång väg till 

Tegneby kyrka. Kapellet är uppfört i trä och vitmålat. Ritningarna och bygget utfördes 

av byggmästare Axel Johansson från Nösund. Han byggde även Hamburgsunds och 

Bovallstrands kapell, med liknande utseende. 

Motivering 

Välbevarad fornlämningsmiljö, med en koncentration av förhistoriska boplatser och 

gravar i ett småskaligt kulturlandskap.  

 

Området är mycket tätt på fornlämningar från alla tidsperioder, vilket visar på konti-

nuerlig användning från äldsta stenålder till våra dagar. I synnerhet stenåldern är när-

varande i landskapet genom ett trettiotal stenåldersboplatser och fyndplatser, en dös, 

och den monumentala Lundens gånggrift. Förekomsten av hällristningar och gravar 

från hela förhistorien bidrar till en komplett fornlämningsmiljö inom ett avgränsat 

landskapsavsnitt.  

 

Det småskurna odlingslandskapet med sina terränganpassade åkerytor, i synnerhet 

kring Lunden, och betesmarker utmed dalgångssidorna, är typiskt för hur landskapsut-

nyttjandet sett ut i Orusts små sprickdalgångar. Hävdade betesmarker med höga kul-

turvärden återfinns främst vid Risset och Lundens gånggrift. Den i huvudsak jord-

bruksanknutna bebyggelsen i odlingslandskapet ligger i karaktäristiska lägen vid dal-

gångssidorna eller intill lägre bergspartier. Vid Torp finns en av Orusts få bevarade 

skvaltkvarnar.  

 

Bebyggelsen utmed den äldre vägsträckningen i den södra delen av området är repre-

sentativ för 1800- och det tidiga 1900-talets byggnadstradition. Nösunds vita kapell 

har ett viktigt miljöskapande värde både genom utformning och placering invid lands-

vägen till Nösund.  

Nyckelvärden 

• Stenåldersboplatserna 

• Lundens gånggrift 

• Gravar och hällristningar 

• Det småskurna odlingslandskapet 

• Nösunds kapell 

• Bebyggelsen nära Nösunds kapell 

• Skvaltkvarnen vid Torp 
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Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna, t ex Lundens 

gånggrift och stenåldersboplatserna, och deras sammanhang i landskapet är förståeliga 

och avläsbara.  

 

Torps skvaltkvarn bevaras. Den äldre bebyggelsen får behålla sin karaktär, så att den 

historia som den kan berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar.  

Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Fornlämningarnas pedagogiska värden, i synnerhet vad gäller boplatserna och 

Lundens gånggrift, är helt beroende av att landskapet hålls öppet, så att man 

kan förstå och läsa fornlämningarna och deras historiska sammanhang. 

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets historia och karaktär. Även området 

kring Nösunds kapell bör hållas öppet.  

• Den äldre vägsträckningen genom bebyggelsen i sydost är ett viktigt land-

skapselement och bör bevaras.  

 

• Eventuell tillkommande bebyggelse bör vara småskalig och ansluta till befint-

lig bebyggelse i traditionella lägen. 

• Tillkommande bebyggelse bör ha en utformning som i generell mening anslu-

ter till den traditionella bebyggelse som finns.  
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Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen (Nösunds kapell) gäller att kyrkliga kulturminnen inte får 

ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det 

gäller såväl kyrkobyggnaden som kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  
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• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och 

Bohus län. Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. 

Rapport 1995:21. Göteborg 1995.  

 

Sjögren, Karl-Göran. 2003. ”Mångfalldige uhrminnes grafvar…” Megalitgravar och 

samhälle i Västsverige. GOTARC series B. Gothenburg archaeological thesis No 27. 

Coast to coast books No. 9. Göteborgs universitet, Institutionen för arkeologi. Göte-

borg.  

 

Handlingar ur Bohusläns museums topografiska arkiv 
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13. Lyr  

På Lyr finns ett välbevarat småbrutet odlingslandskap, med flera karaktärsskapande 

och historiska landskapselement och en enhetlig och förhållandevis välbevarad jord-

bruksbebyggelse. Med undantag för några mindre områden gäller detta för hela ön. 

Här finns också fornlämningar från både förhistorisk tid i form av boplatser och grav-

rösen, liksom lämningar efter trankokerier från 1700-talets sillperiod. 

Förhistoria 

Lyr har varit befolkat redan under förhistorisk tid. På ön finns ett tjugotal boplatser el-

ler fyndplatser, där redskap och restprodukter efter redskapstillverkning i flinta påträf-

fats. Fynden antyder att boplatserna använts under både jägarstenåldern och bonde-

stenålder, men även senare. På två boplatser har arkeologer utfört mindre undersök-

ningar, som föranlett förmodade dateringar till förromersk järnålder (tiden kring år 0) 

och bronsålder (1700 - 500 f.Kr).  

 

Från bronsåldern är också Lyrs sex rösen, som alla ligger på bergshöjder utmed Lyre 

sund, Tångesund och Hästeskärsfjorden. Genom att placera gravarna utmed vattenvä-

garna markerade bronsålderns människor sin närvaro i landskapet. Det största röset 

kallas Ängesrös och är 20 m i diameter.  

De äldsta källorna 

På Lyr finns gårdarna Bot, Bö, Låssbo, Bäckevik, Röd och Äng. Den första Lyrgården 

att dyka upp i de historiska källorna är Låssbo, som omnämns redan 1461. Övriga går-

dar omnämns år 1528, undantaget Bäckevik, som tas upp i jordeboken 1568. Alla går-

darna ägdes av adelssläkten Rosenkrantz till i början av 1600-talet, då flera köptes av 

borgare i Marstrand. Först under 1700-talet fick bönderna lov att friköpa sina gårdar. 

 

I och med 1600-talets ingång kommer det fram uppgifter om fiske och fiskare. 1610 

fanns flera strandsittare registrerade på Lyr. De bodde troligen på Bös utmark vid 

Tångesund. Detta fiskeläge kallades Lyreleje, och där bodde 1645 inte mindre än sju 

familjer. Befolkningen minskade dock snart och under 1700-talet och fram till 1800-

talets mitt var ”Läget” ett torpställe. Numera finns inga synliga lämningar på platsen. 

Fisket 

Fisket har varit en viktig näring som ett komplement till jordbruket. År 1665 omtalas 

att fiske vid stranden bedrevs av alla öns gårdar. Under slutet av 1700-talet under den 

stora sillfiskeperioden lär det ha funnits åtminstone tre skärgårdsverk med trankokerier 

på Lyr. På den södra delen av ön finns lämningar kvar efter två av dem. Ett låg vid 

Manneviken och var ett trankokeri med åtta kittlar och en mangårdsbyggnad. Anlägg-

ningen uppfördes 1787.  
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Odlingslandskap och bebyggelse 

Lyrs småskaliga kulturlandskap är fortfarande öppet, hävdat genom slåtter och bete. 

Det är uppbrutet i många små dalgångar, omgivna av berg och mindre skogspartier, 

där de karaktäristiska små gärdesgårdarna slingrar sig fram genom terrängen. Dungar 

med lövträd, inte minst ek, ramar in åkermarken, och under senare år har det vuxit upp 

en del yngre lövträd på impediment (dvs icke odlingsbara ytor i odlingsmarken) och 

längs vägar och diken. Vägarna är smala och slingrar sig fram mellan berg och jord-

bruksmark. Bilfärjan till Lyresund togs i bruk 1952 men bilandvändandet har inte i nå-

gon högre grad påverkat helhetsbilden. 

 

Den äldre jordbruksbebyggelsen ligger samlad, ofta i klungor, i anslutning till den od-

lade marken, och är genomgående väl bevarad. Här finns samtidigt även en del yngre 

bebyggelse, som med något undantag inordnat sig i det befintliga bebyggelsemönstret. 

Det äldre mönstret där bostadshusen är vitmålade och ekonomibyggnaderna är rödfär-

gade är också helt genomgående och många av de yngre husen har inordnat sig också i 

detta. Bebyggelsen på ön ger därför ett ovanligt enhetligt intryck, få är de byggnader 

som bryter av det generella mönstret. 

 

Som på många platser längs kusten har man tidigare kombinerat jordbruket med andra 

näringar. Vid Bö finns en av kommunens två bevarade väderkvarnar, från 1896, och 

strax intill har man också bedrivit båtbyggeri.  

 

Jämfört med landskapet under mellankrigstiden ser man tydligt att den odlade arealen 

har minskat under de senare årtiondena. Främst är det de avsides belägna åkerlyckorna 

och ängslotterna som övergivits. Men jordbruksprägeln dominerar fortfarande såväl 

landskaps- som bebyggelsebilden, trots de många fritidshusen.  

Motivering 

Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, med ovanligt enhetlig bebyg-

gelsebild.  

 

På nästan hela Lyr finns ett välbevarat och ännu hävdat småskaligt odlingslandskap, 

med flera karaktäristiska landskapselement, inte minst stengärdesgårdarna. Odlings-

landskapet är till stor del, med några undantag, opåverkat av senare decenniers bebyg-

gelseexpansion. 

 

Bebyggelsebilden är som helhet ovanligt enhetlig, trots en del senare fritidshus. Den 

jordbruksanknutna bebyggelsen är relativt välbevarad, och ligger i karaktäristiska lä-

gen, ofta i mötet mellan berg och odlingsmark. Detta gör sammantaget att landskapets 

historiska värden är mycket tydligt läsbara. Här finns också en av kommunens två be-

varade väderkvarnar. 
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Lyr innehåller också spår av förhistoriska aktiviteter, såsom boplatser och gravrösen. 

Rösena ligger i för västra Orust typiska lägen; på bergskrön utmed vattenvägarna.  

Nyckelvärden 

• Väl bevarat, enhetligt och öppet kulturlandskap över i stort sett hela ön. 

• Kulturlandskapets landskapselement, som exempelvis de karaktäristiska 

stengärdesgårdarna, såväl i åkermarken som i de bergiga utmarkerna. 

• Välbevarad och enhetlig bebyggelsebild, såväl vad gäller utformning, place-

ring i landskapet, som färgsättning. 

• Väderkvarnen 

• Småskaligt vägnät 

• Rösen i krönlägen 

• Trankokerilämningar 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Landskapets nuvarande helhetsutseende bibehålls så långt möjligt. Kulturlandskapet 

hålls fortsatt öppet, med tillhörande jordbruksanknuten bebyggelse. De öppna land-

skapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nytillskott.  

 

Äldre välbevarad bebyggelse får behålla sin karaktär, nytillskott blir huvudsakligen 

placerade i traditionella lägen, och bebyggelsens sammantaget mycket enhetliga ka-

raktär bibehålls. Väderkvarnen bevaras. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap gör också att fornlämningarna och deras sam-

manhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

Rekommendationer 

Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse-

bild.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär. Det 

gäller såväl odlings- och betesmark som övriga biytor. 
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• Stengärdesgårdar är viktiga kulturlandskapselement och bör bevaras. 

• Generell breddning av vägar bör undvikas. Äldre vägtillbehör som gärdesgår-

dar, stengardister mm bibehålls. 

 

• Bebyggelsens karaktär är särskilt enhetlig på nästan hela Lyr, och bör därför 

bibehållas. Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i detta bebyg-

gelsemönster. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i mil-

jön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på ett sätt 

som inte förändrar det värdefulla bebyggelsemönstret. 

• Färgsättningsmönstret med i huvudsak vita bostadshus och rödfärgade eko-

nomi- och komplementbyggnader bibehålls så långt möjligt för såväl befintlig 

som nytillkommande bebyggelse. 

• Tillkommande bebyggelse i eller i anslutning till kulturlandskapsmiljön bör 

harmoniera med den äldre jordbruksbebyggelsen vad gäller form, färgsättning 

och materialval. I terräng anpassas tillkommande bebyggelse lämpligen till 

naturlandskapet som helhet.  

• Inom Breviks sommarhusområde kan man vara något friare vad gäller husens 

form och placering. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 
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Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Naturreservat 

• Delar av Lyr i syd och sydöst är beläget inom Stigfjordens naturreservat som 

omfattas av särskilda föreskrifter och skötselplaner. 
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14. Lyresund  

Landskapet vid Lyresund domineras av dramatiska bergsformationer och ett småsku-

ret odlingslandskap i dalgångarna. Den äldre bebyggelsen är genomgående koncentre-

rad till de små strandängarna och färjeläget. Smala vägar slingrar sig runt branta 

bergssidor och i kanten av odlad mark. Vägarna är i de flesta fall tillkomma på 1900-

talet; före bilismen gick kommunikationerna vanligtvis sjövägen. Vid stränderna ut-

med Lyresund har bedrivits båtbyggeri sedan lång tid, ett näringsliv som det idag finns 

flera rester av. På krönet av det högsta och brantaste berget finns en fornborg. 

Fornlämningar 

Vid Ramshult ligger Borgekullen, som är en av Orusts 14 fornborgar. På den östra si-

dan, där berget är mindre brant, finns rester av murar uppbyggda av stenar. Murarna 

täpper till sprickdalar och bergshyllor och anlades för att göra det svårt att angripa bor-

gen på de platser där det var lättast att klättra upp. Fornborgen är inte undersökt och 

därmed inte daterad, men fornborgar brukar i allmänhet räknas till järnåldern (ca 500 

f.Kr. – ca 1050 e.Kr). 

 

Övriga fornlämningar i området utgörs av boplatser med fynd främst från stenåldern. 

Rösen och stensättningar ligger på bergshöjdernas krön på båda sidor utmed sundet. 

Bronsålderns människor markerade på detta sätt sin närvaro i landskapet utmed vat-

tenvägarna.  

Bebyggelse och landskap 

Ner mot vattnet, i sänkorna mellan bergsklackarna ligger bebyggelsen vid Ramshult, 

Tofta, Nötskär och Vasseröd. Den äldre bebyggelsen är delvis välbevarad, och de tidi-

gare brukade markerna hålls fortfarande öppna, och tillsammans bildar detta en 

mycket karaktäristisk kustmiljö utmed sundet.  

 

Den äldre bebyggelsen har under andra halvan av 1900-talet kompletterats med små 

sportstugor och fritidshus, men stora delar av det traditionella landskapet har fortfa-

rande sin karaktär i behåll. Fritidshusen vid Tofta tillkom i samband med att vägen till 

Nötskär byggdes. Vid Ramshult utgörs fritidshusbebyggelsen av småskaliga enplans-

hus med låga volymer. 

 

Näringsfånget här har historiskt sett varit det karaktäristiska för Orust kustlandskap.  

Jordbruk har kombinerats med maritima näringar som fiske, fraktfart och båtbyggeri. 

Båtbyggeri här är dokumenterat åtminstone från 1600-talet. Idag ser vi resterna av två 

varv: Vasseröd och Holmudden. Under den stora sillperioden under 1700-talets slut 

etablerades också ett sillsalteri kallat Snäckehallen vid Ramshult i norra delen av mil-

jön. Inga synliga lämningar finns dock kvar idag.  

 

Båtbyggande på Vasseröd är dokumenterat sedan början av 1800-talet, och fortsatte 

under flera generationer i samma familj. Den först till namnet kände båtbyggaren på 
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platsen var Anders Andersson (1785-1874) från Lalleröd. Sonen Samuel Andersson, 

dennes son Abraham Samuelsson och hans son Albin Abrahamsson fortsatte verksam-

heten. För att reparera och underhålla de större engelska kuttrarna byggdes upphal-

ningsslipar ca 150 meter norr om varvet år 1900 och strax därefter. 1910 byggdes en 

såg vid bäcken från Vasserödsvattnet.  På 1930-talet startades också istillverkning, 

som bedrevs ända till 1962. Isen togs från Vasseröds vatten. 

 

Också trävaruhandeln vid färjeläget har en bakgrund i varvsverksamheten, som 

byggde en ny såg  vid färjeläget år 1936. 1972 lades varvsverksamheten ner och före-

taget inriktades på trävaruhandel.  

 

Idag finns flera av varvsbyggnaderna kvar, även i magasinet, om än i nedgånget skick. 

Albin Abrahamssons bostadshus, med två frontespiser, finns kvar, liksom det närlig-

gande s.k. fyrfrontshuset, där husets alla sidor ser ut som gavlar, som båtbyggaren An-

ders Samuelsson byggde strax efter 1900.  

 

Anders Samuelsson startade varvet på Holmudden 1909, och det lades ned i början av 

1970-talet. Varvet var redan från början ett reparations- och underhållsvarv. Bostads-

huset strax intill slipen, ett traditionellt dubbelhus, uppfördes av Anders Samuelsson 

1913. 

Motivering 

Bebyggelse-, landskaps- och fornlämningsmiljö, karaktäristisk för kustlandskapet och 

med anknytning till Orusts varvsnäring. Två av Orusts få kvarvarande äldre varvsmil-

jöer finns här. 

 

Från förhistorisk tid finns fornlämningar som boplatser, gravar och en fornborg, där i 

första hand gravarna och fornborgen ligger framträdande i landskapet. Fornborgsklip-

pan är ett dominerande landskapselement med symbolvärde. De förhistoriska gravarna 

ligger alla i anslutning till Lyre sund och har bevarade siktlinjer över till motsvarande 

fornlämningar på Lyr. Gravarnas placering utmed dåtidens vattenvägar är typisk för 

västra Orust.  

 

Det småskaliga, ofta strandnära, odlingslandskapet hålls fortfarande öppet och de be-

varade stengärdsgårdarna är betydelsefulla kulturlandskapselement. Den äldre bebyg-

gelsen är till delar välbevarad och ligger i karaktäristiska lägen i landskapet. Flertalet 

av sportstugorna och fritidsbebyggelsen uppvisar karaktärsdrag typiska för sin till-

komsttid, framförallt vad gäller småskalighet och låga volymer. 

 

Varvsmiljöerna vid Vasseröd och Holmudden uppvisar flera bevarade byggnader och 

anläggningar från varvsverksamheten. Eftersom verksamheterna har upphört är miljö-

erna relativt oförändrade och autentiska. En konsekvens av att varven inte är i bruk är 

att de inte underhålls i någon större utsträckning. 



- 82 - 
 

Nyckelvärden 

• Varvsmiljöerna Vasseröd och Holmudden. 

• Övrig äldre bebyggelse i anslutning till odlingsmark och varv. 

• Småskaligt odlingslandskap. 

• Fornborgen Borgekullen. 

• Förhistoriska stensättningar och rösen i krönlägen. 

• Sportstugor och fritidshusbebyggelse. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna och deras sam-

manhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen utmed Lyresund ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar. 

Sportstugor och fritidsbebyggelse bör även fortsättningsvis behålla sin småskalighet 

och de låga volymerna för att anknyta till sitt ursprung samt för att inte dominera i 

landskapet. Varvsmiljöerna Vasseröd och Holmudden bevaras. De förändringar och 

tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga miljöns villkor, och 

med omsorg om både helhet och detaljer.  

Rekommendationer 

Äldre bebyggelse bevaras. Bevarade varvsmiljöer i behov av upprustning. Varsam 

bebyggelseutveckling, i sjönära lägen endast i begränsad omfattning. Fornlämning-

arna och deras sammanhang i landskapet ska bevaras.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• De små odlingsytorna bör fortsatt hållas öppna, vilket är viktigt för förståelsen 

av områdets framväxt och nuvarande karaktär.   

• Stengärdesgårdarna i anslutning till dessa är viktiga kulturlandskapselement, 

som bör bevaras och hållas fria från vegetation.  
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• De siktlinjer som finns mellan fornlämningarna på höjderna på Orustsidan och 

över sundet till fornlämningarna på Lyrsidan bör bevaras.  

 

• Varvsmiljöerna har höga kulturvärden på grund av att många byggnader, an-

läggningar och maskinerier finns bevarade. För ett fortsatt långsiktigt beva-

rande krävs dock underhåll.  

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• I miljön är småskalighet och anpassning till landskapets förutsättningar ett 

viktigt tema. Ytterligare förtätning av bebyggelsen bör undvikas, liksom 

breddning av vägarna till vikarna.  

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret. 

• Tillkommande bebyggelse måste anpassas till omgivande äldre bebyggelse 

vad gäller form, färgsättning och materialval. 

Lagskydd  

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 
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Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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15. Mollösund 

Mollösund brukar räknas som Bohusläns äldsta fiskeläge, etablerat under 1500-talets 

sillperiod. Den äldre täta och oregelbundna samhällskärnan är mycket välbevarad, lik-

som den långa raden med sjöbodar och bryggor. Mollösund är av riksintresse för kul-

turmiljövården. Utanför ligger Mollön och Sörön, två sammanvuxna öar som skyddar 

samhället och det mellanliggande sundet från västliga och sydvästliga vindar. 

Den medeltida hamnen 

Under medeltiden var sundet innanför Mollön en omtyckt hamn och ankarplats. Sun-

det är skyddat, djupt och ligger i den yttersta skärgården, vilket gjorde hamnen mycket 

lämplig för sjöfarare på resa längs segelleden utmed Bohuskusten. Det äldsta omnäm-

nandet av hamnen kommer från år 1325 i ett brev utfärdat i Mollösund och underteck-

nat av rådmän från en rad hansestäder.  

 

Flera arkeologiska fynd har gjorts, som speglar hamnens betydelse för den långväga 

handeln under medeltiden. På bottnen av Mollösundet har man lokaliserat två vrak 

från 1300-talet och medeltida keramik. I en trädgård i Mollösund har dessutom ett 

1300-talsmynt från hansestaden Rostock påträffats.  

Fiskeläget på 1500- och 1600-talet 

När den allra första bebyggelsen tillkom på Mollösund är inte känt. Det första säkra 

beviset är ett brev från 1564, skrivet under 1500-talets sillperiod. I detta brev till kung 

Fredrik II anhöll en amiral i Lübeck om att få fiska, salta in och handla med sill i 

Mollösund. Av brevet att döma var fiskeläget fullt etablerat redan då. Till skillnad från 

många andra fiskelägen, som bara användes under sillfiskesäsongerna, verkar 

Mollösund ha varit permanent bebott och med en betydande verksamhet kring fisket 

och handeln med sill. En tullbod finns omnämnd från och med år 1572 och år 1586, 

när sillperioden led mot sitt slut, omnämns Mollösunds kapell för första gången. Det 

gamla kapellet låg på kyrkogården inne i samhället, strax norr om den välvda portalen 

i kyrkogårdsmuren. Denna äldre kyrka fanns kvar tills den ersattes av den nuvarande 

kyrkan från 1866 efter ritningar av H.J. Strömberg. 

 

Trots nedgången efter sillperiodens slut förblev Mollösund det största fiskeläget i Bo-

huslän under 1600-talet. Vid 1600-talets mitt bodde minst 200 personer i Mollösund. 

Kustfisket och sjöfarten förblev den viktigaste utkomsten under hela 1600-talet.  

 

På Mollön finns ett antal bevarade lämningar, som kan kopplas till sjöfarten och fis-

ket. Bland dessa märks en begravningsplats omgärdad av en stenmur. 14C-dateringar 

tyder på att begravningsplatsen varit i bruk under perioden 1400 - 1600-tal. Intill finns 

ett bomärke eller en kompassros inristad på ett löst block. Vid ett av rösena på Mollön 

finns en kompassros, som tros vara inristad i berget under början av 1600-talet.  
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Även på Mollösundets botten finns lämningar från denna tid. Bland annat har två vrak 

påträffats; det ena från 1500-talets slut eller 1600-talet, och det andra från 1700-talet. 

Det finns också ett område med hamnkulturlager. Det består av sopor som har slängts 

överbord från fartyg eller från bryggor, som djurben och keramik, men också av dum-

pad ballaststen och hantverksspill från strandnära aktiviteter. Keramiken i kulturlagret 

som dateras till 1500– och 1600-talet som äldst.  

1700 - 1800-tal: Samhället växer 

Under 1700-talets stora sillperiod fördubblades befolkningen i Mollösund. I samhället 

med omgivningar fanns dessutom 11 större trankokerier och sillsalterier. Lämningarna 

efter några av dessa finns vid bland annat vid Tornvik, Svensholmen och Åkervik.  

 

Det samhälle vi nu ser är dock mest präglat av den senaste sillperioden, d.v.s. mellan 

1870-1910. Då började det bli vanligt med sjöbodar. Den långa och täta bod- och ma-

gasinraden har till stora delar tillkommit just under denna tid. Mollösund tillhör dock 

de samhällen som hade sjöbodar även tidigare. På 1773 års karta finns flera sjöbodar 

och många ladugårdar markerade. På denna karta kan man också se att bostadshusen 

ligger mycket tätt på planen mellan saltsjön och berget. Man kan lätt orientera sig och 

hitta våra dagars gator utefter hamnen. Med 1800-talets befolkningsökning började be-

byggelsen ”klättra” upp i berget. 

 

I Mollösund fanns från 1800-talets mitt till början av 1900-talet en betydande flotta av 

större segelfartyg, som mest gick i långfart. I 1877 års skeppslista kan man se att här 

fanns 30 större fraktfartyg (8 briggar, 1 skepp, 1 bark, 3 skonertskepp, 2 skonerter och 

15 skonare). I början av 1900-talet förbättrades villkoren avsevärt för långafisket då 

större båtar, s.k. kuttrar, inköptes från England. Fisket kunde nu utsträckas till de stora 

fiskebankarna utanför Shetlandsöarna. Sensommar och höst bedrevs makrilldörje i 

Nordsjön. Islandsfiske och annat sillfiske har också under 1900-talet bedrivits av 

Mollösundsbåtar, men fiske och beredning av långa har sedan det stora sillfiskets da-

gar till de senaste decennierna varit den mest betydande näringen. 

Bebyggelsebilden 

Mollösunds äldre bebyggelse utgör en karaktäristisk tät och långsträckt bebyggelse-

klunga från hamnen i norr till udden i söder. Genom samhället löper huvudstråket 

”Gatan”, där tidigare många av samhällets affärer och andra verksamheter låg. Den 

norra delen av samhället, i anslutning till hamnen, kallas ”Norlejet” och den södra de-

len ”Sörlejet”. Bebyggelsen i södra delen var generellt något enklare. 

 

Bebyggelsen ligger tätt och oregelbundet, där de oftast välbevarade husen tillsammans 

bildar en organiskt framvuxen samhällsbild. Mellan husen löper karaktäristiska stigar 

och prång, som är en viktig del av helhetsbilden. Ser man samhället från vattnet ser 

man de täta raderna med sjöbodar och magasin, i huvudsak rödfärgade men också ock-
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ragula, och bakom dem de oftast vita bostadshusen. På Mollön finns bebyggelse kopp-

lad till fiske och fiskberedning, och här finns också en torkställning av äldre modell, 

där man förr torkade långa.  

 

I stort sett all senare bebyggelseutveckling har skett öster om den gamla bebyggelsen, 

på andra sidan bergshöjden, vilket gör att den äldre bebyggelsen med enstaka undan-

tag visar en mycket enhetlig äldre karaktär. På berget ovanför Sörlejet står Mollösunds 

väderkvarn, en av två bevarade väderkvarnar på Orust. 

Motivering 

Mycket höga kulturvärden. Kustsamhälle med mycket välbevarad bebyggelse, samt 

värdefullt kustlandskap. 

 

På Orusts västsida finns flera kustsamhällen med stark anknytning till de för Bohuslän 

karaktäristiska maritima näringarna. Den historiska utvecklingen inom fiske och frakt-

fart gör att bebyggelsen i dessa samhällen i hög grad är präglad av tiden mellan 1800-

talets mitt och första världskriget. Samhällena uppvisar mycket karaktäristiska bebyg-

gelsebilder med tätt liggande hus, och med grundelementen bryggor, sjöbodar/maga-

sin och bostäder, samt också byggnader med anknytning till fiskberedningsindustri. 

Bebyggelsebilden är i allmänhet oregelbunden där bostadshusen ligger, och mer regel-

bunden i sjöbodsraderna. Bebyggelsen från decennierna kring 1900, särskilt bostads-

husen, delar i dessa samhällen ofta en gemensam snickeritradition vad gäller detaljut-

formningen. 

 

Mollösund är ett välbevarat exempel på detta, som ett av de största och äldsta sam-

hällena. Bebyggelsebilden som helhet är välbevarad, och en stor andel av de enskilda 

byggnaderna är också välbevarade. Mollösund har varit ett komplett och självständigt 

kustsamhälle, vilket återspeglas i att här finns eller har funnits kyrka, prästgård, affär, 

skola, post mm. Mollösund är också det fiskeläge på Orust där det finns flest äldre 

hus, dvs före 1800-talets mitt. 

 

I och kring Mollösund finns lämningar bevarade efter platsens tidiga historia som 

hamn och ankringsplats. Bevarade medeltida vrak är mycket ovanliga i Bohuslän och i 

Mollösundet finns två av dessa.  

 

Fornlämningarna både på land och under vatten representerar ortens långa utveckling 

som en viktig hamn och sjöfartssamhälle, från 1300-talets kontinentala fjärrhandel till 

1800- och 1900-talens fiske med inköpta engelska kuttrar. Fornlämningarnas, fyndens 

och hamnkulturlagrets stora tidsmässiga omfång utgör ett viktig historiskt arkiv för 

berättelsen om ortens förändring över tid.  

Nyckelvärden 

• Välbevarad bebyggelsestruktur, med tätt placerad bebyggelse. 



- 89 - 
 

• Äldre och välbevarad bostadsbebyggelse, delvis oregelbundet placerad, och 

med få sentida tillägg. 

• Längs vattnet mer regelbunden rad med sjöbodar/magasin och bryggor. 

• Bebyggelsebilden som helhet, med de grundläggande elementen lätt avläs-

bara: Brygga, bodar/magasin, verksamhetsbyggnader, och bostäder. 

• Den äldre bebyggelsens enhetliga traditionella utformning. 

• Den för Orust västkust lokala variant av den bohuslänska snickeritraditionen, 

så som den kommer till uttryck i många av bostadshusens detaljutformning. 

• De hus som ännu har sina ursprungdetaljer kvar är särskilt värdefulla. 

• Kommunikationsstråk i form av huvudstråket Gatan i kombination med små-

vägar, stigar och smala prång som enligt karta fanns redan 1773. 

• Kyrkogård där 1500-talskapellet låg och nuvarande kyrka i trä från 1866. 

• Torkställningar för långa på Mollön. 

• Vraken från olika tider i Mollösundet. 

• Andra fornlämningar under vatten, som hamnkulturlager, ballastplatser mm. 

• Fornlämningarna på Mollön, t ex begravningsplats, maritima ristningar, tomt-

ningar, husgrunder, rösen och sjömärken. 

• Lämningar efter skärgårdsverk. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En i mycket hög grad välbevarad äldre bebyggelse och bebyggelsebild som får bibe-

hålla sin karaktär, så att den historia som bebyggelse och anläggningar på Mollösund 

och Mollön ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläsbar.  

 

De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga 

miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

 

En välbevarad fornlämningsmiljö, där fornlämningarna både på land och under vatten 

och deras sammanhang i det maritima landskapet är förståeliga och avläsbara.  

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Mycket varsam bebyggelseutveckling i endast be-

gränsad omfattning. Fornlämningarna och deras sammanhang i landskapet ska be-

varas.  

Fornlämningar 

• Avstå från ingrepp i den marina kulturmiljön i Mollösundet, det vill säga i 

vraken, hamnkulturlager och andra anläggningar. 

• Fysisk planering som medför ingrepp i havsbottenavsnitt bör undvikas och all-

tid samrådas med Länsstyrelsen. Även mindre ingrepp som exempelvis bryg-

gor, muddring eller liknande måste samrådas med Länsstyrelsen.  

• Ev. markingrepp eller exploatering ska inte inkräkta på fornlämningarna och 

deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir aktuella ska de 
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föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. antikvariska insat-

ser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

Bebyggelsen 

• Bebyggelsen på Mollösund och Mollön är att betrakta som mycket kulturhi-

storiskt värdefull, och bör genomgå så få förändringar som möjligt. Att bibe-

hålla de befintliga kvalitéerna hos de äldre husen och miljön är utgångspunk-

ten. 

• De äldre byggnaderna och anläggningarna ska behålla sin karaktär, och lö-

pande underhåll ska ske respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ur-

sprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Byggrätterna i detaljplanen är snäva. Detta som ett led i att bibehålla bebyg-

gelsebildens karaktär, genom att begränsa mängd och storlek på tillbyggnader. 

Avvikelser från byggrätterna bör ur kulturhistorisk synvinkel undvikas.  

• Miljön mellan husen ska även den behålla sin karaktär, utan moderna inslag 

som altaner, modernt utformade staket och plank, moderna markbeläggningar 

mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är bygglovspliktiga eller ej. 

• De gemensamma kommunikationsytorna med stigar och prång ska inte göras 

privata eller halvprivata. 

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 

• Till detaljplanen finns ett miljö- och byggnadsprogram, vars riktlinjer ska föl-

jas.  

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 
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vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar är rödfärgade eller i enstaka fall 

ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, 

om inte annat är historiskt motiverat. 

• Funktionsuppdelningen bostadshus för boende, sjöbodar/magasin för förva-

ring/verksamhet bör bibehållas. 

• Även bryggors utformning är viktig för miljön, även om de inte alltid omfattas 

av Plan och bygglagens regler.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Mollösund är utpekad område av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 

kap): O32 Mollösund. 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

• Detaljplan med bevarandeinriktade bestämmelser samt Miljö- och byggnads-

program finns för Mollösund, gamla delen. 

För bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom bebyggelsemiljön. 
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Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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16. Morlanda 

I Morlandadalen finns lämningar, som speglar mänsklig verksamhet allt från stenål-

dern till våra dagar. Dalgången domineras av Morlanda säteri och kyrka, båda med 

rötter i medeltiden. Morlanda kyrka är Orust enda bevarade medeltida kyrka. På slutt-

ningarna i områdets östra och norra delar finns flera stenåldersboplatser och stenkam-

margravar, som tillsammans utgör en ovanligt stor och koncentrerad stenåldersmiljö.  

 

Dalgången är avgränsad av Storehamns höga bergvägg i öster och av havet i väster. 

Landskapet karaktäriseras av stora öppna ytor, till stor del odlingsytor men idag finns 

också en golfbana här. 

Fornlämningarna 

Kring Morlandadalgången finns lämningar efter mänsklig aktivitet från hela förhisto-

rien. På en bergsplatå områdets nordöstra del ligger två stora dösar. Båda dösarna lig-

ger i högar som omges av resta stenar. Den största av dem har kallats för Torebo altare 

eller Jättealtaret. Dösarna har anlagts som gravar under bondestenåldern, ca 3400 - 

2900 f.Kr. Kring Ilanda fors och Torebo finns en koncentration av boplatser, med 

fyndmaterial främst från stenåldern.  

 

Kring Kårehogen och Morlanda kyrka finns fler förhistoriska boplatser. Arkeologiska 

undersökningar visar att de använts i perioder under såväl stenåldern, som bronsåldern 

och järnåldern. Från järnåldern finns bl.a. en fornborg som kallas Slottsberget och ett 

gravfält med nio högar vid Nybygget. Fornborgen utgörs av ett brant berg, som man 

befäst genom att bygga murar i mindre branta partier. Borgen har troligen använts som 

tillfällig tillflyktsort i orostider.  

 

Många av fornlämningarna i miljön har tidigare legat synliga i landskapet, men nu-

mera ligger de flesta i skogsmark. Siktlinjerna mellan dem skyms ofta av vegetation. 

Morlanda säteri 

På Orust har funnits fyra säterier med underliggande gårdar: Svanvik, Råssö, Kåröd 

och Morlanda. Av dessa är det bara Morlanda som fortfarande kallas säteri, även om 

de skattemässiga förmånerna avskaffades under 1800-talet. Många gårdar på Orust, 

Tjörn och Inland låg under Morlanda långt fram i tiden. 

 

Morlanda var en storgård redan på medeltiden, de äldsta uppgifterna är från 1388. 

Godset var då ett av Bohusläns största med huvudsakliga ägor på Orust och Morlanda 

socken, men med mark också på många andra håll. Godsets omfattning under de föl-

jande århundradena både minskade genom arvskifte och utökades genom nyförvärv. 

När Bohuslän blev svenskt 1658 ägdes omkring hälften av all jord Morlanda socken 

av säteriet. Under många år från 1500-talet och fram till 1800-talets slut ägdes säteriet 

av släkten Bildt, ett släktnamn som inte sällan återkommer i den lokala historien. 
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Från 1521 finns en uppgift om att gården brändes av svenskar, den ska då ha legat 

närmre sjön. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på 1600-talets andra hälft, på 

en sten i grunden finns årtalet 1675 inhugget. Den har förändrats en del under århund-

radena, men har mycket av ursprunget kvar, bl.a. det glaserade takteglet. Under åren 

1919-20 genomgick byggnaden en genomgripande restaurering. Många äldre detaljer 

som väggmålningar och dörrar togs då fram. 

 

I den första brandförsäkringen från 1811 framgår att huset var rödfärgat, en färg som 

då fortfarande var ståndsmässig. 1846 när ny brädklädsel sattes upp hade rödfärgen 

blivit så vanlig, att det var den gula oljefärgen som var en statusmarkering, och bygg-

naden blev gulmålad. De två flygelbyggnaderna är från 1806 och 1809. Här finns 

också ekonomibyggnader av äldre datum, bl.a. ett sädesmagasin vars bottenvåning är 

från 1700-talet, smedja, äppelbod, äldre ladugård, och mejeri. Vid 1600-talets slut 

skapades också en prydnadsträdgård. Här finns idag kvar en lind, kallad ”Apostlalin-

den”, syftande på dess tolv stammar, och som är planterad i mitten av 1600-talet och 

fridlyst sedan 1942.   

 

Från slutet av 1700-talet ökades andelen odlad mark för att kunna bemöta befolknings-

ökningen och i samband med det också antalet torp med dagsverksavtal under Mor-

landa. Totalt har det funnits 21 torpställen under Morlanda, 11 under Torebo och 9 un-

der Hålta. När torpinstitutionen upphörde 1943 styckades och såldes torpen av till re-

spektive brukare.  

Kyrkan 

Morlanda kyrka är den enda av Orusts medeltidskyrkor som inte revs under 1800-ta-

let. Den är sannolikt uppförd på 1100- eller 1200-talet, omnämnd första gången 1308. 

Kyrkans nuvarande form härrör från en ombyggnad på 1680-talet, kompletterat med 

klocktorn 1765-69. Under 1600-talet och fram till 1760-talet skapades stora delar av 

inredningen i kyrkan, inte minst präglad av närheten till säteriet. Ägaren till säteriet 

hade ända fram till 1921 s.k. patronatsrätt, vilket innebar rätt att tillsätta präst i kyrkan. 

Detta speglar den nära kopplingen mellan säteriet och kyrkan. 1804 köptes en orgel 

från Marstrands kyrka, en orgel som idag är landets äldsta spelbara orgel. Den är 

byggd 1604, men ombyggd 1715. Den genomgick en noggrann restaurering 1999-

2001 som förde den så nära 1715 års spelverk som var möjligt, och med några stäm-

mor från 1604. 

Kårehogen 

Ytterligare ett uttryck för att platsen hade en central funktion inte bara i socknen, utan 

även för hela västra Orust, är Kårehogen. Här finns en välbevarad anläggning, utse-

endemässigt präglad av det tidiga 1900-talet, där Orusts första apotek inrättades 1840. 

Här fanns även bostad åt provinsialläkaren, och affär, post och telefonväxel. 

 

I den s.k. Kårehogs hage vid Höjentorp anlades en kolerakyrkogård år 1834. Den an-

vändes som begravningsplats under flera av 1800-talets koleraepidemier. Kyrkogården 
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omgärdas av en stenmur och har en minnessten, uppsatt av Morlanda hembygdsför-

ening. 1830-talets koleraepidemi bidrog troligen till att Orusts första fasta läkare och 

apotek kom att inrättas vid Kårehogen.  

Ilanda fors och Strömsholm 

Längs Torebosjöns utlopp genom Torebobäcken har det funnits vattenkvarnar redan 

under 1400-talet. Här står idag kvar stenpelare som burit upp en vattenränna till en av 

de mer sentida kvarnarna, Morlanda kvarn. Ytterligare en kvarn, Getrilla kvarn, låg 

nedströms. Över Torebosjöns utlopp går Åsebron, en väl bevarad stenvalvsbro, byggd 

1889. Ilanda fors och Strömsholm strax intill Morlanda brygga har varit en mötesplats 

i bygden. 1915 anlades en ångbåtsbrygga vid bäckens mynning. Här fanns förutom 

kvarnar senare även garveri, färgeri, affär och skolhus. Affären låg i det kvarvarande 

gula huset intill landsvägen som uppfördes 1864. 1975 lades affären ned.  

 

Utmed strandkanten norr om Strömsholm låg tidigare ett cementgjuteri som framför 

allt under 1920- och 30-talen tillverkade cementhålsten och andra cementprodukter. 

Sanden kom från grustäkten mellan säteriet och kyrkan. Verksamheten sysselsatte som 

mest 60 anställda. Idag finns det ytterst små spår kvar av denna verksamhet. 

Bildtska hembygdsmuseet och Torebo 

I nordöstra delen av miljön ligger Bildtska hembygdsmuseet. Det är inrymt i konstnä-

ren och vetenskapsmannen Wilhelm von Wrights hem Marieberg. Här finns dels före-

mål med anslutning till von Wright, dels Axel Vincent Bildts samlingar av föremål 

från stenåldern till tidigt 1900-tal. Bildt bodde på intilliggande Torebo, som var en del 

av Morlanda säteris ägor. Wilhelm von Wright gifte sig med dottern Maria Bildt och 

byggde på 1840-talet ett boställe som döptes efter Maria. Wilhelm von Wright, som 

ursprungligen kom från Savolax i Finland, och hans två bröder Axel och Ferdinand 

dokumenterade det svenska och nordiska fågellivet och gav ut flera omtalade plansch-

verk med fågelillustrationer.  

 

Den ursprungliga fastigheten Torebo nämns i skriftliga källor så tidigt som 1430 och 

kom i familjen Bildts ägo under 1500-talet. Nuvarande manbyggnad, som ersatte en 

tidigare, uppfördes 1887 men byggdes om och till 1943, och även under senare tid. 

Ekonomibyggnaden är från 1840 och renoverad 1940. Under Torebo fanns torp och 

lägenheter varav de flesta låg och ligger än idag i Toreboskogen ovanför Ilanda fors. 

Ett av dessa var Tegelverket. Torpet, som var bebott in på 1900-talet, har fått sitt namn 

efter de tegelugnar som legat här. Lämningarna efter två runda ugnar finns fortfarande 

kvar. Tegelugnarna anlades troligen för Morlanda säteris behov, men det är inte känt 

hur läge de var i bruk. Det finns källor som visar att tegelugnarna var igång under 

1600-talet. De äldsta kända torparna på platsen bodde här från och med 1680-talet.  

Motivering 

Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, säteri med tillhörande herrgårds-

landskap och medeltida kyrka. Varierad fornlämningsbild med lång kontinuitet. 
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I Morlandadalen finns lämningar, som speglar mänsklig verksamhet allt från stenål-

dern till våra dagar. Fornlämningsbilden är varierad och representerar en lång kontinu-

itet av bosättning, särskilt kring Morlanda kyrka och Kårehogen. I den nordöstra delen 

av området finns en stor koncentration av fornlämningar från stenåldern. De två välbe-

varade dösarna utgör monumentala uttryck för bondestenålderns gravskick och land-

skapsutnyttjande.  

 

Morlanda kyrka är den enda kvarvarande medeltida kyrkan på Orust, och med en väl-

bevarad interiör från främst 1600- och 1700-tal. Morlanda säteri är ett välbevarat ex-

empel på en för Bohuslän karaktäristisk herrgårdsmiljö. Det öppna landskapet är präg-

lat av storgårdens behov, och gör ännu historien läsbar, även om delar av marken ut-

görs av golfbana. Kårehogen berättar om platsens betydelse för västra Orust.  

 

Området kring Morlanda säteri är ett herrgårdslandskap. Mindre gårdar har redan ti-

digt inlemmats i storgårdens ägor, vars behov präglat landskapet. På grund av detta 

domineras odlingslandskapet av stora öppna ytor i dalgången och utmed stranden, som 

hävdas genom bete och slåtter. Kring säteriet finns en parkmiljö med höga natur- och 

kulturvärden.  

 

Bildtska hembygdsmuseet med intilliggande Torebo gård har ett egenvärde genom 

sina samlingar med anknytning till Wilhelm von Wright. 

Nyckelvärden 

• Dösarna på Torebo marker. 

• Stenåldersboplatser kring Ilandafors och Torebo. 

• Fornlämningar kring Morlanda kyrka, säteri och Kårehogen.  

• Det öppna landskapet. 

• Morlanda säteri, med både manbyggnad från 1600-talet och övrig välbevarad 

gårdsbebyggelse. 

• Morlanda kyrka 

• Bebyggelsen på Kårehogen 

• Bildska hembygdsmuseet 

• På Torebo finns manbyggnad och ekonomibyggnader från 1800-talet. 

• Torpen under Morlanda och Torebo 

• Kvarn- och industrihistoriska lämningar vid Ilanda fors. 

Långsiktig målbild för miljön 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna och deras sam-

manhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

 

Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket är vik-

tigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  
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En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på och omkring Morlanda ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt 

avläsbar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den 

befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Bibehållet öppet landskap, med bevarad miljö kring säteriet och kyrkan. Fornläm-

ningarna och deras sammanhang i landskapet ska bevaras. Varsam bebyggelseut-

veckling. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet och med fria siktlinjer för att behålla de kulturhi-

storiska värdena, vilket är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nu-

varande karaktär. 

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Endast enstaka förtätning av byggelsen är lämplig, och då i anslutning till be-

fintlig bebyggelse.  

• Tillkommande bebyggelse bör harmoniera med äldre jordbruksbebyggelse 

vad gäller form, färgsättning och materialval. 

Lagskydd 

Miljön som helhet  

• Miljön är utpekad som område av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 

kap): O33 Morlanda-Torebo 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 
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Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla och omfattas av för-

vanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 

2 kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande 

vad gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

• gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning, medan bebyg-

gelse som tillkommer i omgivande terräng ges utformning som strävar att 

minska den visuella påverkan på miljön som helhet, och som därmed lämpli-

gen anpassas till naturlandskapet som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd från 

Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobyggnaden som 

kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  
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• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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17. Myckleby 

Mycklebyslätten karaktäriseras av ett öppet odlingslandskap med många fornläm-

ningar, i synnerhet gravfält och gravar från järnåldern. Myckleby kyrka ligger centralt 

i miljön. Kyrkan togs i bruk 1848 och ersatte en medeltida stenkyrka på samma plats. 

Området kring kyrkan har tjänat som sockencentrum med bland annat prästgård och 

hembygdsgård.  

Förhistoriska lämningar 

Runt den öppna Mycklebyslätten finns många lämningar från förhistorisk tid. På krö-

nen av de skogbevuxna höjderna kring slätten ligger stensättningar och rösen. Dessa är 

gravar från bronsåldern (1700 - 500 f.Kr.) På sluttningarna ned mot jordbruksmarken 

ligger flera gravhögar och gravfält, bland annat vid Myckleby kyrka. De utgör rester 

efter järnålderns landskap (ca 500 f.Kr. – 1050 e.Kr). Det största gravfältet omfattar ca 

40 högar och stensättningar och ligger på en åsrygg vid gården Totorp, med vacker ut-

sikt över landskapet.  

Vid Västra Bogane undersöktes lämningarna efter en järnåldersgård år 1993. Arkeolo-

gerna hittade rester efter gårdens hus och eldstäder, samt föremål som använts på plat-

sen; bland annat en järnkniv, keramikskärvor och löpare till handmalningsstenar.  

 

Gravarna har tidigare legat exponerade i landskapet, men många av dem ligger nu-

mera i skogsmark. Delar av Totorpsgravfältet ligger synligt i välhävdad betesmark, 

meden andra delar av gravfältet är övervuxet av tätt buskage. Siktlinjerna mellan forn-

lämningarna i miljön skyms i allmänhet av vegetation. 

Kyrkplatsen 

Under tidig medeltid byggdes den stenkyrka som kom att tjäna som sockenkyrka fram 

till 1848. Kyrkan och ortnamnet Myckleby omnämns första gången år 1388. Trots 

flera ombyggnader i början av 1800-talet blev kyrkan för liten när befolkningen ökade 

under 1800-talet. År 1848 - 50 uppfördes en ny kyrka på samma plats som den gamla, 

invigd den 11 september 1850. Kyrkobyggnaden blev lång och hög med stora luftiga 

fönster. Byggmästare var Anders Persson från Bollebygd, som byggde kyrkor på flera 

håll i Västsverige. I kyrkan finns altartavla och predikstol från 1600-talet. Den äldsta 

delen av kyrkogården har varit i bruk sedan medeltiden. Kyrkogården har utvidgats 

flera gånger, bland annat 1883, 1927 och 1992 då en minneslund byggdes.  

 

Öster om kyrkan, på andra sidan vägen, ligger prästgården, med sin uppfartsväg flan-

kerad av två kraftiga grindstolpar. Det var härifrån som 1790 års prästgårdsbyggnad 

flyttades till Stillingsön år 1862. Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1937. Grun-

derna från flera äldre byggnader finns kvar på fastigheten. Prästgården var pastorsex-

pedition fram till 2008 då det nya församlingshemmet byggdes. 

 

Vid kyrkan finns också en hembygdsgård, omfattande en rad byggnader från Myck-

leby och Torps socknar, som flyttats hit under 1900-talet. I en påbyggd ovanvåning till 
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ett spannmålsmagasin höll Myckleby kommunalnämnd sina möten under 1900-talets 

början. Hembygdsgården invigdes 1955.  

Landskapet och bebyggelsen 

Landskapet är ett svagt kuperat slättlandskap, som är förhållandevis öppet och till 

stora delar väl hävdat. Jordbruksbebyggelsen ligger relativt jämnt utspridd på Myckle-

byslätten. Flera av gårdsmiljöerna har sin karaktär relativt välbevarad, men här finns 

också mer förändrad bebyggelse. Jordbrukslandskapet som helhet är förhållandevis 

opåverkat av senare bebyggelse, utöver jordbruksbebyggelsen. 

Motivering 

Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och kyrka.  

 

Bland fornlämningarna kring Myckleby är järnålderslämningarna särskilt framträ-

dande. De ligger i karaktäristiska lägen; antingen på bergskrönen eller längre ned i 

sluttningarna närmare odlingsmarken. Gravfälten och gravhögarna ligger med något 

undantag inte i anslutning till de historiska gårdstomterna, vilket låter oss ana att det 

forntida bebyggelsemönstret i denna bygd såg annorlunda ut än dagens. Gravfältet vid 

Totorp har genom sin storlek och genom sitt höglänta läge i betesmark ett miljöskap-

ande värde.  

 

Odlingslandskapet har lång agrarhistorisk kontinuitet och hålls till stora delar öppet 

genom fortsatt jordbruk. Hävdade betesmarker med höga kulturvärden finns i anslut-

ning till Totorp och Övre Myckleby. Den jordbruksanknutna bebyggelsen ligger i ka-

raktäristiska lägen, ofta i mötet mellan höjdpartier och odlingsmark eller på impedi-

ment. Odlingslandskapet är till stor del opåverkat av senare decenniers bebyggelseex-

pansion. 

 

Området kring Myckleby kyrka och prästgård utgör ett sockencentrum med lång kon-

tinuitet. Det närbelägna järnåldersgravfältet tyder på att platsen haft betydelse även 

före medeltiden. Under 1900-talets första hälft kanaliserades bygdens intresse för att 

bevara det förgångna genom anläggandet av hembygdsgården vid socknens givna 

mittpunkt. 

Nyckelvärden 

• Gravfältet vid Totorp 

• Gravfältet vid Myckleby kyrka 

• Myckleby kyrka 

• Hembygdsgården 

• Myckleby prästgård med den gamla tomten 

• Det öppna odlingslandskapet 
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Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse.  

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap gör att fornlämningarna i synnerhet vid Totorp 

och Myckleby kyrka och deras sammanhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Bibehållet öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, kring 

Myckleby kyrka endast i begränsad omfattning. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Endast begränsad förtätning är lämplig, och då i traditionella lägen i anslut-

ning till befintlig bebyggelse. Restriktivitet bör gälla i området kring Myck-

leby kyrka.  

• Tillkommande bebyggelse bör harmoniera med den äldre jordbruksbebyggel-

sen vad gäller form, färgsättning och materialval. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 
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• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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18. Nösund 

Bebyggelsestrukturen i Nösund skiljer sig från övriga kustsamhällen i kommunen. 

Nere vid gamla ångbåtsbryggan finns en oreglerad husklunga, men i övrigt ligger bo-

stadshusen på rad utmed landsvägen. Samhället domineras fortfarande av de två stora 

handelshusen, vilka under 1800-talet etablerades i Nösund och kring vilkas verksam-

het samhället vuxit fram. Badgästliv, konservindustri och framförallt fraktfart (havre-

export) var de viktigaste näringsgrenarna. Den äldre bebyggelsen är med några undan-

tag väl bevarad. Inom kulturmiljön finns också ett stort antal förhistoriska boplatser.  

Äldre historia 

Redan på stenåldern bodde människor vid Nösund. Arkeologerna har hittat flera stora 

boplatser och många fyndplatser i dalgångarna, där människor lämnat spår efter sig i 

form av flintverktyg, yxor och lämningar efter eldstäder. Några av boplatserna har da-

terats till mesolitisk tid, d.v.s. från ca 7000 f.Kr och framåt. Det har rört sig om strand-

bundna boplatser, där befolkningen ägnat sig åt jakt och fiske.  

 

Nösund är sedan kring år 1400 känt som en jordbruksfastighet. Då skänkte en bonde i 

Lalleröd en jordlott i Nydisundi till kyrkan. Gården räknades sedan 1500-talet som ett 

helt hemman. Fram till sekelskiftet 1800 livnärde sig invånarna här av jordbruk och 

husbehovsfiske. Bebyggelsen låg då intill den odlade marken. 

Dagens Nösund växer fram 

Under sillperioden vid 1700-talets slut förändrades Nösund. Nere vid nuvarande bryg-

gan uppfördes sillsalteri och trankokeri. I början av 1800-talet försvann sillen och svå-

rare tider tog vid längs kusten. I Nösund började då handelsmannen Gerle att skeppa 

havre till England och orten blev en av kustens s.k. havrehamnar.  

 

Gerle ägnade sig även åt annan affärsverksamhet. Handel blev vid sidan av fraktfarten 

ett mycket viktigt inslag i Nösunds näringsliv. År 1850 fanns tre affärer här, att jäm-

föra med tio handelsbodar på hela övriga Orust. Ett gästgiveri fanns också, och 

Nösund var på väg att bli den knutpunkt för Västra Orust som samhället kom att vara 

långt in på 1900-talet. 

 

Med 1800-talets sillperiod tillkom en konservfabrik. Även andra verksamheter drogs 

till platsen, bl.a. skomakeri, skrädderi. bageri, krog, kvarn, benmjölsstamp och bleck-

slageri. Mot slutet av 1800-talet kom också post, bank och telegraf. All den nya be-

byggelsen placerades utefter landsvägen i sluttningen ner mot hamnen. 

Badgäster 

Under 1880-talet upptäcktes Nösund av badgäster som föredrog att kombinera salta 

bad och kala klippor med lummig grönska och pastorala idyller. Nösunds Hafsbadsan-

stalt och Nösunds Badhusaktiebolag lät uppföra både kall- och varmbadhus, varav 
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varmbadhuset finns kvar idag. Badgäster kom i allt större utsträckning till Nösund 

samtidigt som handels- och sjöfartsverksamheten avtog.  

 

Förutom gästgiveri och privatbostäder fanns vid sekelskiftet också Edströms hotell. 

Det idag mycket om- och tillbyggda pensionatsbyggnaden är från 1925, men verksam-

heten startade 1912, då Gerle köpte ett äldre hus och hyrde ut som sommarpensionat 

under namnet Nösunds pensionat. Namnet byttes 1925 till pensionat Strandgården, 

och senare 1962/63 till Nösunds värdshus och numera Nösunds Havshotell.  

 

Den första sommarvillan byggdes i 1905 och följdes snart av andra, och ett flertal 

sommarhus byggdes i och i anslutning till samhället.  Senare har ett flertal hus byggts 

som sommarhus. 

Senare decennier 

Under en stagnationsperiod på 1950-talet hoppades man att en ny bilvägsförbindelse 

åt nordväst mot Boxvik, Mollösund och Hälleviksstrand skulle gjuta nytt liv i orten. 

Tunneln genom Stigberget kom att bli Sveriges första landsvägstunnel och stod färdig 

1958. På grund av ett nybyggnadsförbud och en bristfällig VA-situation skedde från 

1950-talet i princip ingen nybyggnation i samhället, innan en ny detaljplan togs fram 

vid 1990-talets slut, något som också präglat dagens bebyggelsebild.  

Bebyggelsen i Nösund 

Med sin historia och sin bebyggelsestruktur har Nösund kommit att skilja sig från öv-

riga kustsamhällen på Orust. Flera välbevarade byggnader finns i samhället. Nere vid 

den gamla ångbåtsbryggan finns exempelvis sillsalteriets magasin, uppfört 1873-1874, 

dess kontor och en ångbåtsbrygga. Här finns också samhällets äldsta bevarade hus, 

uppfört på 1780-talet och kallat Källarhuset, som huserat gästgiverirörelse, brännvins-

förvaring och utskänkning.  

 

I huvudsak ligger annars bebyggelsen längs landsvägen mot Tegneby. Här finns bl. a. 

Holsts affär, som drevs av Carl Holst från 1861. I huset fanns affär fram till 1950-talet. 

Här finns också Gerlegården med tillhörande parklikande trädgård, där handelsman-

nen Rudolf Leopold Gerle bodde med sin familj, och mitt emot ligger huset som var 

Gerles affär. Intill ligger ett hus som varit gästgiveri och pensionat (Edströms hotell) 

samt ett f.d. posthus. Vid gamla landsvägen låg Orusts sparbank mellan 1909 och 

1998 i ett hus som uppfördes på 1870-talet som kaptensbostad. Utmed den nya lands-

vägen växte bostadsbebyggelse fram under 1900-talets början. Här finns också ett f.d. 

bussgarage.  

Motivering 

Välbevarad bebyggelse- och fornlämningsmiljö som vuxit fram ur handel och sjöfart. 

 

Bebyggelsen i Nösund illustrerar ett samhälle som utvecklats från helt andra utgång-

punkter än det traditionella fiskeläget. Här är det framförallt de stora handelshusen och 
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sjöfarten som präglat samhällets utveckling. Senare har även badgästlivet kommit att 

prägla samhällets utseende. Här finns många välbevarade hus som speglar de olika 

verksamheterna som präglat samhället från 1700-talet och framåt. I bebyggelsen, dess 

utformning och lokalisering kan vi följa samhällets framväxt, dess viktiga näringar 

och hur det anpassades till bilismen. 

 

Rester av det strandnära odlingslandskapet kan anas i den västra delen av miljön, där 

också flera av de förhistoriska boplatserna finns. Fornlämningarna har hög arkeologisk 

forskningspotential, men är svåra att förstå i dagens landskap. 

Nyckelvärden  

• Bebyggelsens struktur och organisering är viktig; dels i de centrala delarna, 

utmed landsvägen mot Tegneby, dels vid hamnen. 

• I bebyggelsen finns flera ”nyckelbyggnader” som tillsammans bygger upp be-

rättelsen om Nösund, och därför vart och ett är viktiga för miljön. Exempel på 

detta är Gerlegården med tillhörande parklikande trädgård, och affär mitt 

emot. Intilliggande gästgiveri och pensionat (Edströms hotell) samt f.d. post-

hus, det hus där Orust sparbank låg, bussgaraget m.fl. byggnader. Likaså 

hamnmiljön, med bl.a. ångbåtsbrygga från 1953 och sillsalteriets magasin, och 

Källarhuset från 1780-talet.  

• Varmbadhuset. 

• Övrig välbevarad bebyggelse, som speglar både åretruntboende och sommar-

hus. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse och bebyggelsebild med bibehållen karaktär, så att 

den historia som bebyggelsen i Nösund ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt 

avläsbar. Det gäller särskilt i den centrala delen och för de nyckelbyggnader som byg-

ger upp den historiska berättelsen. De förändringar och tillägg som sker, görs respekt-

fullt och hänsynsfullt på den befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både hel-

het och detaljer.  

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Varsam bebyggelseutveckling i enlighet med de-

taljplan.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 
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• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.  

  

• Den relativt öppna karaktären mot vattnet bör bibehållas.  

• Resterna av det strandnära odlingslandskapet bör bevaras.  

 

• Bebyggelsen i Nösund är kulturhistoriskt värdefull och bör genomgå så få för-

ändringar som möjligt. Att bibehålla de befintliga kvalitéerna hos de äldre hu-

sen och miljön är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. Det 

gäller särskilt de nyckelbyggnader som är särskilt viktiga för samhällets histo-

ria. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön.  

• Miljön kring husen bör så långt möjligt även den behålla sin karaktär, utan allt 

för påtagliga moderna inslag som altaner, modernt utformade staket och 

plank, moderna markbeläggningar mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är 

bygglovspliktiga eller ej. 

• Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i miljön 

på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, och 

med omsorg om både helhet och detaljer. Ytterligare riktlinjer finns i detalj-

planens miljö- och byggnadsprogram, vars riktlinjer ska följas. 

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 

vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar är rödfärgade eller i enstaka fall 

ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, 

om inte annat är historiskt motiverat. 
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Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

• Detaljplan med bevarandeinriktade bestämmelser samt Miljö- och byggnads-

program finns för Nösund. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom bebyggelsemiljön. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  
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• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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19. Nötskär 

Den flacka Nötskärsdalen utmed vägen till Lyresund är en långsmal uppodlad dalgång 

omgiven av vidsträckta utmarker. Det är en jordbruksmiljö som genom skiften och 

hemmansklyvning fått ett för Orust typiskt utseende, där gårdarna ligger utspridda i 

övergången mellan berg och dal. 

Bebyggelsestrukturen 

Bakgrunden till Nötskärs bebyggelsestruktur är de två skiftesreformerna storskifte och 

laga skifte, tillsammans med 1800-talets befolkningsökning. År 1781 storskiftades 

ägorna, men gårdarna låg då ännu samlade i sitt gamla läge, i en byklunga vid dal-

gångens västra sida.  

 

Den stora befolkningsökningen i början av 1800-talet satte sina spår även i Nötskär. 

När det var dags att genomföra laga skifte 1840 hade flera gårdar tillkommit i dal-

gången. Laga skiftet innebar att varje gårds alla ägor, som tidigare var utspridda, sam-

lades i nya lotter, och gårdsbebyggelsen flyttade från den gamla byn ut till de nya 

ägorna. En av gårdarna blev kvar på den gamla bytomten, övriga är utflyttade och lig-

ger i en gles rad utmed den gamla byvägen, norr om den ursprungliga bytomten. En 

gård ligger på andra sidan dalgången. 

Bebyggelsen 

Gårdsbebyggelsen utgörs huvudsakligen av vitmålade dubbelhus och faluröda ekono-

mibyggnader och de välbevarade byggnaderna förstärker bilden av den äldre jord-

bruksmiljön. Manhusen präglas av det sena 1800-talets strama och symmetriska arki-

tektur. Här och var bryts stramheten av lysande exempel på samma tids prakt och fan-

tasi i form av glasverandor med spetsbågefönster och rikliga lövsågerier. 

 

Gårdbebyggelsen är förhållandevis välbevarad, inte minst flera av bostadshusen. En-

staka yngre byggnader har tillkommit. Den gamla byvägen mellan åkermark och berg 

finns delvis bevarad, i kontrast till dagens bilväg som är anlagd rakt över åkermarken i 

mitten av dalgången. På höjden bakom bebyggelsen finns grunden efter en väder-

kvarn, belägen invid en forntida stensättning. Väderkvarnar var relativt vanliga under 

1800-talet, men försvann i och med landsbygdens elektrifiering. Kartorna visar att 

kvarnen var borta redan på 1930-talet. 

Motivering 

Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, som speglar det karaktäristiska 

och av laga skifte påverkade odlingslandskapet. 

 

Nötskär är ett bra exempel på ett laga skiftespräglat landskap, typiskt för många plat-

ser i Bohuslän. I de långsmala dalgångarna är den odlade marken samlad i dalbott-

narna, och betes- och slåttermarkerna på slänterna. Jordbrukslandskapet är ännu väl 
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hävdat och gör historien enkelt avläsbar. Odlingslandskapet är till stor del opåverkat 

av senare decenniers bebyggelseexpansion.  

 

Gårdarnas placering i landskapet, i mötet mellan berg och odlingsmark, är mycket ka-

raktäristisk för 1800-talets senare hälft och ger en tydlig bild av hur laga skiftet för-

ändrade landsbygden vilket ger ett pedagogiskt värde. Den jordbruksanknutna bebyg-

gelsen är förhållandevis välbevarad och har en utformning som är karaktäristisk för 

Bohuslän. 

Nyckelvärden 

• Den väl bevarade gårdsbebyggelsen, såväl bostadshus som kvarvarande äldre 

ekonomibyggnader. 

• Bebyggelsens traditionella placering i landskapet. 

• Det öppna jordbrukslandskapet, ännu hävdat och fritt från bebyggelse på åker-

ytorna. 

• Den gamla byvägen. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Kulturlandskapet hålls fortsatt öppet, med tillhörande jordbruksanknuten bebyggelse. 

De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nytillskott. Äldre välbeva-

rad bebyggelse får behålla sin karaktär, nytillskott blir huvudsakligen placerade i trad-

itionella lägen. De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nybygg-

nationer.   

Rekommendationer 

Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse-

bild. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär. Den 

äldre byvägen är ett viktigt landskapselement och bör bibehålla sin sträckning. 
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• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer.  

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön.  

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen utmed dalgångens sidor.  

• Tillkommande bebyggelse ska anpassas till den äldre jordbruksbebyggelsen 

vad gäller form, färgsättning och materialval, företrädesvis genom att utgå 

från den lokala byggnadstraditionen, med omsorg om både helhet och detaljer, 

och placeras på ett sätt som inte förtar upplevelsen av den äldre bebyggelsen.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 

2 kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande 

vad gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 
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Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

 

Referenser 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

Lantmäterimyndigheternas arkiv: 

14-teg-271. Nötskär. Laga skifte, 1842  
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20. Rossö  

På Rossö ligger jordbruksbebyggelsen fortfarande samlad i en byliknande klunga ut-

med landsvägen. Bebyggelsen är mycket enhetlig och delvis väl bevarad. Kulturland-

skapet karaktäriseras av små odlingsytor, brutna av åkerholmar och stenhägnader, 

samt öppna strandängar utmed Kalvöfjorden. 

Den tidiga historien 

Det tidigaste skriftliga belägget för Rossö är från 1460, då Herman Green på Rossö 

omnämns. Denne Herman var sannolikt stamfar till släkten Green som fanns här fram 

till 1600-talets slut. Hermans sonson Reer Reerssøn Green blev år 1487 upptagen i den 

norska adeln på grund av trofast och villig tjänst till kungen. Samtidigt blev Rossö sä-

tesgård och åtnjöt skattefrihet. Vid 1600-talets början hade Rossö ett antal underly-

dande gods, som de närbelägna Rörvik, Svanvik och Bråttkärr. Man hade också några 

strögods på övriga Orust, Tjörn och i Lyse.  

 

Under 1600-talet minskade Greensläktens förmögenhet. En orsak till detta var troligen 

det ökade skattetrycket, som med anledning av 1600-talets många krig även belastade 

den skattebefriade adeln. Gradvis blev ägaren Olof Reersson Green tvungen att panta 

bort de underlydande gårdarna, vilka hamnade hos kronan, hos bönder eller hos godsä-

gare som exempelvis Margareta Huitfeldt. Efter Olof Reerssons död tvingades arving-

arna år 1670 att sälja Rossö till lagman Alexander Kock. Han flyttade säterirättighet-

erna till granngården Svanvik år 1691 och Rossö förvandlades till en vanlig gård i det 

nya säteriets utkant. 

Strukturen och bebyggelsen 

Vid 1700-talets slut hade Rossö delats upp på två hemman. Bebyggelsen låg samlad 

vid foten av ett berg, där också säteribyggnaderna förmodligen en gång legat. Norr om 

bebyggelsen låg åkrar och ängsmark. Bergen och strandängarna var betesmarker. På 

1860-talet var Rossö uppdelad på fyra hemman, med bebyggelsen förlagd på en rad 

utmed bergssidan. Fisket var också betydelsefullt vid sidan av jordbruket. Det fanns en 

samfällt ägd lastageplats på den sydöstra sidan av Rossö och alla ägare hade rätt att 

bruka stränderna för fiske och ostronfiske.  

 

Laga skiftet genomfördes 1860–62 och bebyggelsen hade då vuxit till fyra gårdar, två 

i vägkröken och två längs vägen strax öster därom. Odlade ytor sträckte sig emellan 

bergkullarna. Lotterna var små. De nya ägogränserna kom att skära rätt över de gamla 

åkertegarna. På utmarken fanns flera torp. 

 

Bostadshusen ligger fortfarande på samma plats som på laga skifteskartan, liksom od-

lingsmarken som sträcker sig in mellan kala berg och strandängarna ner mot vattnet. 

Den stora skillnaden är att utmarken nu är uppstyckad i en mängd sommarstugor. I 

byn har husen genomgått olika grader av förändring och ekonomibyggnader är av va-

rierad ålder men strukturen är bevarad. 
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Motivering 

Välbevarad landskapsmiljö med jordbruksbebyggelse i bevarad bystruktur.  

  

På Rossö finns välhävdat småskaligt odlingslandskap med utbredda strandängar och 

bevarade kulturlandskapselement som små odlingsytor och stengärdesgårdar. Bebyg-

gelsen är delvis välbevarad och utgör en av Orusts få platser med bevarad bykaraktär. 

Platsens långa jordbrukshistoria och bebyggelseutveckling under främst 1700- och 

1800-talen kan ännu tydligt avläsas i bebyggelsen, och i landskapets indelning.  

Nyckelvärden 

• Kulturlandskapet med betade strandängar 

• Den väl bevarade bybebyggelsen, såväl bostadshus som kvarvarande äldre 

ekonomibyggnader. 

• Bebyggelsens traditionella placering i landskapet. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse. 

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Rossö ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar.  

Rekommendationer 

Bibehållet öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggel-

sebild. 

 

• Ev. ingrepp i stranden eller i bottnen vid viken på den sydöstra sidan av Rossö 

bör först samrådas med Länsstyrelsen, med anledning av att platsen varit las-

tageplats. Belägg för detta finns på historiska kartor från och med 1800-talets 

början.  

• Landskapet bör hållas öppet och med fria siktlinjer för att behålla de kulturhi-

storiska värdena, vilket är viktigt för förståelsen av områdets historia och ka-

raktär. 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Det öppna kulturlandslandskapet inom Rossö naturreservat bibehålls genom 

fortsatt landskapsvård med slåtter och bete.  

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ske re-

spektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. Det 

gäller särskilt de nyckelbyggnader som är särskilt viktiga för Rossös historia. 
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• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till den äldre 

bebyggelsen. Eventuella nytillskott blir utformade och placerade så att de 

smälter in i miljön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala bygg-

nadstraditionen, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 

2 kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande 

vad gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

 

Naturreservat 

• Området är beläget inom Rossö naturreservat och omfattas av särskilda före-

skrifter och skötselplaner. 
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21. Röra 

Den stora slätten kring Röra kyrka domineras av stora sammanhängande odlingsmar-

ker, avgränsade av låga bergspartier. Röra kyrka ligger framträdande i landskapet och 

ersatte 1846 en äldre kyrka. Bebyggelsen ligger spridd på impediment eller i över-

gången mellan berg och dal. Här ligger också många av fornlämningarna, som främst 

kommer från brons- och järnålder.  

Fornlämningar 

Fornlämningarna ligger på impediment och höjdpartier på slätten och påträffas ofta i 

anslutning till dagens jordbruksbebyggelse. I första hand rör det sig om gravar, grav-

fält och hällristningar. Detta visar att dagens gårdslägen har varit bebodda och brukade 

ändra sedan bronsåldern och järnåldern. Här finns högar och stensättningar, både en-

samliggande och i gravfält. Omkring 300 m söder om Röra kyrka finns två monumen-

tala gravhögar, som än idag har en framträdande position i landskapet. Flera fynd från 

trakterna kring Röra kyrka visar att en del av gravarna tillkommit under den yngre de-

len av järnåldern, kring 400 - 600 e.Kr.   

 

Hällristningarna utgörs av skålgropar, som ristats på åkerholmar någon gång under 

bronsåldern. Den största lokalen med skålgropar ligger inom Kolbuxeröds gamla tomt 

i den norra delen av miljön. Här har 99 skålgropar ristats in i berget. Flera av skålgro-

parna binds samman av ristade rännor.  

 

Fornlämningarna i miljön har tidigare legat exponerade i landskapet, men i synnerhet 

gravarna ligger numera i skogsmark. Siktlinjerna mellan dem skyms i vissa fall av ve-

getation. 

Kyrkan 

Röra socken har haft tre kyrkor efter varandra, belägna på samma plats. Den tidigast 

kända var av trä, ersattes 1635 av en stenkyrka som revs 1846, då den nuvarande upp-

fördes 1846–48. Byggmästare var Johannes Gunnarson från Stala, som också gjort rit-

ningarna. Utvändigt har skett två ombyggnader som medfört vissa förändringar. 1912 

byggdes tornhuven om, och 1986 byggdes en sakristia invid östgaveln. 

 

Interiört har vissa mindre ändringar skett vid de reparationer och renoveringar som 

gjorts under åren, men inga stora förändringar. 1885 kompletterades altaruppsatsen 

med skulpturer utförda av den orustfödde Carl Johan Dyfverman. 1962 - 63 sattes den 

gamla kyrkans altartavla och predikstol upp i kyrkorummet. I kyrkan finns en medel-

tida dopfunt av täljsten.  

Odlingslandskap och bebyggelse 

Landskapet i miljön domineras av slättens öppna odlingslandskap, men exempel på ett 

mer småskuret odlingslandskap finns i både den norra och södra delen av miljön. Ut-
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med dalgångssidorna finns exempel på betesmarker med bland annat stengärdesgår-

dar. I dalgångens mitt finns några väghållningsstenar, som indikerar att den raka väg-

sträckningen genom dalgången tidigare inte var alls lika rak, utan mer slingrande. 

 

Jordbruksbebyggelsen ligger relativt jämnt utspridda i dalgången, längs dalgångens si-

dor eller i höjdlägen ute i odlingsmarkerna. På Röraslätten fanns det både byar med 

flera gårdar; som Röra, Göksäter och Vena, och ensamgårdar; som till exempel Röd, 

Kolbuxeröd, Fläskum eller Assletorp. De äldsta skriftliga beläggen går tillbaka till me-

deltiden för många av gårdarna. 

 

Flera av gårdsmiljöerna har sin karaktär relativt välbevarad, men här finns också mer 

förändrad bebyggelse, inte minst kring Göksäter. Jordbrukslandskapet som helhet är 

förhållandevis opåverkat av senare bebyggelse, utöver jordbruksbebyggelsen. 

 

Göksäter varuhus är ett familjeföretag och ligger centralt i kulturmiljön. Där startades 

en affärsrörelse redan 1866. 1937 byggdes nytt bostadshus och affärslokal. Affären 

har kontinuerligt drivits av samma familj sedan starten.  

Motivering 

Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och kyrka.  

 

Miljöns viktigaste karaktärsdrag utgörs främst av samspelet mellan fornlämningar och 

bebyggelse, samt deras läge i det omgivande odlingslandskapet. 

 

Röraslättens långa historia är fortfarande synlig i landskapet, eftersom de förhistoriska 

gravarna och hällristningarna i många fall ligger nära dagens gårdar. Detta tyder på en 

brukandekontinuitet ända sedan brons- och järnåldern. Liknande förhållanden före-

kommer i flera av Orusts slättbygder, men är särskilt framträdande i Röra. 

 

Det flacka odlingslandskapet hålls öppet genom fortsatt hävd, vilket gör rättvisa åt 

landskapets monumentala inslag som kyrkan och några av gravhögarna, men också åt 

några av gårdslägena.  

 

Den jordbruksanknutna bebyggelsen är relativt välbevarad med välbevarade manhus 

på flera av gårdarna. Bebyggelsen ligger i karaktäristiska lägen i mötet mellan berg 

och odlingsmark, och är en viktig del i odlingslandskapets karaktär. Det öppna land-

skapet gör historien läsbar, även om merparten av områdets förhistoriska gravar ligger 

på platser som idag är skogbevuxna. Odlingslandskapet är till stor del opåverkat av se-

nare decenniers bebyggelseexpansion.  

Nyckelvärden 

• Monumentala gravhögar söder om kyrkan 

• Förhistoriska gravar 
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• Hällristningar på åkerholmar 

• Röra kyrka 

• Jordbruksbebyggelse i traditionella lägen med flertal välbevarade manhus. 

• Öppet odlingslandskap 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna, i synnerhet de 

monumentala gravhögarna, och deras sammanhang i landskapet är förståeliga och av-

läsbara.  

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Röraslätten ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar. 

De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga 

miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Bibehållet öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling. Fornlämningarna och de-

ras sammanhang i landskapet ska bevaras.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

• Kyrkans upplevelsevärden är beroende av att landskapet hålls öppet. 

 

• De äldre byggnaderna och anläggningarna ska behålla sin karaktär, och lö-

pande underhåll ska ske respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ur-

sprungliga detaljer. 
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• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen eller i anslutning till befintlig be-

byggelse, under förutsättning att den inte kommer i konflikt med fornläm-

ningar.  

• Tillkommande bebyggelse bör harmoniera med den äldre jordbruksbebyggel-

sen vad gäller form, färgsättning och materialval. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas. 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla och omfattas av för-

vanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 
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miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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22. Slussen 

Slussen på östra Orust är ett litet kustsamhälle som har en historia som skiljer sig lite 

från samhällena på västsidan, i och med att man inte bedrivit fiske i större omfattning 

härifrån. Det djupa och skyddade hamnläget vid Slussekilen har varit en viktig förut-

sättning för utvecklingen, och platsen har använts under lång tid.  

Den äldre historien 

De äldsta mänskliga spåren från Slussen är knappt 1000 år gamla. I leran vid Runns 

vattens norra strand har arkeologer hittat en stör av eneträ till en hägnad eller gärdes-

gård. Den tillverkades någon gång under sen vikingatid eller tidig medeltid (1020 - 

1170 e.Kr.). Fyndet förklarar tyvärr inte hur man använde platsen, eller om den var 

permanent bebodd. 

 

De första dokumenterade beläggen för bebyggelse kring Slussen är betydligt yngre. 

Den äldsta stavningen av ortnamnet är “Slusa”, som finns skrivet på en karta från 

1715. Bakom ordet anar vi det äldre norska verbet slusa, som beskriver vattnets for-

sande i en stenig bäck. Samhället ligger också vid en kort å som förbinder Runns vat-

ten med havet. Äldre kartor namnger bebyggelsen som ”Runn”, vilket är ett ortsnamn 

som år 1594 skrevs ”Rønsby” men som under 1600-talet blivit Rönn eller Runn.  

 

Före 1658 var berghällen vid Runn en lastageplats, som tjänade som utskeppningsplats 

för timmer. Vid 1600-talets mitt fanns också ett saltverk, där salt utvanns genom 

sjudning av havsvatten. Kring 1797 låg det lilla trankokeriet Båtebråten vid Runns 

vattens utlopp i havet.  

En hamn på östra Orust 

På 1700-talet anlades en stenbrygga i den nuvarande hamnen. Stenbryggan finns fort-

farande kvar under piren. Det byggdes även en stenkaj, vilken sträckte sig från den 

plats där piren finns idag och till den första sjöboden efter magasinet.  

 

Under 1800-talet var Slussen en viktig angöringsplats på nordöstra Orust, hit kom 

fraktbåtar och lossade och lastade spannmål, virke, fiskprodukter mm. I samband med 

detta byggdes det magasin som fortfarande står kvar vid bryggan. Det användes en 

kort period till förvaring av havre. Senare användes en del till förvaring av gods som 

skulle transporteras vidare med ångbåtarna. Den andra delen användes som vänthall 

för passagerarna. Magasinet köptes senare av Gunnar Johanssons båtbyggeri som ägde 

det från 1950-talet fram till 2008, då magasinet såldes till Ströms samfällighet, med 

samlingslokal och kulturverksamheter.  

 

Under 1800-talet fanns det skeppsvarv här, där lite större segelfartyg byggdes. Det 

fanns också en kölhalningsplats vid kajen, där man välte båtarna på sidan för att kunna 
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tjära botten. Det höga berget på andra sidan viken användes för att masta på och av bå-

tar. Varvseran upphörde under 1800-talets slut, varefter den reguljära ångbåtstrafiken 

bäddade för en växande verksamhet med sommarpensionat. 

Sommargäster 

När ångbåtstrafiken kom igång under 1800-talets andra hälft, började också sommar-

gäster visa intresse för platsen, och flera sommarbostäder uppfördes under 1900-talets 

början. Från 1930-talet har också funnits ett pensionat. Pensionatet var från början 

Svanens konservfabrik, byggd på 1920-talet, men som gick i konkurs på 1930-talet. 

Den köptes 1938 av Alfrida Andersson, som arbetade som restauratris på ångbåtarna 

som gick längs kusten. Den före detta fabriken fick en veranda tillbyggd och ett annex 

uppfördes. Efter Alfrida Anderson upphörde med verksamheten 1965 drevs pensiona-

tet en tid av en kulturförening, innan de nuvarande ägarna tog över och skapade den 

nuvarande musikbaserade pensionatsverksamheten. 

 

En utflyttning skedde från Slussen och samhället utvecklades som badort dit många 

badgäster kom från Göteborg. Småbåtshamnen anlades på 1960-talet av Föreningen 

Slussen. 

Bebyggelse och landskap 

Bebyggelsen i Slussen består av äldre hus, flera byggda på 1800-talet men också av 

sommarbostäder från 1900-talets början. I vikar och längs hamnkilen finns bryggor 

och sjöbodar. Under 1940-, 50- och 60-talen byggdes ett flertal sommarstugor i och 

omkring samhället, och en del yngre bebyggelse finns också insprängt i miljön. 

 

I miljöns norra del övergår miljöns karaktär till ett öppet småbrukslandskap där den 

gamla landsvägen slingrar sig fram, och med en småskalig bebyggelse. Denna bebyg-

gelse är förmodligen uppförd under 1800-talets senare hälft. Inom området kan man få 

en relativt god uppfattning om det kombinerade näringsliv som var vanligt för inte så 

länge sedan. Jordbruk kombinerades med fiske, sjöfart och båtbyggeri. På 1940-talet 

startade Rönns barnkoloni, där Orust Waldorfskola idag är inrymd. 

Motivering 

Välbevarad bebyggelse- och landskapsmiljö, betydelsefull som bland annat lastage-

plats och sommargästmiljö.  

 

Slussen har ett flerdelat motiv: Det är ett bra exempel på en lastageplats, betydelsefull 

både för utlastning av traktens produkter och för införsel av varor. Det är också ett ex-

empel på innerskärgårdens sommargästmiljöer, och det är även i sin nordvästra del en 

välbevarad landskapsmiljö. Sammantaget visar Slussen på hur knutpunkter hade en 

flerdelad betydelse i lokalsamhället.  
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Nyckelvärden 

• Den äldre välbevarade bebyggelsen med både välbevarade bostadshus och ut-

hus. 

• Den stora mängden småskaliga bostadshus, framförallt på berget utmed 

vägen, norrut genom samhället. 

• Miljön kring bryggan, med magasinet, som exteriört speglar funktionen som 

magasin och interiört som båtbyggeri. 

• Den f.d. konservfabriken, numera Slussens pensionat, vars ursprungliga bygg-

nad visserligen ännu går att avläsa, men där det immateriella kulturarvet är av 

än större dignitet. 

• Det småskaliga kulturlandskapet i norr. 

Långsiktig målbild för miljöns kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Slussen ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläsbar.  

 

Planerad bebyggelseutveckling sker varsamt och med hänsyn till miljöns karaktär, och 

förändringar och tillägg görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga miljöns vill-

kor, och med omsorg om både helhet och detaljer.  

 

Det öppna kulturlandskapet i norr förblir fortsatt öppet. 

Rekommendationer 

Befintlig bebyggelse bevaras, i kombination med varsam bebyggelseutveckling i enlig-

het med fördjupad översiktsplan.  

 

• Fysisk planering som medför ingrepp i havsbotten bör samrådas med Länssty-

relsen. Även mindre ingrepp som exempelvis bryggor, muddring eller lik-

nande måste samrådas med Länsstyrelsen.  

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

 

• Bebyggelsen på Slussen är kulturhistoriskt värdefull och bör genomgå så få 

förändringar som möjligt. Att bibehålla de befintliga kvalitéerna hos de äldre 

husen och miljön är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer.  

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som bör bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 
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• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i miljön 

på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, och 

med omsorg om både helhet och detaljer. 

• Tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggelsemönstret 

och placeras i traditionella lägen.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 
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Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom bebyggelsemiljön. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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23. Stala 

På de låga sluttningarna ner mot den lilla slätten kring Stala kyrka finns flera fornläm-

ningar; främst hällristningar och gravfält med högar och stensättningar. Det öppna od-

lingslandskapet, fornlämningarna och kyrkan visar på lång agrarhistorisk kontinuitet. 

Området har också tjänat som bygdecentrum under lång tid. 

Fornlämningar 

På en bergsknalle i åkermarken alldeles intill Sördalsån finns sammanlagt 68 skålgro-

par, som troligen blivit ristade någon gång under bronsåldern (1700 - 500 f.Kr). Några 

av skålgroparna är sammanbundna med ristade rännor. Från bronsåldern kommer 

också det fynd av en yxa i brons, som hittades vid nyodling år 1866 intill skollärarebo-

stället öster om kyrkan. Yxan hittades i ett stenröse och kommer från bronsålderns 

äldsta skede, ca 1700-1500 f.Kr. 

 

Inom området finns två gravfält från järnåldern. Det ena ligger i en sluttning strax väs-

ter om kyrkan. Här finns cirka 10 gräsbevuxna stensättningar. Gravfältet har tidigare 

varit större och förmodligen sträckt sig längre upp på bergshöjden åt väster, på vars 

krön två runda stensättningar ligger. Under 1880-talet hittades en järnyxa och en 

sländtrissa av bärnsten i sluttningen vid gravfältet. Fynden kommer från järnåldern 

och har förmodligen varit gravgåvor.  

Det andra gravfältet ligger vid Kärra, nordost om kyrkan. Där finns femton runda sten-

sättningar, en hög och en rest sten.  

Landskap och bebyggelse 

Kyrkan, som ligger på en medeltida kyrkplats, är belägen på en låg höjdrygg med ut-

sikt över de öppna åkermarkerna runtomkring, nära den gamla landsvägen från Vare-

kil mot Tegneby. Den lilla slätten runt Stala kyrka omges av låga, ofta ganska sön-

derskurna berg. 

 

Miljön kring kyrkan är ett exempel på ett typiskt sockencentrum på landsbygden. Här 

fanns kyrka, prästgård och skola. Vägarna från Varekil, Tegneby och Vräland strålade 

samman vid vägskälet väster om kyrkan, och där låg lanthandeln i vilken också tele-

fonväxel var inrymd. Lanthandelsrörelsen startade 1852 i bostadshuset på Stala präst-

gård. 1917 flyttade rörelsen till ett nybyggt hus på andra sidan vägen. Även om funkt-

ionerna inte längre finns kvar, och prästgården är friköpt sedan 1990-talet, så finns 

byggnaderna kvar. Folkskolan fungerade en tid som församlingshem men är idag pri-

vatbostad. Ett nytt församlingshem byggdes i början av 1990-talet. Småskolan låg tidi-

gare i Långeby (numera privatbostad) i den nordvästra delen av dalgången. 

 

Gårdsbebyggelsen ligger i traditionella lägen utmed dalgångsidorna. Odlingsland-

skapet är typiskt för slättområdena på Orust. Landskapet är flackt och öppet, med od-

lingsmark på slätten och betesmarker utmed dalgångssidorna och i sluttningarna. Väl-

hävdade betesmarker finns i anslutning till de båda gravfälten.  
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Stala kyrka 

Stala kyrka byggdes 1876–78. Bakgrunden till kyrkobygget var att befolkningsök-

ningen under 1800-talets första hälft gjort att den gamla kyrkan blev för liten. År 1810 

var folkmängden i socknen 910 personer, och bara 45 år senare, 1855, hade befolk-

ningen ökat till 2254 personer. 1862 kom man igång med att samla in medel för kyrk-

bygget, och från 1873 ålåg det också bönderna att köra fram sten till bygget. Som 

byggmästare anlitades L. H. Arvidsson från Västergötland, en av de byggmästare som 

byggde många kyrkor vid denna tid. Kyrkan var den 9 september 1877 så klar att man 

kunde ha första gudstjänsten där. Därmed kunde man ta den gamla kyrkan  

ur bruk, inventarierna såldes på auktion. Sommaren 1878 revs den, och i samband med 

detta hölls också auktion på en del av byggnadsmaterialet. Den gamla kyrkan stod 

strax väster om den nuvarande, och en minnessten med inskription utmärker platsen. 

Motivering 

Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och kyrka.  

 

Miljön utgör ett karaktäristiskt sockencentrum i jordbruksbygd, med gravfält i närhet 

av den medeltida kyrkplatsen. Den långa agrarhistoriska kontinuiteten och landskaps-

utnyttjandet speglas genom fornlämningarna, fynden från brons- och järnålder, kyrk-

platsen, odlingslandskapet och jordbruksbebyggelsens placering i karaktäristiska lä-

gen, ofta i mötet mellan höjdpartier och odlingsmark eller på impediment. Det öppna 

landskapet, med flera hävdade betesmarker, gör historien läsbar.  

Nyckelvärden 

• Kyrkan 

• Gravfältet, stensättningarna och betesmarken väster om kyrkan. 

• Gravfältet öster om Kärra. 

• Skålgropslokalen söder om Sördalsån. 

• Det öppna jordbrukslandskapet, ännu hävdat och fritt från bebyggelse på åker-

ytorna. 

• Bebyggelsens traditionella placering i landskapet. 

• Kyrkbyn med byggnaderna som tidigare utgjorde skola/församlingshem och 

prästgård vid kyrkan. 

Långsiktig målbild för miljön 

Kulturlandskapet hålls fortsatt öppet och får behålla sin karaktär, med bibehållna vär-

defulla landskapselement som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella 

lägen. De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nybyggnationer. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna och deras sam-

manhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  
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Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Bibehållet öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.   

• Fortsatt hävd av betesmarken kring gravfältet vid kyrkan är en förutsättning 

för bevarandet av gravfältet och dess landskapsvärden, samt dess siktlinjer 

gentemot kyrkan och det omgivande landskapet. 

 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen. 

• Tillkommande bebyggelse bör ha en utformning som i generell mening anslu-

ter till den traditionella bebyggelse som finns.  

• Bebyggelsestrukturen runt kyrkan bör bibehållas. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 
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och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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24. Stillingsön 

Stillingsön på Orusts östsida är en av Bohusläns mindre badorter. Under 1800-talets 

mitt började badgäster i allt högre grad besöka Bohuslän om somrarna. Vid denna tid 

var det ännu inte ytterskärgårdens miljöer som lockade, utan lummiga platser vid lug-

nare vatten, som exempelvis här vid Stillingsön. Den ångbåtstrafik längs Bohuskusten 

som då kommit igång, med anslutning till järnväg i Göteborg och Uddevalla, gjorde 

resandet ut till badorterna mycket enklare än tidigare.  

Bakgrund 

Det sägs att markägaren till Stillingsön, Bernt Nilsson, med tiden tyckte det blev 

trångt när hans många släktingar sommartid gästade hans eget hem. 1862 köpte han 

Myckleby prästgårds gamla manbyggnad och flyttade den till Stillingsön, där den 

byggdes upp nära vattnet. Här kunde hans gäster få bo. Huset kom senare att heta Sjö-

vik. Ungefär samtidigt, 1861 eller 1862, lät han bygga ett tvåvåningshus, där affär in-

rättades, en lanthandel som drevs av hans son Lars Bernzon. Huset brann senare och 

ersattes 1909 av det karaktäristiska trevåningshuset.  

Verksamheten startas 

Vistelserna på Stillingsön blev snart populära, och man beslutade att inrätta en 

badortsverksamhet. Lars Bernzon blev ansiktet utåt för verksamheten, innan han tog 

över efter faderns död några år senare. Den första annonsen om den nyöppnade 

badortsrörelsen på Stillingsön är från 1865: 

 

”Badinrättning på Stillingsön i Bohusländska skärgården. Vid denna nyanlagda 

badinrättning, belägen i en naturskön trakt på östra sidan af ön Oroust, midtemot 

och med utsigt öfver det vackra Fräknelandt (Ljungskile), en mil norr om Sva-

nesund, börjar badningen i medio af Juni månad. Varma bad med dusch serveras i 

propert badhus, och för kalla bad finnes bassin. Restauration finnes ej på stället, 

men tillförseln af livsmedel är riklig. Flera hushållslägenheter och enskilda rum fin-

nes. Vidare upplysningar fås genom korrespondens med undertecknad, ställets 

egare hvars adress är Oroust och Stillingsön. L. Bernzon” 

Bebyggelsen 

Här fanns alltså då både varmbadhus och kallbadhus. Nuvarande varmbadhuset är san-

nolikt från 1880-talet och nuvarande kallbadhuset från 1923. En ångbåtsbrygga anla-

des under 1860-talet. 1866 anlöpte ångaren ”Uddevalla” Stillingsön fyra gånger i 

veckan på rutten mellan Göteborg och Uddevalla. 1868 byggdes pensionatet Sjöhult, 

och snart flyttades också andra hus hit. Flera nya villor uppfördes som sommarbostä-

der för badgäster, vilka uppskattade det lugna livet på Stillingsön. Ett nytt societetshus 

byggdes 1922, tidigare hade ett annat hus fungerat som societetssalong. Affär fanns på 

platsen, och en poststation flyttades till Stillingsön från Myckleby 1879 och namnänd-



- 136 - 
 

rades 1884 till Stillingsön. Livsmedelsaffären drevs i trevåningshuset vid ångbåtsbryg-

gan till 1965 då en större lokal stod klar vid infarten till Stillingsön, där den ligger än 

idag. 

 

Jämfört med de stora badorterna var Stillingsöns badortsliv mera stillsamt, med mer 

av karaktären sommarvistelse. Genom att verksamheten ägdes av samma familj från 

1860-tal ända fram till 1960-tal blev bebyggelsen mycket enhetlig. Verksamheten la-

des ner 1968. 

Utformningen  

Enhetligheten har bibehållits fram till idag, inte minst sammanhållen genom den en-

hetliga färgsättningen med i huvudsak vita fasader och ockragula snickerier och föns-

ter. Några byggnader har det omvända: Ockragula fasader med vita snickerier och 

fönster. 

 

Idéer till badortens utformning kan ha hämtats från de typritningar som var vanliga i 

den tidens byggnadstidskrifter. Många av sommarbostäderna i dessa skrifter var utfor-

made med överdådig snickarglädje, med takkupor och verandor. Sommarhusen skulle 

enligt tidskrifterna helst omges “af vackra trädgrupper med en hög, bergig och grön 

bakgrund och spegla sina konturer i en klar och lugn vattenyta”. Och precis så som be-

skrivs, sådan är miljön på Stillingsön. 

Motivering 

Välbevarad bebyggelsemiljö, som speglar badortsepoken.  

 

Stillingsön är ett välbevarat exempel på 1800-talets badorter på Västkusten, en av 

landskapets minsta. Den representerar de tidiga västkustbadorterna, innan närheten till 

den mer karga yttre skärgården blev viktig. Bebyggelsen och bebyggelsestrukturen är 

fortfarande väl bevarad, och historien är lätt avläsbar.  

Nyckelvärden 

• De bevarade äldre husen 

Husens enhetliga färgsättning 

• Bebyggelsestrukturen, med fritt liggande hus i en lummig miljö. 

• Särskilt värdefull är bebyggelsegruppen vid bryggan med Sjövik, trevånings-

huset m.fl. samt varmbadhus och kallbadhus.  

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Stillingsön ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläsbar. De 
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äldre husen bevaras utan förändringar. Eventuella nytillskott underordnar sig den be-

fintliga bebyggelsens mycket enhetliga karaktär, där bl. a. den enhetliga färgsättningen 

är en viktig del. 

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Varsam bebyggelseutveckling endast i begränsad 

omfattning. 

 

• Bebyggelsen och miljön på Stillingsön är att betrakta som kulturhistoriskt vär-

defull, och bör genomgå så få förändringar som möjligt. Att bibehålla de be-

fintliga kvalitéerna hos de äldre husen och miljön är utgångspunkten.  

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga 

byggnadssättet.  

• Områdets lummiga karaktär med omväxlande öppna ytor och grönska bibe-

hålls. Modernare inslag, som exempelvis stora altaner och trädäck, stora bal-

konger, helglasade fönsterdörrar, uppglasade gavelpartier, inglasade uterum 

mm, är olämpliga i miljön, vare sig de är bygglovspliktiga eller ej.  

• Det befintliga färgsättningsmönstret ska bibehållas. Fasader ska vara av trä. 

Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, om inte annat är historiskt motive-

rat.  

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

• Bevarandeinriktad byggnadsplan, antagen 1982, med tillhörande bestämmel-

ser. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som andra byggnader), liksom miljön som helhet, är kulturhistoriskt vär-

defull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 
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Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom miljön. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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25. Stocken och Råön 

Stocken är ett litet kustsamhälle, karaktäriserat av en mycket tät bebyggelse. Bostads-

husen är av varierande ålder, men exteriört är de väl sammanhållna och ofta också väl 

bevarade. Bebyggelsebilden med bryggor, bodar och bostäder är genomgående väl be-

varad. 

 

På Råön finns ett mindre fiskeläge med ett drygt tjugotal hus och lika många sjöbodar, 

vilka är ett bra exempel på de små fiskelägen som funnits vid sidan om de större och 

mer välkända. 

Stocken 

Stocken är till ytan ett av de mindre kustsamhällena på Orust, men liksom övriga fis-

kelägen karaktäriseras det av en mycket tät och till synes oreglerad bebyggelse.  

 

De äldsta skriftliga uppgifterna härrör från en skattemantalslängd daterad 1617. En an-

nan uppgift är från en skattelängd för år 1645, där det anges att på Stocken bor tre 

strandsittarfamiljer och två änkor. Under 1700-talets givande sillperiod 1748–1808 

ökade folkmängden på Stocken, och omkring 1790 fanns här ca 40 familjer. När sedan 

sillen försvann i början av 1800-talet, försvann också de goda tiderna. 1843 beskrivs 

Stocken och Råön som “ytterst fattiga”. Utvecklingen vände senare under 1800-talet. 

Stocken blev municipalsamhälle 1910, och 1925 var befolkningen som störst, med ca 

325 invånare. Men redan snart därefter inleddes en lång period av utflyttning. 1940 

fanns här ca 200 invånare, och 1970 drygt 140. 

 

Den huvudsakliga sysselsättningen under 1800-talet var backefiske från storbåtar efter 

långa och torsk. Efter omkring 1900 blev makrillfiske lönsamt, och flera engelska 

kuttrar köptes också in. I början av 1900-talet blev också fraktfarten viktig, och inte 

sällan kombinerade man fraktfart med fiske. De goda tiderna pågick fram till första 

världskrigets utbrott, och många hade råd att bygga hus under 1800-talets slut och 

1900-talets början. Efter kriget hämtade sig fisket aldrig på samma sätt, och flera ham-

nade i ekonomiska svårigheter. Även husbyggandet stagnerade. Därför speglar den 

äldre bebyggelsebilden än idag främst perioden från 1800-talets slut och fram till 

1914. 

 

På 1920-talet lär det ha funnits 7 frakt- och fiskebåtar på Stocken, och samhället be-

stod då av ca 70 hus. Husen stod som i så många andra fiskelägen på ofri grund. Mar-

ken tillhörde hemmanen Tofta och Svanvik och ingick i den Falkiska donationen se-

dan 1853. 1955 blev det möjligt att friköpa tomter i samhället. 

 

De tidigare ägarna till Tofta hade inte tillåtit Stockenborna att bygga sjöbodar i sam-

hället. När Anders Falk tog över Tofta förändrades detta, i stället uppmanades fiskarna 

att bygga bodar och bryggor längs stranden i samhället, dvs där sjöbodarna står än 

idag. De fyra timrade sjöbodarna i västra delen av sjöbodsraden tillhör sannolikt de 
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bodar som tidigare stod på mindre holmar och skär, och som vid detta tillfälle flytta-

des hit. Vägen innanför raden med sjöbodar fick sin nuvarande sträckning 1955. Nu-

varande betongbryggan är från 1965 och ersatte en träbrygga från 1950. Anmärknings-

värt i Stocken är det lilla posthuset från omkring 1940, med sina utifrån åtkomliga 

postfack. Det var i funktion fram till 1987. 

 

Som i många andra kustsamhällen har bebyggelsen under efterkrigstiden vuxit genom 

att nya områden byggts inåt land, och så även här, i det område som kallas Gärdet och 

på ytorna öster om berget ”Russa”. 

Råön 

Fiskeläget Råön ligger på öns östra sida. Här finns knappt tjugo äldre bostadshus och 

några yngre, och ungefär lika många sjöbodar. I övrigt är ön i stort sett obebyggd. 

Fiskeläget började som en strandsittarbosättning och fram till början på 1700-talet var 

detta samhälle större än Stocken. Den äldre bebyggelsen är relativt välbevarad. Ön in-

går i ett större område av riksintresse för kulturmiljövård.  

 

Råön bebyggdes under slutet av 1500-talet, vilket framgår av ett vittnesmål från 1638, 

då Esbjörn Henningsson på Käringön berättade att hans far Henning var den förste 

som bosatte sig på Råön. 1600-talets skattelängder visar att även om det inte var så 

många som bodde här, så var det fler än på Stocken vid samma tid. 1610 ska det ha 

varit fem strandsittare, 1645 femton strandsittare (mot tre på Stocken). 1748, det år då 

den stora sillperioden inleddes, var sexton personer mantalsskrivna här. 

 

I och med 1700-talets sillperiod kom åtminstone två skärgårdsverk med trankokerier 

och sillsalterier att anläggas på Råön. Det ena låg vid Stockeström och ägdes 1789 av 

Casten Liungwall på Tofta gård tillsammans med två andra. Det andra skärgårdsverket 

uppfördes 1798 och låg vid Dussevik på Råöns nordvästra sida.  

 

Under 1800-talets början och mitt var befolkningen på Råön och Stocken ungefär lika 

stora, men under 1800-talets senare del börjar Råöns befolkning att minska, samtidigt 

som Stocken växte. 1835 bodde det ca 100 personer på Råön, och ett sekel senare ca 

25 personer, och efter 1950-talets mitt har ön inte haft någon bofast befolkning. 

 

Råöns utveckling vad gäller basnäringen fiske liknar den för övriga samhällen, och 

fram till ungefär 1800-talets mitt var anknytningen till fast land mindre viktig. Men ju 

mer vi närmar oss vår egen tid, desto mer spelar belägenheten roll för hur samhällena 

utvecklas. Stora samhällen som Mollösund, Käringön och Gullholmen kunde klara sig 

länge utan fast vägförbindelse, men för mindre samhällen var det svårare. 

 

På ön finns flera fornlämningar från tidigare århundradens fiskenäring. Lämningar ef-

ter de båda kända skärgårdsverken finns bevarade och även tillfälliga bosättningar i 

form av tomtningar. Tomtningar ligger strandnära och är lämningar efter enkla över-

nattnings- eller förvaringsplatser kopplade till fisket. 
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Landskapet på Råön är ett exempel på det karga öppna kustlandskapet, med stora häll-

marksområden och ljunghedar som tidigare var präglade av utmarksbete. Eftersom be-

tet upphört har landskapet i hög grad förlorat sin kulturprägel.  

Motivering 

Kustsamhällen med välbevarad bebyggelse, samt karaktäristiskt värdefullt kustland-

skap. 

 

På Orusts västsida finns flera kustsamhällen med stark anknytning till de för Bohuslän 

karaktäristiska maritima näringarna. Den historiska utvecklingen inom fiske och frakt-

fart gör att bebyggelsen i dessa samhällen i hög grad är präglad av tiden mellan 1800-

talets mitt och första världskriget. Samhällena uppvisar mycket karaktäristiska bebyg-

gelsebilder, med grundelementen bryggor, sjöbodar/magasin och bostäder, samt också 

byggnader med anknytning till fiskberedningsindustri. Bebyggelsebilden är i allmän-

het oregelbunden där bostadshusen ligger, och mer regelbunden i sjöbodsraderna. Be-

byggelsen från decennierna kring 1900, särskilt bostadshusen, delar i dessa samhällen 

ofta en gemensam snickeritradition vad gäller detaljutformningen. 

 

Stocken är ett välbevarat exempel på detta. Bebyggelsen är förhållandevis välbevarad, 

liksom även bebyggelsebilden som helhet. Den karaktäristiska uppdelningen med sjö-

bodsrad vid vattnet och bostadshus tätt liggande strax ovanför är särskilt tydligt avläs-

bar på Stocken. 

 

Råöns fiskeläge är ett välbevarat exempel på de mindre fiskelägen som också funnits 

längs Bohuskusten, vid sidan om de stora kustsamhällena. Bebyggelsen är förhållan-

devis välbevarad, liksom även bebyggelsebilden som helhet. Den karaktäristiska upp-

delningen med sjöbodsrad vid vattnet och bostadshus tätt liggande strax ovanför är 

tydligt avläsbar. Genom sitt läge utan fast landförbindelse är miljön också opåverkad 

av bilism. 

 

På Råön finns ett antal lämningar som speglar fiskets betydelse för befolkningen, ex-

empelvis trankokerier och tomtningar. 

Nyckelvärden 

• Välbevarad bebyggelsestruktur på både Stocken och Råön, med på Stocken 

mycket tätt placerad bebyggelse. 

• Äldre och i huvudsak välbevarad bostadsbebyggelse, delvis oregelbundet pla-

cerad, och med få sentida tillägg. 

• Längs vattnet regelbunden rad med sjöbodar och bryggor. 

• Bebyggelsebilden som helhet, med de grundläggande elementen lätt avläs-

bara: Brygga, bod/magasin, verksamhetsbyggnader, och bostäder. 

• Den äldre bebyggelsens enhetliga traditionella utformning. 
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• De fyra timrade sjöbodarna i västra delen av sjöbodsraden på Stocken är sär-

skilt värdefulla genom sin ålder. 

• Den för Orust västkust lokala variant av den bohuslänska snickeritraditionen, 

så som den kommer till uttryck i många av bostadshusens detaljutformning. 

• De hus som ännu har sina ursprungdetaljer kvar är särskilt värdefulla. 

• Kommunikationsstråk i form av smala vägar, stigar och smala prång och 

trånga gränder.  

• Äldre lämningar på Råön efter fiskeanknutna näringar (skärgårdsverk och 

tomtningar). 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Stocken och Råön ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläs-

bar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den be-

fintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljöer som ska bevaras. Mycket varsam bebyggelseutveckling i endast 

begränsad omfattning. 

 

• Fysisk planering som medför ingrepp i havsbottnen kan beröra fornlämningar 

under vattnet. Samråd med Länsstyrelsen måste ske. Även mindre ingrepp 

som exempelvis bryggor, muddring eller liknande måste samrådas med Läns-

styrelsen.  

• Ev. markingrepp eller exploatering ska inte inkräkta på fornlämningarna och 

deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir aktuella ska de 

föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. antikvariska insat-

ser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Bebyggelsen på Stocken och Råön är kulturhistoriskt värdefull, och bör ge-

nomgå så få förändringar som möjligt. Att bibehålla de befintliga kvalitéerna 

hos de äldre husen och miljön är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 
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• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön.  

• Miljön mellan husen ska även den behålla sin karaktär, utan moderna inslag 

som altaner, modernt utformade staket och plank, moderna markbeläggningar 

mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är bygglovspliktiga eller ej. 

• De gemensamma kommunikationsytorna med stigar och prång ska inte göras 

privata eller halvprivata. 

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 

vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar är rödfärgade eller i enstaka fall 

ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, 

om inte annat är historiskt motiverat. 

• Funktionsuppdelningen bostadshus för boende, sjöbodar/magasin för förva-

ring bör bibehållas. 

• Även bryggors utformning är viktig för miljön, även om de inte alltid omfattas 

av Plan och bygglagens regler. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Råön (men inte Stocken) ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården 

(MB 3 kap): O34 Nordvästra Orustskärgården 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 
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Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom Stockens samhälle liksom bebyggelsen på Råön. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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26. Storehamn: Området kring Slättorp 

Storehamn är namnet på ett stort höglänt hällmarksområde på västra Orust, som varit 

utmark till omkringliggande byar och gårdar. Utmarkerna användes främst för bete, 

virkesuttag, torvtäkt och likande. Hamn är bohuslänskans ord för denna typ av karga, 

höglänta utmarksområden.  

Torpen anläggs 

Idag är Storehamn till stora delar skogbevuxet, men så var det inte för omkring 150 år 

sedan. Då var området i princip skoglöst och ljungen bredde ut sig, på grund av ett 

hårt betestryck och brist på virke. Under 1800-talet ökade antalet torp och backstugor 

på Storehamn kraftigt. Anledningarna var flera. År 1808 tog den stora sillperioden slut 

och många blev utan arbete. Hamnerna blev då en möjlighet att få någonstans att bo 

och skaffa sig en utkomst. Längre fram under 1800-talet tillkom många torp och back-

stugor som ett resultat av befolkningsökningen i Sverige.  

 

Inflyttningen till hamnerna innebar inte bara att torp och backstugor uppfördes, utan 

också en omfattande uppodling av all odlingsbar mark. Man anlade stenhägnader, gär-

desgårdar och fägator. Livet för hamnernas folk var hårt, fattigt och utsatt. Vid sidan 

av det småskaliga jordbruket var man tvungen att göra dagsverke för att betala hyran 

för marken man bodde på. En viktig inkomst för många var att repa ljung och sälja 

som bränsle till de boende i Hälleviksstrand. Det berättas att tiggare var en mycket 

vanlig syn i trakten under 1800-talet. 

Slättorp 

I området kring Slättorp i Storehamns mellersta del finns ett stort antal bevarade läm-

ningar efter både bebyggelse och det småskaliga kulturlandskapet. I områdets norra 

delar finns husgrunder efter tre bosättningar; Laxeplatsen, Pytseberget och ett torp 

med okänt namn på Sörbo marker. Laxeplatsen och Pytseberget finns båda angivna på 

en karta från 1859. På platserna finns flera husgrunder efter boningshus, ladugårdar, 

källare och stenhägnader. Båda bosättningarna verkar ha börjat som backstugor under 

båtsmanstorpet på Berg, vilket ortnamnen också antyder. Båtsmannen i denna rote 

hette alltid Lax som tillnamn fram till efter 1818, då det ändrades till Pyts. På båda 

platserna bodde det folk in på 1900-talet.  

 

Vid Skällersbacken har det funnits två torp, varav det södra var båtsmanstorp under 

Björneröd vid 1800-talets mitt. Det har funnits boende på Skällersbacken åtminstone 

från 1835 och fram till början av 1900-talet. Idag finns flera husgrunder och en fägata 

på platsen.  

 

Fagerstorp var ett torp under Livetorp, som var bebyggt ända in på 1930-talet. Idag är 

bara en jordkällare och stengärdesgårdar synliga under den täta vegetationen. Även 

Fagerstorp finns omnämnt som båtsmanstorp. Båtsmännen i roten hade tillnamnet Fa-

ger åtminstone från 1770-talet och fram till 1862, då namnet byttes till Gillberg.  
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Den bebyggelse bestående av enkla torp och backstugor som de minst bemedlade 

bodde i finns inte längre kvar, endast husgrunderna visar var de fanns. Slättorp är den 

enda kvarvarande bebyggelsen inom området och representerar en senare torpetable-

ringsfas. Torpet ligger på markerna som en gång tillhörde Skällersbacken. Boningshu-

set är ett mycket välbevarat dubbelhus med tillhörande ekonomibyggnad, som uppför-

des år 1907.  

Motivering 

Torp- och torpruinmiljö som speglar de mindre bemedlades levnadsvillkor.  

 

Lämningarna, kulturlandskapet och bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefulla ef-

tersom de sammantaget speglar livsmiljön för de mindre bemedlade i jordbrukssam-

hället, dvs torpare, backstugusittare mm, en befolkningsgrupp som ofta saknas i annan 

historieskrivning.  

 

Området kring Slättorp är ett tydligt exempel på expansionen av torp och backstugor 

på utmarken i befolkningsökningens spår. På Storehamn började denna utbyggnad ti-

digare än på andra håll, som ett resultat av den arbetslöshet som följde när det stora 

sillfisket tog slut år 1808. Inom miljön är i första hand husgrunderna efter bebyggelsen 

bevarade, liksom kulturlandskapselement som stengärdesgårdar, småskaliga odlings-

marker och fägata. Den enda kvarvarande bebyggelsen vid Slättorp är representativ för 

en senare torpetableringsfas.  

Nyckelvärden 

• Lämningarna efter torp- och backstugubebyggelse; d v s grunder efter bo-

ningshus, ladugårdar och källare. 

• Småskaliga odlingsmarker, som delvis hålls öppna genom bete och slåtter.  

• Kulturlandskapselement som t ex stengärdesgårdar, hägnader, fägata 

• Torpbebyggelse vid Slättorp från tidigt 1900-tal.  

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

• Kulturlandskapets värden är kopplade till att landskapet hålls öppet i så stor 

utsträckning som möjligt, och därför är fortsatt bete, slåtter och odling angelä-

gen ur ett långsiktigt perspektiv.  

• Områdets utmarksbetonade karaktär bör bibehållas även på lång sikt.  

• En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia 

som bebyggelsen ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar. 

De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den 

befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 
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Rekommendationer 

Torpmiljöerna och torplämningarna ska bevaras. Fortsatt öppet landskap. Varsam 

och begränsad bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse- och landskapsbild. 

 

• Ev. markingrepp eller exploatering ska inte inkräkta på fornlämningarna och 

deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir aktuella ska de 

föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. antikvariska insat-

ser. 

• Även de bebyggelselämningar som inte är bedömda som fornlämningar har ett 

kulturhistoriskt värde och bör bevaras.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Torp- och backstugelämningarna är ofta övervuxna med träd- och buskvege-

tation, vilket gör dem svåra att uppleva i synnerhet under sommarhalvåret. 

Överväxningen är negativ även ur ett bevarandeperspektiv, eftersom husgrun-

derna kan skadas av trädens rötter. Röjningsåtgärder är lämpliga. 

 

• Fortsatt bete, slåtter och odling är angeläget för att bevara kulturlandskapet 

öppet. 

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

 

• Nytillkommande bebyggelse är inte lämpligt inom miljön, eftersom det skulle 

påverka områdets kulturvärden och övergripande utmarkskaraktär, och bör 

endast tillåtas restriktivt. Den bör harmoniera med befintlig bebyggelse med 

avseende på byggnadsvolym, form och materialval.  

• Välbevarad äldre bebyggelse bör behålla sitt utseende och sin karaktär. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 
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• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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27. Storehamn: Området kring Paraten 

Storehamn är namnet på ett stort höglänt hällmarksområde på västra Orust, som varit 

utmark till omkringliggande byar och gårdar. Utmarkerna användes för främst för 

bete, virkesuttag, torvtäkt och likande. Hamn är bohuslänskans ord för denna typ av 

karga, höglänta utmarksområden. Här har också funnits torpbebyggelse. 

Torpen anläggs 

Idag är Storehamn till stora delar skogbevuxet, men så var det inte för omkring 150 år 

sedan. Då var området i princip skoglöst och ljungen bredde ut sig, på grund av ett 

hårt betestryck och brist på virke. Under 1800-talet ökade antalet torp och backstugor 

på Storehamn kraftigt. Anledningarna var flera. År 1808 tog den stora sillperioden slut 

och många blev utan arbete. Hamnerna blev då en möjlighet att få någonstans att bo 

och skaffa sig en utkomst. Längre fram under 1800-talet tillkom många torp och back-

stugor som ett resultat av befolkningsökningen i Sverige.  

 

Inflyttningen till hamnerna innebar inte bara att torp och backstugor uppfördes, utan 

också en omfattande uppodling av all odlingsbar mark. Man anlade stenhägnader, gär-

desgårdar och fägator. Spår efter detta finns i synnerhet utmed vägen mellan Hjorts-

backen och Lilleslätt, samt kring Paraten.  

 

Livet för hamnernas folk var hårt, fattigt och utsatt. Vid sidan av det småskaliga jord-

bruket var man tvungen att göra dagsverke för att betala hyran för marken man bodde 

på. En viktig inkomst för många var att repa ljung och sälja som bränsle till de boende 

i Hälleviksstrand. Det berättas att tiggare var en mycket vanlig syn i trakten under 

1800-talet.   

Paraten m.fl. torp 

I den södra delen av Storehamn, några kilometer norr om Nösund, ligger flera torp, 

som uppförts på utmarkerna till gårdarna Stala, Bräcke, Rom och Röd. Först ut var 

förmodligen torpet Hjortsbacken, som etablerades före 1784. En källa anger att torpet 

kan ha tillkommit redan under 1600-talet. På 1700-talet låg torpets bebyggelse på 

samma ställe som dagens, och omgavs av små åkrar och ängsmarker i dalgången. Se-

nare kom Hjortsbacken att bli en egen hemmansdel under Stala. Under 1960- och 

1970-talet bebyggdes åkermarken med små fritidshus. På Hjortsbacken verkar det vara 

så att det tidigare boningshuset har rivits och ladugården har byggts om till bostad.  

 

Glest utspridda i den snårskogsbevuxna utmarken norr om Hjortsbacken finns ytterli-

gare torplägenheter med namn som Ekeliden (omnämnt första gången år 1837), Surpö-

len och Lilleslätt. Ekelidens bostadshus har renoverats i omgångar men har nu återfått 

ett ursprungligt utseende. Ladugården är välbevarad och välhållen trots nya tillskott 

som en ateljé på andra våningen. 
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Surpölen finns belagt som torp från och med år 1869, men den äldre bebyggelsen 

finns inte kvar.  

 

Lilleslätt var från början också ett båtsmanstorp, tillhörigt Röd Nedergårds rote. Tor-

pet finns belagt från år 1850, men kan ha äldre anor. Bostadshuset har 1930-talets ka-

raktär med valmat tak men en äldre fältstensgrund. Huset kan således vara uppfört på 

en äldre grund eller påbyggt, uppgifter om detta saknas. Ladugården är välbevarad och 

välhållen. En tillbyggnad i vinkel verkar ha tillkommit någon gång under 1900-talet då 

den är uppförd på cementblock. 

 

För att tillgodose krigsmaktens behov av dugliga soldater var Sverige indelat i s.k. ro-

tar. Varje rote bestod av ett antal gårdar, som var tvungna att sörja för en soldat eller 

båtsman och stå för ett torp med tillhörande odlingsmarker. Ett sådant torp var Paraten 

(uttalas [páraten] eller [paráten]). Båtsmanstorpet dyker upp i de skriftliga källorna 

från år 1825. En karta från 1858 visar att bebyggelsen då bestod av två små hus, som 

låg ca 80 m nordöst om dagens bebyggelse. Namnet Paraten anses komma från ett sol-

datnamn, men båtsmännen i Stala rote under 1700- och 1800-talet hade tillnamnet 

Orädd. Paraten var ett båtsmanstorp under hela 1800-talet.  

 

Paratens bostadshus är sammanbyggt i vinkel med ladugården. Byggnaderna förenas 

genom en säregen låg snedtäcka på bostadshusets ena gavel, vars långsida är byggd av 

gråsten vilken ser ut som en förlängning av ladugårdens grundmur. Mitt emot denna 

ladugård ligger ytterligare en ekonomibyggnad så att gårdstunet är kringbyggt på tre 

sidor.  

Bronsfynd och boplatslämningar 

Vid torpet Ekeliden ligger våtmarken Bondevatten, som användes för torvtäkt under 

1800- och början av 1900-talet. När torparen Olof Abrahamsson bröt torv år 1921 hit-

tade han en mycket välbevarad och ovanlig bronsskål i mossen. Skålen är utförd i 

hamrat bronsbleck. Den tros ha blivit offrad i mossen någon gång under bronsåldern 

(ca 1700 – 500 f.Kr.). Vid torpet, förmodligen i våtmarken, har man även hittat en 

skära av brons. Skäran är daterad till yngre bronsålder (ca 1100 - 900 f.Kr.) och kan 

vara samtida med bronsskålen. Vid Ekeliden finns också två boplatser, där man hittat 

flera stenyxor och rikligt med flintavslag, som är restprodukter från redskapstillverk-

ning. Fynden vid torpet och i våtmarken visar att platsen varit i bruk och av betydelse 

under både stenålder och bronsålder.  

Motivering 

Torpmiljö som speglar de mindre bemedlades levnadsvillkor.  

 

Kulturlandskapet och bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefulla eftersom de samman-

taget speglar livsmiljön för de mindre bemedlade i jordbrukssamhället, dvs. torpare, 

backstugusittare mm, en befolkningsgrupp som ofta saknas i annan historieskrivning.  
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Området är ett tydligt exempel på expansionen av torp och backstugor på utmarken i 

befolkningsökningens spår. På Storehamn började denna utbyggnad tidigare än på 

andra håll, som ett resultat av den arbetslöshet som följde när det stora sillfisket tog 

slut år 1808. Inom miljön finns i huvudsak välbevarad bebyggelse på flera av torpplat-

serna, i synnerhet Paraten, Ekeliden och Lilleslätt. Bevarade kulturlandskapselement 

som stengärdesgårdar, småskaliga odlingsmarker och fägata finns det i synnerhet 

kring Hjortsbacken och Paraten.  

 

I miljön ligger också en del sentida fritidshus, men sammantaget finns så pass mycket 

kvar av torpmiljöerna att de fortsatt kan berätta sin historia. 

 

Vid Ekeliden finns också en fornlämningsmiljö bestående av två fyndrika förhistoriska 

boplatser samt två spektakulära våtmarksfynd från bronsåldern. Bronsskålen är ett 

unikt fynd i Bohuslän och har troligen importerats från Centraleuropa. Våtmarksfynd 

från bronsåldern förekommer på flera håll på Orust, men kombinationen av flera 

bronsfynd med anslutande bevarade boplatslämningar gör miljön till en av de mest be-

tydelsefulla i sitt slag på Orust.  

Nyckelvärden 

• Båtsmanstorpet Paraten med välbevarad bebyggelse och omgivande öppet 

småskaligt odlingslandskap.  

• Torpstället Lilleslätt med välbevarad bebyggelse. 

• Torpstället Ekeliden med välbevarad bebyggelse. 

• Odlingsytor, stenhägnader och fägata vid Hjortsbacken. 

• Slingrande äldre vägsträckningar 

• Stengärdesgårdar 

• Fornlämningsmiljö vid Ekeliden och Bondevatten.  

 

Långsiktig målbild för miljön 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse.  

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på i synnerhet Paraten, Lilleslätt och Ekeliden ska berätta fortsätter att vara 

närvarande och lätt avläsbar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och 

hänsynsfullt på den befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och de-

taljer. 

 

Områdets utmarksbetonade karaktär bör bibehållas även på lång sikt. 
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Rekommendationer 

Torpmiljöerna ska bevaras. Fortsatt öppet landskap. Varsam och begränsad bebyg-

gelseutveckling, med bibehållen bebyggelse- och landskapsbild. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement. 

 

• Fortsatt bete, slåtter och odling är angeläget för att bevara kulturlandskapet 

öppet. 

• Stengärdesgårdar, fägata, äldre vägsträckningar och andra kulturlandskapsele-

ment bör bevaras. 

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ekonomibyggnaderna är lika viktiga som bostadshusen för miljön. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön.  

• Nytillkommande bebyggelse är mindre lämpligt inom miljön, eftersom det 

skulle påverka områdets kulturvärden och övergripande utmarkskaraktär, och 

bör endast tillåtas restriktivt. 

• Eventuell tillkommande bebyggelse i eller i anslutning till kulturlandskapet 

måste och utformas och placeras på ett sätt som inte förtar upplevelsen av den 

äldre bebyggelsen. I terräng anpassas tillkommande bebyggelse lämpligen till 

naturlandskapet som helhet.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 
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Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas.  

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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28. Syltenäs – Öberg 

Inom området har funnits flera betydande varv, varav nu endast Allmags varv återstår. 

Kombinationen av jordbruk och båtbyggeri har varit vanlig på östra Orust. De ovanligt 

stora bostadshusen i dalen ger en karaktär, som skiljer den från Orust övriga uppod-

lade dalgångar. Bebyggelsen är mycket välbevarad och har ett läge i terrängen som är 

typiskt för Orust.  

Odlingslandskapet och bebyggelsen 

Den flacka dalen mellan Syltenäs och Allmags kile domineras av stora sammanhäng-

ande odlingsytor, och stora jordbruksenheter med tillhörande gårdsbebyggelse, ofta re-

lativt välbevarad. Bebyggelsen ligger i övergången mellan berg och dal. På sluttning-

arna invid gårdarna finns betesmarker och skogspartier. Gårdarna ligger relativt tätt på 

rad i gränsen mellan odlingsmarken och utmarken. Den regelbundna placeringen är ett 

för Orust typiskt resultat av laga skiftet.  

 

Anmärkningsvärt är den stora storleken på flera av gårdarnas manbyggnader, vilket 

var ett tecken på välstånd hos ägarna. Även om åkermarken är bördig, och flera av 

ägarna varit officerare och sjökaptener, så är detta inte hela förklaringen. Under 1700-

talet var dessa trakter skogrika, samtidigt som stora delar av övriga Orust var kala. 

Helt säkert har denna skog varit inkomstbringande, och framförallt hade man eget 

virke till de båtar som byggdes här.  

Skeppsbyggeri och varv 

Kombinationen av jordbruk och båtbyggeri var vanlig på östra Orustkusten. Historie-

skrivaren Axel Emanuel Holmberg skriver på 1840-talet att båtbyggnad sysselsätter 

många av inbyggarna särskilt i Myckleby och Torps socknar, “och inbringar de däruti 

kunnige betydlig vinst”.  

 

Skeppsbyggeri fanns här redan under 1700-talet. I samband med fraktseglationens till-

växt under 1800-talet tillkom många nya varvsplatser. Vid 1800-talets slut gick 

skeppsbyggeriet tillbaka. Flera av varven lades ner eller övergick till annan produkt-

ion, som fiskebåtar och småbåtar, och längre fram på 1900-talet fritidsbåtar. 

 

Alla de stora gårdarna har haft varvsrörelse vid sidan av jordbruket, Syltenäs, Buve-

näs, Kärr, Öberg och Allmag. Öbergs varvhistoria kan beläggas åtminstone från 1725. 

Mest känt är kanske Allmags varv eftersom det fortfarande står kvar. Det startade 

1897 vid Allmags brygga, söder om Allmags kile och flyttade till nuvarande plats 

1906–1907, strax intill där Öbergs varv hade legat. Slip för upptagning av fiskebåtar 

anlades, och man var tidig med att bygga fiskebåtar för motordrift. Efter en konkurs 

under första världskriget upphörde fiskebåtstillverkningen, istället byggdes livbåtar 

här från 1917 fram till 1950-talets slut. Varvet var ett av de tidigaste i landet att bygga 

plastbåtar när man tog fram livbåtar i glasfiberarmerad plast strax efter 1950. Man 
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började också bygga fritidsbåtar i plast, vilket man fortsatte med efter att livbåtstill-

verkningen upphört.  

 

Båtbyggeriet upphörde under 1970-talet, idag ägnar man sig åt vinterförvaring och un-

derhåll. Den äldsta varvslängan från 1907 revs i slutet av 1970-talet i samband med att 

villan på udden byggdes. Huvudbyggnaden som uppfördes 1948 för att inrymma plast-

båtsbygget på varvet brann ner 1996. De västra magasinsbyggnaderna revs 2006 och 

ersattes av en ny båthall. Kvar finns endast virkesskjulet från 1930-talet samt det bo-

stadshus som uppfördes vid varvet av den förste ägaren och under åren 1925–1951 an-

vändes som barnkoloni under namnet Valand. 

 

I slutet av 1800-talet utgjorde Allmags brygga en utskeppningshamn. Affären vid 

bryggan etablerades 1870 och lades ner 1947.   

 

I bergsslänten utmed vägen till Myckleby, på Allmags marker anlades 1915 en dans-

bana av Orust Östra Skytteförening. Allmags festplats med dansbana används än idag. 

Motivering 

Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, med koppling till Orusts varvs-

historia.  

 

I miljön finns ett välbevarat öppet odlingslandskap, opåverkat av senare decenniers 

bebyggelseexpansion, med tillhörande traditionell jordbruksbebyggelse. 

 

Den jordbruksanknutna bebyggelsen är relativt välbevarad, och ligger i karaktäristiska 

lägen i mötet mellan berg och odlingsmark, och är en viktig del i odlingslandskapets 

karaktär. Gårdarnas stora manbyggnader är förhållandevis välbevarade och ger dalen 

en karaktär som skiljer den från Orusts övriga uppodlade dalgångar. Varvsepoken är 

ännu närvarande, trots att flera varvsbyggnader försvunnit. 

 

Allmags festplats långa historia på platsen och kontinuerliga verksamhet som berättar 

om festplatsernas betydelse på landsbygden. 

Nyckelvärden 

• Den väl bevarade gårdsbebyggelsen, såväl bostadshus som kvarvarande äldre 

ekonomibyggnader. Gårdarnas stora manbyggnader är ett särdrag. 

• Bebyggelsens traditionella placering i landskapet. 

• Det öppna jordbrukslandskapet, med stark koppling till Orusts båtbyggeri-

historia, ännu är hävdat och fritt från bebyggelse på åkerytorna. 

• Miljön kring Allmags varv, där den äldre byggnaden är den sista kvarvarande 

av de ursprungliga varvsbyggnaderna. 

• Allmags festplats 
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Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Kulturlandskapet hålls fortsatt öppet, med tillhörande jordbruksanknuten bebyggelse. 

De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nytillskott. Äldre välbeva-

rad bebyggelse får behålla sin karaktär, i synnerhet de stora manbyggnaderna, och ny-

tillskott blir huvudsakligen placerade i traditionella lägen. De öppna landskapsavsnit-

ten hålls fria från mer omfattande nybyggnationer. Kvarvarande bebyggelse på All-

mags varv bibehålls. Allmags festplats får fortsätta att finnas och användas kontinuer-

ligt. 

Rekommendationer 

Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse-

bild.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Fysisk planering som medför ingrepp i havsbotten i anslutning till varvsmiljö-

erna bör samrådas med Länsstyrelsen. Även mindre ingrepp som exempelvis 

bryggor, muddring eller liknande måste samrådas med Länsstyrelsen.  

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

 

• De välbevarade bostadshusen och ekonomibyggnaderna från slutet av 1800-

talet bör bevaras och behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske re-

spektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Miljön kring Allmags varv bör så långt möjligt behålla sin karaktär. 

• Allmags festplats bör bevaras så att den även fortsättningsvis kan berätta den 

immateriella historien om festplatser på landsbygden. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen utmed dalgångens sidor.  
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• Tillkommande bebyggelse måste harmoniera med den äldre jordbruksbebyg-

gelsen vad gäller form, färgsättning och materialval, och placeras på ett sätt 

som inte förtar upplevelsen av den äldre bebyggelsen.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 

2 kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande 

vad gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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29. Tegneby – Holm – Haga 

Denna miljö omfattar ett varierat landskapsavsnitt som är mycket rikt på fornläm-

ningar från samtliga förhistoriska perioder. Landskapet varierar mellan uppodlad slätt 

kring Tegneby kyrka, skogbevuxna höjdområden vid Holm och Haga och flacka od-

lingsmarker, strandängar och hagmarker kring Stigfjorden och på Ängholmen. Mer-

parten av kulturmiljön är riksintresse för kulturmiljövården. 

Stenkammargravar 

På Orust finns 24 bevarade stenkammargravar från bondestenålder och äldre bronsål-

der. Sju av dessa hittar vi inom denna kulturmiljö. Stenkammargravar är gravkam-

mare, uppbyggda av stora stenblock och omgivna av en hög av jord eller sten. Många 

individer gravsattes i samma grav, ofta tillsammans med gravgåvor som krukor och 

bärnstenspärlor. Det finns tre olika typer av stenkammargravar: dös, gånggrift och 

hällkista. Dösarna och gånggrifterna byggdes under bondestenåldern, ca 3400 - 2900 

f.Kr. Hällkistorna tillkom senare, under stenålderns slutskede och bronsålderns början 

(ca 2300 – 1500 f.Kr.).  

 

Inom miljön finns två dösar, fem gånggrifter och en hällkista. År 1915 gjordes arkeo-

logiska undersökningar i flera av dem. Bärnstenspärlor, stenföremål och keramik från 

bondestenåldern påträffades i flera av dem, men också rester efter begravningar från 

bronsåldern och järnåldern.  

 

Orusts mest kända fornlämning är utan tvivel Hagadösen, som också är en av de 

största dösarna på Västkusten. På Hagas marker finns ytterligare en dös, belägen vid 

Nedre Haga. Hagadösen och den närbelägna Lunneslätts gånggrift är skyltade besöks-

mål. Övriga gånggrifter finns vid Kårtvet, Tavlebord, Tegneby prästgård och Skan-

torp. Miljöns enda hällkista återfinns vid Holm.  

 

Vid Tegneby prästgård ligger en boplats, som är samtida med stenkammargravarna. 

Arkeologer har år 1990 undersökt delar av boplatsen i samband med utbyggnaden av 

väg 178. På boplatsen hittades flinta och samma typ av keramik som förekommer i 

stenkammargravarna, främst från perioden 3400 - 2900 f.Kr. Inom samma boplatsom-

råde hittades också lämningar efter flera hus och fynd från både bronsålder och äldre 

järnålder.  

Hällristningar 

Kring Tegnebyslätten finns Orusts största koncentration av hällristningar. Det rör sig 

om skålgropar, som oftast knackats in på uppstickande bergsknallar i slättlandskapet. 

Skålgroparna tros främst ha ristats under bronsåldern (1700 - 500 f.Kr). I en trädgård 

vid Mällby ligger den största lokalen, där omkring 160 skålgropar finns ristade.  
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Andra fornlämningar från bronsåldern utgörs av rösen och stensättningar, som påträf-

fas i krönlägen på bergspartierna runt omkring slättmarkerna, t ex på Tegneby präst-

gårds, Kårtvets och Holms marker.  

Högar 

Gravhögar, stensättningar och gravfält är synliga lämningar i landskapet efter järnål-

derns människor. Inom miljön finns endast ett gravfält. Det ligger på Torsby marker 

och består av två högar och sex stensättningar. Strax väster om gravfältet finns en stor-

hög, som är 24 m i diameter.  

 

Vid Kalvöfjordens strand finns tre storhögar. De två största kallas Guldknapp och 

Kullbergs slott och ligger på Hagas marker vid utloppet av Hagån. En gammal tradit-

ion anger att det legat en marknadsplats eller stad vid Hagåns mynning, men några 

lämningar efter denna har ännu inte lokaliserats. 

 

På Tegneby prästgårds marker finns tre gravhögar bevarade. Omkring 300 m därifrån 

har en boplats från äldre järnålder legat. Vid en arkeologisk undersökning 1990 hitta-

des rester efter bland annat tre långhus, härdar och gropar, samt fynd av keramikskär-

vor och flinta. Arkeologerna hittade också fynd och lämningar från yngre bronsålder 

och bondestenålder, vilket visar att boplatsen använts vid flera tillfällen under förhi-

storisk tid.  

 

Äldre beskrivningar och fynduppgifter tyder på att det funnits väsentligt fler gravar 

från järnåldern i området än vad som är synligt idag. Gravarna har försvunnit i sam-

band med uppodling.  

Gravarna i miljön har tidigare legat exponerade i landskapet, men många av dem lig-

ger numera i skogsmark. 

Tegneby kyrka 

Tegnebys kyrka började byggas 1891 efter ritningar av arkitekt Adrian Pettersson. 

Den ersatte en medeltida kyrka som fanns på samma plats. Tornet, som är uppfört om-

kring 1700, fick ingå i den nya kyrkan. Kyrkans utseende har förändrats efter renove-

ringsarbeten på 1900-talet. Dopfunten av täljsten är troligen från 1200-talet, och några 

medeltida stenarbeten sitter inmurade i tornets väggar.  

Kulturlandskap och bebyggelse 

Området kring Tegneby kyrka utgörs av en stor, öppen uppodlad lerslätt. Fornläm-

ningarna visar att slätten varit brukad och bebodd åtminstone sedan bondestenåldern, 

och de goda förutsättningarna för odling och boskapsdrift har nyttjats ända in i vår 

egen tid. Slättlandskapet kring Tegneby kyrka bär prägel av det sena 1800-talets och 

det tidiga 1900-talets intensiva uppodling. Bergspartierna har tidigare utgjort betes- 

och hagmarker, men som på många håll har vuxit igen. Några exempel på bevarade 

betes- och hagmarker finns dock inom miljön.  
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Bebyggelsen i miljön är i huvudsak jordbruksanknuten och ligger i traditionella lägen. 

Viss bebyggelse är mer förändrad eller nyare, men det finns också hus och gårdsmil-

jöer som är mer välbevarade. 

 

Utmed Kalvöfjordens stränder samt på Ängholmen finns odlingsmarker och även 

strandängar, som fortfarande brukas för bete. Ängholmen verkar redan under medelti-

den har varit uppdelad mellan ett antal gårdar. Ön nämns för första gången år 1482, då 

ägarinnan till en gård i Skantorp pantsatte sin del i Ängholmen. Gårdarna Strand, 

Holm, Haga, Skantorp och Kärreberg hade alla andelar i Ängholmen, som fram till 

1800-talet främst brukades som ängs- och betesmark. Det är oklart om det funnits nå-

gon bebyggelse på ön före 1800-talet, då det fanns flera torp på ön. Dagens bebyg-

gelse utgörs av en gård på Strands marker. Mangårdsbyggnaden byggdes 1929 och la-

dugården 1926. De kulturhistoriska spåren på ön utgörs av bland annat av stengärdes-

gårdar, torplämningar och stenbryggor, som användes för att forsla betesdjuren ut till 

Ängholmen och omkringliggande öar.  

Motivering 

Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och kyrka. 

 

Tegneby - Holm - Haga är en av de viktigaste fornlämningsmiljöerna på Orust och in-

nehåller den största koncentrationen av stenkammargravar i Bohuslän. Hagadösen är 

Sveriges mest kända dös, som på grund av sin form och storlek ofta får exemplifiera 

hur urtypen av en dös ser ut. Här finns också Orusts största koncentration av hällrist-

ningar, samt många fornlämningar från brons- och järnåldern, bl.a. fyra storhögar.  

 

Fornlämningarna, den medeltida kyrkplatsen och odlingslandskapet visar att området 

varit intensivt och kontinuerligt nyttjat, åtminstone från och med bondestenålder och 

fram till idag.  

 

Slättlandskapet kring kyrkan hålls fortfarande öppet, liksom odlingsmarkerna och 

strandängarna utmed Kalvöfjorden och på Ängholmen. Det öppna landskapet med be-

byggelse i karaktäristiska lägen, ofta i mötet mellan höjdpartier och odlingsmark eller 

på impediment, är viktig för förståelsen av fornlämningarna och deras sammanhang. 

Nyckelvärden 

• Fornlämningsbilden i stort inom miljön. 

• Hagadösen 

• Stenkammargravarna 

• Hällristningarna och deras lägen i odlingslandskapet. 

• Gravfältet och storhögen vid Torsby. 

• Storhögarna Guldknapp och Kullebergs slott vid Hagåns mynning. 

• Tegneby kyrka 
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• Det öppna odlingslandskapet, framför allt kring Tegneby kyrka och utmed 

Kalvöfjorden 

• Ängholmen med odlings- och beteslandskap, bebyggelse och kulturlandskaps-

element (bl.a. stengärdesgårdar, bryggor, torplämningar) 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värde 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna och deras 

sammanhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskaps-

element som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen. Den 

bebyggelse som är välbevarad får fortsätta att behålla sina karaktärsdrag. 

Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Fortsatt öppet landskap. Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyg-

gelseutveckling. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Fortsatt fornvård och skyltning inom miljöns kulturhistoriska besöksmål är 

angelägen. 

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet och med fria siktlinjer för att behålla de kulturhi-

storiska värdena, vilket är viktigt för förståelsen av områdets historia och ka-

raktär. 

• Det öppna kulturlandslandskapet inom Stigfjordens naturreservat 

(strandängar, Ängholmen) bibehålls genom fortsatt landskapsvård med slåtter 

och bete som en del av naturreservatets skötsel.  

 

• Endast begränsad förtätning av byggelsen är möjlig, och då i anslutning till be-

fintlig bebyggelse.  

• Tillkommande bebyggelse bör ha en utformning som i generell mening anslu-

ter till den traditionella bebyggelse som finns.  
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Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön är utpekad som område av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 

kap): O30 Haga 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  
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• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Naturreservat 

• Delar av området är beläget inom Stigfjordens naturreservat och omfattas av 

särskilda föreskrifter och skötselplaner.  
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30. Tofta 

Tofta gård är en av kommunens få stora jordbruksfastigheter med byggnader uppförda 

under 1700-talet. Tofta gård är en väl bevarad gårdsenhet med många äldre drag och 

med lokalhistorisk betydelse.  

Anders Falk och Falkiska stiftelsen 

Sillperioderna har på många sätt satt sina spår den bohuslänska historien. Ett sådant är 

den s.k. Falkiska stiftelsen i Morlanda socken. 

 

Anders Falk, född 1765 i Halland, kom till Orust under den stora sillperioden 1748-

1808. Han fick plats som bokhållare på ett sillsalteri, avancerade till silluppköpare, 

och beslöt senare att bli sin egen. Från 1795 eller tidigare arbetade han som bokhållare 

på trankokeriet Båtevik i Hälleviksstrand. 1806 gifte han sig med Anna Elisabeth 

Bergström, dotter till salteriidkaren Jonas Bergström på Konungsholmen i Mollösund, 

och efterträdde också denne som bokhållare där. Så småningom övertog Falk svärfa-

derns rörelse i Mollösund. Han blev med tiden ganska förmögen och investerade sina 

pengar i en lånerörelse och jordegendomar. 1819 köpte han Tofta gård, tillsammans 

med närliggande Svanvik med Råön. 1828 bosatte han sig på Tofta och sålde salteriet 

i Mollösund. 

 

Vid sin död 1853 donerade han nästan all sin egendom till en “fattigförsörjningsans-

talt”, den Falkiska stiftelsen, för att hjälpa nödlidande i Morlanda församling, främst 

de som bodde i skärgården. Med bl. a. intäkter från jordegendomen, som utarrendera-

des, gav man ekonomiskt bistånd, men bekostade också småbåtar, s.k. ”falkejullar” åt 

“fattige, ålldrige fiskare, som merändels skulle tillgripa tiggarstaven”. Donationen fick 

stor betydelse för fattigvården i Morlanda. 

 

Anders Falk hade lycka med pengar men inte med sin familj. Anna Elisabeth avled 

1812, 25 år gammal, liksom två av parets späda söner. Den tredje sonen Petter dog 

ogift 1844 och därmed stod Anders Falk utan arvingar.  

Gården 

Tofta gård införlivades i Morlanda säteris ägor i början av 1600-talet. Tofta ägde delar 

av marken som Stocken ligger på, och härifrån drevs flera salterier under den stora 

sillperioden. 1764 såldes det till kronofogden Anders Ljungvall, som lät bygga huvud-

byggnaden 1777, en tvåvåningsbyggnad med elva rum. En senare ägare, Daniel Kihl-

man, lät bygga flyglarna 1804. Daniel Kihlman flyttade dock till ett annat Tofta 1811, 

i Lycke socken i Kungälv, och sålde gården till Anders Falk 1819.  

 

1907 brann den stora ladugården ner till grunden. Den nya, långa ladugården placera-

des på sluttningen snett framför gårdsplanen. Från 1921 hyrdes bostadsbyggnaderna 

av dåvarande Morlanda kommun och användes som ålderdomshem. Under denna tid 

byggdes huvudbyggnaden till på båda gavlarna och sadeltaket ändrades till ett valmat 
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tak. Så fungerade Tofta fram till 1957, då ett modernt ålderdomshem öppnades i Ellös. 

Sedan var Tofta under åren 1957-1963 barnkoloni. Från 1984 drivs Tofta som en be-

söksanläggning med vandrarhem, konferenser och evenemang. 

 

Tvärs över vägen ligger Svanviks f d skola, som var skola för barnen i Stocken. Två 

skolbyggnader finns här, den äldre är manbyggnaden på Svanvik som gjordes om till 

skola 1864, och den mindre från 1871. 

Motivering 

Välbevarad bebyggelse- och landskapsmiljö med lokalhistorisk betydelse.  

 

Tofta gård med sitt omgivande landskapsavsnitt visar på en väl bevarad storgårdsmiljö 

med lokalhistorisk betydelse. Dels genom sin starka anknytning till den för Bohuslän 

och Orust viktiga maritima historien, och dels genom kopplingen till den Falkiska do-

nationen. 

Nyckelvärden 

• De bevarade äldre byggnaderna från sent 1700- och tidigt 1800-tal, framförallt 

deras exteriörer. 

• Den väl sammanhållna gårdsmiljön som helhet. 

• Allén fram till gårdsplanen, och den vy man får när man närmar sig gården 

genom allén. 

• Det öppna odlingslandskapet runt gården. 

• Svanviks skola 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Gården med sitt omgivande kulturlandskap får behålla sin övergripande karaktär. Be-

söksverksamheten kan fortsätta att utvecklas på ett sätt som bibehåller gårdens histo-

riska karaktär.  

Rekommendationer 

Fortsatt öppet landskap. Varsam och begränsad bebyggelseutveckling, med bibehållen 

bebyggelsebild.  

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

• Gårdsbilden som helhet bibehålls. Eventuellt nytillkommande byggnader eller 

anläggningar anpassas till befintlig struktur och ges en utformning som gör att 

de smälter in i miljön, såväl vad gäller utformning som placering och dimens-

ioner. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 
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• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Karaktären på Svanviks skola bibehålls 

• Ingen övrig ny bebyggelse i gårdens närområde. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är kulturhistoriskt 

värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen och kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom miljön. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 
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krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 
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31. Torp 

I det jordbruksbetonade sprickdalslandskapet kring Torps kyrka finns fornlämningar 

huvudsakligen från brons- och järnålder. En koncentration av hällristningar uppvisar 

flera ristningstyper som är ovanliga på Orust. Kring kyrkan finns ett sockencentrum 

med en f.d. skola och bybebyggelse.  

Fornlämningar 

I den sydöstra delen av miljön finns en koncentration av hällristningar. Här finns flera 

skålgropslokaler, men också några hällar med figurer på. En häll har två ristade skepp 

och på ett av dem finns en besättning med fem människofigurer. Skeppen har en ka-

notliknande form, som kan dateras till bronsålderns slut eller järnålderns början. På en 

annan häll finns en mansfigur med svärd och hornhjälm, som ser ut att dansa. Dopps-

kon nederst på svärdsskidan är formad som ett par vingar och daterar figuren till 

bronsålderns slut.  

 

Förhistoriska gravar finns på bergshöjderna och utmed dalgångssidorna. Ett ovalt röse, 

18 x 10 m stort, ligger på en höjd i miljöns södra del. Platsen kallas för Rösen och är 

förmodligen uppkallad efter gravanläggningen.  

 

I en sluttning väster om Torps kyrka ligger två högar och en stensättning, som troligen 

kommer från järnåldern. I anslutning till kyrkans västra gavel har det också legat grav-

högar, enligt uppteckningar från 1800-talet. Det finns därför skäl att anta att platsen 

för kyrkan och området däromkring varit brukat redan under järnåldern.  

 

Norr om kyrkan finns en källa, som enligt traditionen varit en offerkälla med namnet 

Gullpengen. Det berättas att dess vatten kunde bota sjuka och vid återkommande rens-

ningar av källan hittades alltid silver- och kopparmynt.  

Landskap och bebyggelse 

Landskapet kring Torp kännetecknas av ett flikigt odlingslandskap omgivet av höga 

bergspartier, som även under historisk tid varit skogsbevuxet.  

 

Norr om Torps kyrka låg tidigare de gamla byarna Föggetorp och Medstugan utmed 

landsvägen. Den gamla byvägen sträcker sig slingrande parallellt med nuvarande 

landsväg och husen ligger på var sida om den. Sydväst om kyrkan, vid vägen mot 

Henån, låg tidigare byn Torp. Äldsta skriftliga belägg för Torp är från 1320 medan 

Föggetorp och Medstugan är från år 1528 respektive 1519.  

 

Föggetorp och Medstugan låg tätt intill varandra och det verkar som att det endast var 

ett fåtal hus som fick flytta från byn vid laga skiftet 1855 respektive 1864. Bebyggel-

sen har därför även idag en byliknande struktur med ett flertal välbevarade bostadshus 
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och ekonomibyggnader på var sida byvägen. Torps by genomgick däremot en omfat-

tande utflyttning vilket innebär att det idag endast är en gård kvar på platsen för den 

gamla byn. 

Torps kyrka och skola 

Kyrkan som är byggd i sten har ett rektangulärt långhus med ett rakt avslutat kor i ös-

ter och sakristian inrymd i en halvrund absid öster om koret. Kyrkan byggdes 1868–

1871 av byggmästare L H Arvidsson, efter ritningar signerade A R Pettersson. Den 

medeltida kyrkan som tidigare stod på platsen var för liten för den växande försam-

lingen och revs när den nya byggdes. Predikstolen och altartavlan tillverkades 1645 

och fanns båda tidigare i den gamla kyrkan. Kyrkan har genomgått flera invändiga re-

noveringar (1920, 1950, 1992) varvid smärre ändringar gjorts.  

 

Torp, Myckleby och Långelanda församlingar hade gemensam kyrkoherde och kom-

minister så därför fanns det ingen prästgård vid Torp. Marken kring kyrkan tillhörde 

Prästänkesätet Kyrkebyn 1:1 som ligger nordväst om kyrkan. Manhuset på gården 

byggdes om på 1940-talet. Ett prästänkesäte var en gård som prästänkan fick för att 

kunna försörja sig. Det äldsta skriftliga belägget för ortnamnet Kyrkebyn är från 1320. 

Det var kyrkosäte till åtminstone 1697 samt prästänkesäte till åtminstone 1758. 

 

I ett berg nordost om kyrkan finns en ”grotta” som består av stora stenblock som går 

under namnet Lundebergs kyrka. Grottan sägs ha tjänat som gudstjänstlokal för de 

första kristna i området. På en sten i grottans ena ände, kallad Predikostolen, sägs det 

att prästen stod och predikade. 

 

Skolan i Torps socken var som i så många andra socknar till att börja med ambule-

rande. 1855 fick socknen en fast folkskola genom att Kyrkebyns skola uppfördes på en 

plats strax norr om nuvarande församlingshemmet. Skolhuset var rödmålat och hade 

tre fönster på var långsida i skolsalen. Det inrymde förutom skolsal, även lärarbostad 

åt folkskolläraren.  

 

År 1926 ersattes den gamla skolan med en ny som inrymde två skolsalar (för både 

folk- och småskola), skolkök och slöjdsal i källaren samt gymnastikrum och kommu-

nalrum på övervåningen. Även en lärarbostad uppfördes strax intill. Båda byggna-

derna ritades av arkitekt Arthur Brattberg. Undervisningen pågick i det nya skolhuset 

till 1969 då skolan lades ner och eleverna flyttades till Henån. Skolhusbyggnaden blev 

då församlingshem och lärarbostaden såldes.  

Motivering 

Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och kyrka.  

 

Miljön utgör ett karaktäristiskt sockencentrum i jordbruksbygd, med förhistoriska gra-

var i närheten av den medeltida kyrkplatsen. Bland fornlämningarna märks en kon-

centration av hällristningar, som uppvisar figurristningar som är ovanliga på Orust. En 
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ristad människofigur med svärd och hornhjälm är unik i mellersta Bohuslän. Den 

långa agrarhistoriska kontinuiteten och landskapsutnyttjandet speglas genom fornläm-

ningarna, kyrkplatsen, odlingslandskapet och jordbruksbebyggelsens placering i ka-

raktäristiska lägen, ofta i mötet mellan höjdpartier och odlingsmark. Det öppna land-

skapet gör historien läsbar.  

Nyckelvärden 

• Koncentration av hällristningar 

• Förhistoriska gravar i typiska lägen 

• Offerkälla med tradition 

• Kyrkan 

• Det småskurna odlingslandskapet 

• Bebyggelsens traditionella placering i landskapet. 

• Den ännu läsbara bystrukturen i Föggetorp och Medstugan med välbevarad 

bebyggelse. 

Långsiktig målbild för miljön 

Kulturlandskapet hålls fortsatt öppet och får behålla sin karaktär, med bibehållna vär-

defulla landskapselement som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella 

lägen. De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nybyggnationer. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna och deras sam-

manhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen runtom Torps kyrka ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläs-

bar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den be-

fintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Bibehållet öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   
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• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.   

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som bör bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen. 

• Tillkommande bebyggelse bör ha en utformning som i generell mening anslu-

ter till den traditionella bebyggelse som finns.  

• Bebyggelsestrukturen runt kyrkan bör bibehållas. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 
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och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län IX. Ortnamnen i Orusts östra härad. 1940. In-
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Handlingar i Bohusläns museums topografiska arkiv.  

Digitala arkiv 

Lantmäterimyndigheternas arkiv: 

14-TOP-96. Torp. Laga skifte.1852. 

14-TOP-104. Föggetorp. Lags skifte. 1855. 

14-TOP-199. Medstugan. Laga skifte. 1864. 

Lantmäteristyrelsens arkiv: 

N120-18:1. Medstugan 1. Storskifte på inägor. 1775. 

 

 

 

https://www.svenskakyrkan.se/orust/torps-kyrka-och-forsamlingshem
https://www.svenskakyrkan.se/orust/torps-kyrka-och-forsamlingshem
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32. Valön    

På Valön finns ett välbevarat kustanknutet odlingslandskap med delvis välbevarad och 

enhetlig jordbruksbebyggelse. Kulturlandskapet hålls öppet genom bete.  

Tidig historia 

På Valön finns fornlämningar från både förhistorisk och historisk tid. De äldsta läm-

ningarna utgörs av en stenkammargrav, en gånggrift, från bondestenåldern (ca 3400 - 

2900 f.Kr.). Intill den har boplatslämningar i form av flintavslag hittats.  

 

Det finns också några gravar som tros komma från brons- eller järnåldern. Bland annat 

ett litet gravfält med fem rösen och stensättningar, samt två ensamliggande stensätt-

ningar. En av dessa ligger i sydväst, på öns högsta punkt. Ovanpå graven står en vale, 

som är ett sjömärke av uppmurade stenar.  

 

Bland de historiska fornlämningarna märks ett antal tomtningar på öns södra och östra 

delar. Tomtningar utgörs oftast av strandnära stenvallar och är lämningar efter enkla 

övernattnings- eller förvaringsplatser, kopplade till fisket.  

 

Mitt på ön finns en sten med en inskription, som markerar en koleragrav från 1834.  

I övrigt finns ett antal historiska husgrunder efter torp och annan småskalig bebyg-

gelse.  

Namnet Valön 

Ortnamnet Valön härrör från bohuslänskans ord för stenkummel, det vill säga vale el-

ler varde. Namnet finns belagt från och med år 1442. Redan de medeltida urkunderna 

visar att Valön tidigt varit uppdelad mellan ett antal gårdar i både Tegneby och Stala 

sockar, bland annat Skantorp, Strand, Holm, Härlycke och Hjälmvik. Rester efter 

denna uppdelning hittar vi i bebyggelsenamnen på Valön; här finns exempelvis 

Strandtegen, Holmstegen, Härlycketegen och Hjälmvikstegen. Ön är också delad mel-

lan socknarna Tegneby och Stala utifrån i vilken socken huvudgården låg. 

Ängar, bete och fiske 

Valön, som är Stigfjordens största ö, var eftertraktad på grund av sina ängs- och betes-

marker. De som var delägare i ön fick också möjligheter till fiske, vilket var särskilt 

värdefullt för de huvudgårdar som inte gränsade till havet. Redan tidigt fanns det san-

nolikt bebyggelse på ön, som beboddes av torpare och strandsittare.  

 

En historisk karta från 1694 över den östra delen av ön ger en inblick i hur landskapet 

användes. Dalgångarna kring Härlycketegen och Hagetorpstegen utgjordes av ängs-

mark och några åkrar. Bebyggelsen låg intill en bergssida och bestod av en stuga och 

en hölada. Intill stugan fanns kålgård med äppelträd. De omkringliggande bergen bru-
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kades som betesmark. Vattnen utanför brukades som fiskevatten och det fanns två sjö-

bodar markerade på kartan utmed den östra kustremsan. År 1697 fanns 5 familjer på 

Valön som huvudsakligen livnärde sig på fiske.  

 

År 1812 fanns sju torp på ön. Vid denna tid beskrevs öns åkermarker som ringa, men 

det fanns bra ängs- och betesmarker. För dem som bodde här var det i första hand från 

fisket man fick sin utkomst. Under 1800-talets lopp blev torpen fler, och med tiden 

övergick flera av torpen till att bli fristående småjordbruk, medan några av torpställena 

försvann. Vid sidan av fisket och jordbruket ägnade man sig under 1800-talet och det 

tidiga 1900-talet, som på många andra platser på Orust, också åt sjöfart och båtbyg-

geri. År 1921 bodde 11 personer på delen som tillhörde Tegneby och 55 personer på 

delen som tillhörde Stala socken. På 1970-talet bodde det endast fem personer kvar, 

alla äldre män. Den siste permanentboende lämnade ön 1987. 

 

Idag finns 36 boställen på ön. Av dessa är det 14 äldre bostadshus och 22 yngre fri-

tidshus. Alla är de mer eller mindre välbevarade. 

 

Flertalet av de äldre stugorna på Valön är uppförda kring sekelskiftet 1900. De är 

klädda med profilerad locklistpanel, har tegeltäckta tak och har ganska låga men väl-

lagda stengrunder. Fönstren är sexdelade med mestadels enkelt sågade fönsterfoder. 

Med några undantag är de alla av samma typ. Det är hus på enkel bredd i ett och ett 

halvt plan, med ingång på ena gaveln samt finentré via glasveranda på långsidan. 

Planlösningen är tredelad med rum och kök samt hall och kammare parallellt vid in-

gången. Husen skiftar i utsmyckning och placering i landskapet men grundtypen är 

oftast densamma. 

Motivering 

Välbevarad landskaps- och kustjordbruksmiljö. 

 

Valön utgör ett välbevarat kustanknutet odlingslandskap med delvis mycket välbeva-

rad och småskalig kustjordbruksbebyggelse.  

 

Kulturlandskapet hålls öppet genom bete. Ortnamnen utgör ett värdefullt immateriellt 

kulturarv, som speglar den historiska uppdelningen av ön mellan ett antal huvudgår-

dar.  

 

Förekomsten av i första hand forntida gravar visar på att Valön haft betydelse även un-

der förhistorisk tid.  

 

Nyckelvärden 

• Det småskurna kulturlandskapet med ingående landskapselement. 

• Den enhetliga bebyggelsen från decennierna kring sekelskiftet 1900. 
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• Fornlämningarna bl.a. i form av förhistoriska gravar och tomtningar. 

• Småskalig fritidshusbebyggelse, respektfullt placerad i landskapet. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse.  

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Valön ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar. De för-

ändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga mil-

jöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Bibehållet öppet landskap. Varsam och begränsad bebyggelseutveckling, med bibe-

hållen bebyggelse- och landskapsbild.  

 

• Ev. markingrepp eller exploatering ska inte inkräkta på fornlämningarna och 

deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir aktuella ska de 

föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. antikvariska insat-

ser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär. 

• Kulturlandslandskapets värden bibehålls genom fortsatt landskapsvård med 

slåtter och bete som en del av naturreservatets skötsel.  

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.    
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• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Nytillkommande bebyggelse är inte lämpligt inom miljön, eftersom det skulle 

påverka områdets kulturvärden och övergripande utmarkskaraktär. 

• Eventuell tillkommande bebyggelse i eller i anslutning till kulturlandskapet 

måste anpassas till den äldre jordbruksbebyggelsen vad gäller form, färgsätt-

ning och materialval, och utformas och placeras på ett sätt som inte förtar upp-

levelsen av den äldre bebyggelsen. I terräng anpassas tillkommande bebyg-

gelse lämpligen till naturlandskapet som helhet.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas. 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 
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Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom miljön. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Naturreservat 

• Området är beläget inom Valöns naturreservat som omfattas av särskilda före-

skrifter och skötselplaner. 
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Digitala arkiv 

Diplomatarium Norvegicum, band 16, sid. 141 - 142, brev nr. 139 samt band 16, sid. 

302, brev nr. 276. via https://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html 

Lantmäterimyndigheternas arkiv: 

14-STA-31. Valön. Rågångsåtgärd 1694. 

14-STA-58. Valön. Utredning 1812.  

https://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html
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33. Vräland och Hoga 

Den breda och flacka dalgången vid Vräland och Hoga innehåller en stor koncentrat-

ion av fornlämningar. Tonvikten ligger på gravar och andra lämningar från järnåldern, 

men det finns även stenåldersboplatser och hällristningar. Odlingslandskapet är också 

rikt på spår från senare tider, som historiska by- och gårdstomter och jordbruksbebyg-

gelse från tiden efter det laga skiftet.  

Runstenen vid Nedre Hoga 

Runstenen vid Nedre Hoga är en av Orusts mest kända fornlämningar. Runstenar är 

mycket ovanliga i Bohuslän och kommunens enda står alltså här. Den dateras till vi-

kingatidens början (800-talet e.Kr.). Stenen är nästan tre meter hög och runraden står 

ristad på stenens ena kortsida. Dess ordalydelse är omtvistad. Stenen stod troligen ur-

sprungligen på det närbelägna gravfältet, men har senare flyttats. Den restes på sin nu-

varande position år 1862. 

Gravar och gravfält 

Miljön är rik på både ensamliggande gravar och gravfält. På bergens krön både öster 

och väster om dalgången hittar vi rösen och stensättningar som anlagts som gravar, 

troligen under bronsåldern. Mitt i dalgången på Vrälands marker, finns en hög och en 

stensättning anlagda på var sitt impediment i odlingsmarken. Dessa gravar stammar 

troligtvis från järnåldern. Gravarna i miljön har tidigare legat exponerade i landskapet, 

men flera av dem ligger numera i skogsmark. 

 

Inom miljön finns flera gravfält från järnåldern. Gravfälten är belägna på åsryggar ut-

med dalgångssidan kring Nedre och Övre Hoga, med undantag för ett litet gravfält be-

läget vid Torps gamla tomt på den östra sidan av dalgången.  

Ett av gravfälten ligger i nära anslutning till runstenen vid Nedre Hoga. Där finns 25 

synliga gravar i form av högar och stensättningar. Ca 100 m därifrån finns ett gravfält 

med två domarringar och fem högar. En av högarna skadades i samband med en sand-

täkt 1964 och ett 50-tal keramikskärvor samt benen efter en kremering hittades. Kera-

miken hör hemma i yngre järnålder, omkring 500 - 700 e.Kr.  

 

Inget av gravfälten har undersökts arkeologiskt, men man kan anta att järnålderns be-

byggelse inte låg långt från gravplatserna. Gravfälten har säkerligen använts under 

lång tid och runstenen tillsammans med en ovanlig triangulär stensättning på ett av de 

andra gravfälten visar att de varit i bruk även under vikingatiden.  

Fornborgen på Borrefjäll 

På ett berg i områdets södra del ligger fornborgen Borrefjäll. Åt flera väderstreck är 

borgplatån väl skyddad av höga klippbranter. Mot nord och nordost, där det är möjligt 

att ta sig upp, skyddas den av en totalt 80 m lång stenvall. Några mindre arkeologiska 

undersökningar har gjorts både innanför och strax utanför borgen under 1900-talet. 
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Resultaten visar att det funnits bebyggelse inne i borgen under forntiden. Fynd och da-

teringar pekar på att borgen varit i bruk både under yngre bronsålder och järnålder. 

Kulturlandskapet och bebyggelsen 

Vrälandsslätten har varit bebyggd och brukad sedan förhistorisk tid. Det äldsta beläg-

get för ortnamnet Hoga kommer från 1388. Namnet antas ha förhistoriska rötter ef-

tersom det syftar just på gravhögarna som omger byn. Andra gårdar med medeltida 

belägg är Tyfta och Brattorp. Slätten har under lång tid varit åkermark med betesmar-

ker utmed dalgångssidorna, där också bebyggelsen legat. 

 

Dagens bebyggelselägen är ett resultat av det laga skiftet, då gårdsdelarnas ägor sam-

lades i sammanhängande skiften. De nya ägogränserna markerades med stengärdes-

gårdar, som i många fall finns kvar än idag. Bebyggelsen flyttades ut till de nya 

ägorna. I vissa fall övergavs den äldsta by- eller gårdstomten med tiden. Exempel på 

detta hittar vi vid Tyfta, Brattorp, Torp och Övre Dale. Det gamla vägnätet som för-

band byarna med varandra i nord-sydlig riktning finns bevarat på båda sidor om dal-

gången.  

 

Dagens bebyggelse är i huvudsak jordbruksanknuten. Kulturlandskapet domineras 

fortfarande av de öppna åkermarkerna, som främst brukas för slåtter. Betesmarker 

finns också fortfarande, främst kring gravfälten vid Hoga och vid Torps gamla tomt 

och gravfält.  

 

Under 1900-talet tillkom gårdsnära industrier utmed den östra sidan av dalgången. Ett 

exempel på detta är Vrälands mejeri, som byggdes 1938. Mejeriet ägdes av Lantbru-

karnas Mjölkcentral. Man tog så småningom emot mjölk från hela Orust, samt delar 

av Tjörn, Skaftö och Bokenäs. Det ledde till en om- och tillbyggnad av lokalen under 

åren 1951-1952. Mejeriet var igång fram till 1977, därefter har tegelbyggnaden bland 

annat hyst tillverkningsindustri. Anläggningen består av mejeri, mejeristbostad och 

garage.  

Motivering 

Välbevarad fornlämningsmiljö, med Hoga-stenen som en av de viktigare lämningarna, 

i ett karaktäristiskt öppet landskap med bebyggelse i traditionella lägen.  

 

På Vrälandsslätten finns ett stort antal fornlämningar från samtliga förhistoriska peri-

oder, men i synnerhet utmärker sig fornlämningarna från järnåldern. Särskilt framträ-

dande är runstenen och gravfälten kring Hoga, samt fornborgen på Borrefjäll. Runste-

nen är en av endast fem kända i Bohuslän, vilket gör den mycket ovanlig. Fornborgen 

är välbevarad och en av få som undersökts arkeologiskt i Bohuslän. Därför vet vi mer 

om fornborgens fyndmaterial och användningstid än vad som normalt är fallet. 

 



- 188 - 
 

Runstenen och gravfälten vid Nedre Hoga är besöksmål och hålls öppna genom bete. 

Gravfälten och deras läge i landskapet är därmed lätta att uppleva och förstå. Dessu-

tom finns värdefulla obrutna siktlinjer mellan gravfältet och övriga Vrälandsslätten. 

Sammanhangen i kulturlandskapet blir därigenom tydliga.  

 

Fornlämningarna, ortnamnen, odlingslandskapet, de övergivna gårdstomterna och da-

gens bebyggelselägen speglar en mycket lång brukandekontinuitet. 

 

Kulturlandskapet är typiskt för slättlandskapen på Orust, med stora obrutna åkermar-

ker i dalgångarna och med jordbruksbebyggelse i karaktäristiska lägen, ofta i mötet 

mellan höjdpartier och odlingsmark. Odlingslandskapet är till stor del opåverkat av se-

nare decenniers bebyggelseexpansion.  

 

Mejeriet i Vräland representerar 1900-talets verksamheter på landsbygden, som kom 

att bli av stor betydelse för lokalsamhället. Mejeribyggnaden har en tidstypisk exteriör 

och är en av få bevarade mejeribyggnader av denna typ. 

Nyckelvärden 

• Fornlämningsbilden i stort inom miljön. 

• Runstenen vid Nedre Hoga 

• Gravfälten vid Nedre Hoga, Övre Hoga och Torp 

• Siktlinjerna från fornlämningarna kring Nedre Hoga och Borrefjäll ut mot 

slätten. 

• Fornborgen Borrefjäll 

• Det öppna odlingslandskapet med tillhörande jordbruksbebyggelse i typiska 

lägen.  

• Byvägarna utmed båda dalgångssidorna. 

• Helt eller delvis övergivna by- och gårdstomter i Tyfta, Hoga, Torp, Brattorp, 

Vräland och Övre Dale. 

• Betesmarker utmed dalgångssidorna och vid bergsimpediment. 

• Vrälands mejeri 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Det öppna landskapet är en förutsättning för bevarandet av landskapets kulturhisto-

riska värden och av de värdefulla siktlinjerna mellan fornlämningarna och bebyggel-

sen.  

 

Runstenen och gravfälten i Nedre Hoga är relativt lättillgängliga besöksmål. Fortsatt 

skyltning och landskapsvård genom bete är en förutsättning för att fornlämningarna 

ska kunna upplevas och vara förståeliga i landskapet. Förståelsen för landskaps- och 

bebyggelseutvecklingen är också beroende av fortsatt skyltning och betesdrift.  

 

Vrälands mejeri bevaras.  
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Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär. Det är 

särskilt angeläget att bevara siktlinjerna och de rumsliga sammanhangen mel-

lan fornlämningarna. 

 

• Endast enstaka förtätning av byggelsen är möjlig. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen eller i anslutning till befintlig be-

byggelse.  

• Tillkommande bebyggelse bör harmoniera med den äldre jordbruksbebyggel-

sen vad gäller form, färgsättning och materialval.  

• Vrälands mejeri bör hållas exteriört oförändrat. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 
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• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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Lagstiftning och verktyg för hantering av kulturvärden 

Den lagstiftning som framförallt hanterar kulturvärden är Kulturmiljölagen (KML), 

Miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL). Kulturvärden i form av fornläm-

ningar och fornlämningsmiljöer hanteras framförallt med Kulturmiljölagen, medan 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse till allra övervägande del hanteras med Plan- och 

bygglagen. Dessa lagar har olika karaktär, och är bara delvis länkade till varandra.  

 

• Miljöbalken är inriktad på god resurshushållning, dvs att vi inte överutnyttjar 

landets resurser. Kulturhistoriska värden är en av de resurser vi ska hantera på 

ett långsiktigt ansvarsfullt sätt.  

• Plan- och bygglagen har en möjliggörande karaktär, det vill säga att tänkta 

projekt ska kunna genomföras, bara man tar vederbörlig hänsyn. 

• Kulturmiljölagen är en skyddslagstiftning som utgår från att kulturvärdena ska 

lämnas oförändrade, och att särskilt tillstånd krävs för eventuell förändring.  

 

Plan- och bygglagen innehåller hänvisningar till Miljöbalken, dvs ett beslut enligt PBL 

ska i princip också uppfylla Miljöbalkens krav. Kulturmiljölagen är däremot helt fri-

stående. I vissa lägen kan man alltså behöva både ett beslut från Länsstyrelsen enligt 

KML, och ett kommunalt beslut enligt PBL.  

Kulturmiljölagen (KML) 

Kulturmiljölagen reglerar fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, 

ortnamn, och frågor om utförsel av kulturföremål.  

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla 

Kulturmiljölagen tydliggör att ansvaret för kulturmiljön ligger hos oss alla, såväl en-

skilda privatpersoner som hos företag, organisationer och myndigheter. 

KML 1 kap 1§ 

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för 

kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och akt-

samhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att ska-

dor på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i denna lag syftar till 

att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av 

kulturmiljöer.” 

Fornlämningar 

Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagens andra kapitel. Här anges vad som är en 

fornlämning och vad som omfattas av lagskyddet. Skyddet gäller alla fornlämningar, 

även fornlämningar på sjö- eller havsbotten. Skyddet gäller också för och ett så stort 

område på marken, sjö- eller havsbotten som krävs för att bevara fornlämningen och 

ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Det skyddade om-

rådet kring en fornlämning kallas för fornlämningsområde.  
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KML 2 kap 6§ 

”Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, 

täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada 

en fornlämning.” 

 

Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar i ärenden som rör fornlämningar och 

fornlämningsområden. 

 

En lämning måste uppfylla en rad olika kriterier för att betraktas som en fornlämning. 

Den måste vara en lämning efter människors verksamheter under forna tider, ha till-

kommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergiven. Dessutom ska läm-

ningen huvudsakligen antas ha tillkommit före år 1850.  

 

Exempel på fornlämningar är förhistoriska gravar, stenåldersboplatser, ruiner efter 

kyrkor, hällristningar, hålvägar och mycket mer. En fornlämning kan bestå av flera de-

lar. Ett gravfält kan exempelvis innehålla flera olika sorters gravar; domarringar, sten-

sättningar, resta stenar, rösen med mera. Dessa kan ha tillkommit under lång tid och 

de kan sträcka sig över ett stort område. 

 

Fornlämningar under vatten är exempelvis vrak, hamnanläggningar och fiskeanlägg-

ningar. För vrak gäller att de ska ha förlist före 1850. Tidsgränsen 1850 har inte alltid 

funnits, det är en förändring som kom när lagen reviderades 2014. 

 

Lämningar som antas ha tillkommit 1850 eller senare har inte ett automatiskt skydd. 

De kan dock fornlämningsförklaras, om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess 

kulturhistoriska värde.  

 

Både kända fornlämningar och sedan tidigare okända fornlämningar omfattas av lag-

skyddet. De kända fornlämningarna finns registrerade i Riksantikvarieämbetets Kul-

turmiljöregister. 

 

Övriga kulturhistoriska lämningar kallas de lämningar som inte uppfyller kraven för 

fornlämningar. De registreras ibland också i Kulturmiljöregistret. De har inte samma 

starka skydd som fornlämningar, men de berättar ändå om vår kulturhistoria. Det kan 

vara stenmurar, lämningar efter torp, kvarnar och sågar som tillkommit efter 1850, 

sentida militärhistoriska lämningar med mera.  

Innebörden av lagskyddet för fornlämningar 

Syftet med Kulturmiljölagen är att säkerställa fornlämningarnas långsiktiga beva-

rande. Vid nybyggnation eller anläggningsarbeten gäller därför grundregeln att forn-

lämningarna ska bevaras. Man ska alltså försöka att justera placering, utförande med 

mera så att man inte kommer i konflikt med fornlämningarna. Att det ändå ibland görs 

undantag innebär inte att man kan ha det som utgångpunkt i hanteringen. 
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• Skyddet innebär att det är förbjudet att bebygga, förändra, ta bort, gräva i, 

skada eller täcka över en fornlämning. 

• Varje enskild fornlämning har ett skyddsområde, ett fornlämningsområde. Det 

har samma lagskydd som fornlämningen. Storleken beslutas av länsstyrelsen. 

• Ingrepp i fornlämning samt dess skyddsområde kräver tillstånd från länssty-

relsen. 

• Vissa övriga kulturhistoriska lämningar ses som fornlämningar efter 2014 års 

förändringar i Kulturmiljölagen. Därför behöver man ibland göra en aktuali-

serad antikvarisk bedömning av en lämning, till exempel i samband med sam-

hällsplanering. Detta innebär att lämningen granskas och bedöms enligt nuva-

rande kriterier och praxis. Det är oftast lämningar från historisk tid, som krä-

ver en aktualiserad antikvarisk bedömning, exempelvis torp, kvarnar och hus-

grunder. De kan bedömas som fornlämningar om det finns belägg för till-

komst före 1850.  

• I Kulturmiljöregistret finns lämningar med benämningen ”Möjlig fornläm-

ning”. Detta innebär att lämningen kräver vidare utredning för att se om den 

ska bedömas som fornlämning. Ibland räcker en aktualiserad antikvarisk be-

dömning, men ofta krävs en arkeologisk utredning för att få svar på om läm-

ningen ska ses som en fornlämning.  

Fornlämningar i samhällsplaneringen 

Det är alltid fastighetsägare och/eller den som planerar att göra markingrepp inför ex-

empelvis byggnation, muddring eller väg- eller hamnutbyggnader som har ansvaret att 

ta reda på om fornlämningar kan komma att beröras. Man måste känna till eventuella 

fornlämningar på platsen, så att de inte skadas av misstag av t. ex. markarbeten. Därför 

ska man redan i planeringsstadiet kontrollera om någon fornlämning kan komma att 

beröras. Om känd fornlämning berörs rekommenderas en alternativ placering av bygg-

nationen. Också övriga markarbeten måste anpassas så att fornlämningen inte skadas. 

 

• Om en fornlämning berörs av en planerad byggnation eller av något planerat 

markingrepp, ta alltså kontakt med Länsstyrelsen. Utan tillstånd från Länssty-

relsen får inga markingrepp göras i en fornlämning. 

• Om andra markingrepp planeras i närheten av en känd fornlämning, eller på 

en plats det kan finnas någon ännu inte upptäckt fornlämning, är man också 

skyldig att kontakta Länsstyrelsen i god tid. Detta ska ske innan något arbete 

påbörjats. 

• Information om kända fornlämningar söks i Riksantikvarieämbetets Kultur-

miljöregister genom söktjänsten Fornsök.  

• Mer om att bygga i närhet till fornlämningar finns i Riksantikvarieämbetets 

broschyr ”Bygga och Bevara”. 

• Länsstyrelsens tillstånd krävs också för skogsavverkning, anläggande av stigar 

och parkeringsplatser och nedsättning av stolpar till skyltar inom fornlämning 

eller dess skyddsområde. Fråga gärna en antikvarie på Bohusläns museum, el-

ler Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, om vad som gäller. 
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Ingrepp i fornlämning och arkeologiska undersökningar 

I första hand ska fornlämningar bevaras, men ibland är det nödvändigt att välja mellan 

att bevara eller att bebygga. I samband med större ingrepp som exempelvis vägbyg-

gen, nya bostadsområden, förläggning av sjöledningar och hamnutbyggnader, kan det 

vara svårt att helt undvika kontakt med fornlämningar. Länsstyrelsen gör då en avväg-

ning mellan byggprojektets betydelse och fornlämningarnas bevarandevärde. Det är 

därför nödvändigt att i ett tidigt skede av planeringen ta reda på om kända och icke 

kända fornlämningar kan komma att beröras, och att ta tidig kontakt med Länsstyrel-

sen. Bohusläns museum kan också ge råd. 

 

• Om en fornlämning trots allt ska tas bort kan Länsstyrelsen besluta att forn-

lämningen ska undersökas och dokumenteras, så att kunskapen om lämningen 

tas tillvara inför framtiden. Det är Länsstyrelsen som beslutar när en arkeolo-

gisk undersökning ska ske. En arkeologisk undersökning bekostas av fastig-

hetsägaren/exploatören.  

• Arkeologiska undersökningar genomförs oftast i flera steg. Anledningen till 

detta är att minimera ingreppen i fornlämningarna och ge bra kunskapsun-

derlag inför Länsstyrelsens fortsatta beslut. Underökningarna kan omfatta hela 

eller delar av fornlämningar. En delundersökt fornlämning har kvar sitt lag-

skydd för hela fornlämningen eller för den del som inte är undersökt, bero-

ende på undersökningens omfattning.  

• En arkeologisk utredning beslutas av Länsstyrelsen och genomförs när ett 

större markområde ska exploateras. Utredningen syftar till att upptäcka tidi-

gare okända fornlämningar. Detta är vanligt i samband med detaljplanering el-

ler inför linjeprojekt som vägbyggen eller ledningsdragningar. 

• En arkeologisk förundersökning innebär att man tar reda på fornlämningens 

utbredning och avgränsning. Ofta vill man också få en uppfattning om vilka 

typer av anläggningar och fynd som ingår, liksom fornlämningens datering.  

• En arkeologisk undersökning innebär att fornlämningen undersöks och doku-

menteras noggrant och fynd och prover samlas in. När undersökningen är av-

slutad är fornlämningen borttagen och har inte kvar sitt lagskydd. 

Om ny fornlämning upptäcks 

Även sedan tidigare okända fornlämningar är skyddade av Kulturmiljölagen. 

 

Om tidigare okända fornlämningar upptäcks exempelvis i samband med en arkeolo-

gisk utredning inför exploatering, har de alltså samma skydd som redan kända forn-

lämningar, och påverkar därmed förutsättningarna för fortsatt planeringsarbete. 

 

Om upptäckten sker under andra omständigheter, ta kontakt med Länsstyrelsens kul-

turmiljöenhet. Skicka in information vad det är som hittats, var lämningen hittats, med 

tydlig markering på en karta, samt kontaktuppgifter. En besiktning och bedömning av 

lämningen utförs. Om den bedöms uppfylla kriterierna för en fornlämning registreras 

den i Riksantikvarieämbetes Kulturmiljöregister. 
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Fornfynd 

Fornfynd kallas föremål från äldre tider som saknar ägare när de hittas, som påträffas i 

eller vid en fornlämning och har samband med denna eller antas vara från tiden före 

1850. Även dessa skyddas genom Kulturmiljölagen. Om man hittar ett fornfynd vän-

der man sig till Länsstyrelsen eller Bohusläns museum. Fynd på havsbottnen kan 

också anmälas till Kustbevakningen.  

 

Fynd i ädelmetall ska anmälas till Länsstyrelsen alternativt till en polismyndighet. 

Med ädelmetallfynd menas föremål som helt eller delvis består av guld, silver, koppar, 

brons eller annan legering med koppar. Fynd av två eller flera föremål, som antas ha 

nedlagts tillsammans ska också anmälas till Länsstyrelsen eller en polismyndighet.  

 

Det är inte tillåtet att leta efter fornfynd i fornlämningar. Det är inte heller tillåtet att 

använda metallsökare, annat än med särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. 

Vård av fornlämningar 

Klippa gräs, röja sly och ta ner enstaka träd och buskar på och invid fornlämningar är 

tillåtet, under förutsättning att markägarens ger sitt tillstånd. Det är däremot inte tillå-

tet att dra upp rötter, gräva bort stubbar, flytta stenar, jämna ut marken eller göra andra 

markingrepp utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det kan vara bra att ta kontakt med 

Länsstyrelsen eller Bohusläns museum för rådgivning. 

Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen 

Kulturmiljölagens tredje kapitel har bestämmelser om byggnadsminnen, och fjärde ka-

pitlet om kyrkliga kulturminnen.  

 

En byggnad liksom en park, trädgård eller annan anläggning av synnerligen högt kul-

turhistoriskt värde kan förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen ansvarar för ut-

redning och beslut om byggnadsminnesförklaring. Byggnadsminnen har individuellt 

anpassade skyddsföreskrifter. Totalt sett mycket få byggnader är förklarade som bygg-

nadsminnen, och inga på Orust (nuläge 2020). 

 

Alla kyrkor tillhöriga Svenska kyrkan, uppförda före 1940, har ett skydd för de kultur-

värden som finns. Vissa kyrkor yngre än 1940 är också skyddade enligt ett särskilt be-

slut av Riksantikvarieämbetet. Skyddet omfattar även kyrkogårdarnas kulturvärden, 

och därmed i viss mån även byggnader på eller i direkt anslutning till kyrkogården. 

 

Alla kyrkorna på Orust omfattas av detta skydd. Skyddet är generellt utformat, dvs. 

det finns inte särskilda föreskrifter för varje enskild kyrka. Frikyrkor omfattas inte. 

 

För både byggnadsminnen och kyrkor gäller att inga ändringar eller ombyggnader får 

ske utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vid tillståndsgivningen utses också en antikva-

risk medverkande, som ska följa arbetena. Observera att Kulturmiljölagens regler för 

kyrkobyggnader och byggnadsminnen inte hänger samman med Plan och Bygglagens 
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regelverk. Om sakkunnig varsamhet utses för åtgärder i en kyrka, kan det vara lämp-

ligt att den som är antikvarisk medverkande enligt KML för samma arbete kontaktas. 

Statliga byggnadsminnen 

Om statligt ägda byggnader förklaras som byggnadsminnen, liknar regelverket det 

som finns i KML, men det är Förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen 

som gäller, och i stället för Länsstyrelsen är det Riksantikvarieämbetet som hanterar 

tillståndsfrågor. 

 

På Orust är Måseskärs fyrplats förklarad som statligt byggnadsminne.  

Ortnamn  

I KML 1 kap. 4 § finns också bestämmelser om god ortnamnssed. Det innebär bl. a. att 

hävdvunna ortnamn inte ska ändras utan starka skäl, liksom att när man skapar nya 

namn ska beakta eventuell påverkan på hävdvunna namn. 

Miljöbalken (MB) 

Kulturvärden är ett allmänintresse 

Miljöbalken innehåller specifika bestämmelser om riksintressen, kulturreservat, bio-

topskydd mm, men också generella bestämmelser om miljöhänsyn, vilket även omfat-

tar kulturmiljön.  

 

Kulturvärden är ett allmänt intresse som ska beaktas i en god hushållning med mark- 

och vattenområden och den övriga fysiska miljön, inklusive bebyggd miljö och land-

skapsbild:  

MB 3 kap 6 § 

”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 

synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till fri-

luftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- 

eller kulturmiljön.” 

Riksintressen 

Enligt 3 o 4 kap MB ska områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljö-

vården eller friluftslivet skyddas mot påtaglig skada.  

 

Riksantikvarieämbetet beslutar om vilka områden som är av riksintresse för kulturmil-

jövården. Det är riksintressebeskrivningen med värdemotivering som ligger till grund 

för bedömningar om vad som skulle kunna orsaka en påtaglig skada. Även åtgärder ut-

anför ett riksintresseområde kan påverka riksintresset och kan behöva beaktas.  
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Kulturreservat och naturreservat 

Miljöbalkens 7 kap reglerar också bildandet av naturreservat och kulturreservat. I 

Västra Götaland finns endast 5 kulturreservat (2020), inget på Orust. Däremot flera 

naturreservat. Många av Bohuskustens naturreservat innehåller också kulturvärden, 

som exempelvis välbevarade kulturlandskap. 

Plan- och bygglagen (PBL)  

Precis som i Miljöbalken framgår det i PBL 2 kap 2§ att kulturvärden är allmänna in-

tressen.  

 

I PBL finns flera bestämmelser som syftar till att värna platsens kulturvärden. De gäl-

ler i allmänhet både för bygglovspliktiga och icke bygglovspliktiga åtgärder. 

 

Relevanta lagrum återfinns i: 

• 2 kap 3 § Planläggning ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- 

och klimataspekter. 

• 2 kap 6 § (”anpassningskravet”) Vid planläggning, i ärenden om bygglov och 

vid åtgärder som inte kräver lov ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 

och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl a kulturvärdena på 

platsen. 

• 4 kap 16 § reglering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i detaljplan. 

• 8 kap 13 § (”förvanskningsförbudet”) förbud mot förvanskning av en byggnad 

eller bebyggelsemiljö som är särskilt värdefull. 

• 8 kap 14 § underhåll ska göras varsamt så att byggnadsverkets kulturhistoriska 

värde bevaras. 

• 8 kap 17 § (”varsamhetskravet”) ändring av byggnad ska göras varsamt så att 

dess kulturhistoriska värden tas tillvara. 

Översiktsplanering  

I plan- och bygglagens tredje kapitel finns bestämmelser som rör översiktsplanering. 

Kulturvärden är ett av de allmänna intressen som ska tas tillvara. Det gäller de områ-

den som är av riksintresse för kulturmiljövården, och de övriga områden som på grund 

av sina kulturvärden har betydelse från allmän synpunkt, i dagligt tal kulturmiljöer.  

Detaljplanering 

Genom bestämmelser i detaljplan finns möjligheter att stärka skyddet för områdes kul-

turvärden. Flera olika planbestämmelser kan fungera som verktyg.  

• Genom begränsning av byggrätter och bestämmelser om placering och ut-

formning av bebyggelse kan det säkerställas att hänsyn tas till befintliga vär-

den vid ny bebyggelse.  

• Genom begränsning av byggrätter kring befintlig bebyggelse, liksom byg-

gandshöjd, kan man säkerställa att oönskade volymförändringar sker, eller att 

små hus rivs för att ersättas av större. 
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• Särskilt värdefulla byggnader enligt 8 kap. 13 § kan ges skyddsbestämmelser 

(q-bestämmelser) som preciserar vilka delar eller egenskaper hos en byggnad 

inte får tas bort, ändras, eller ska underhållas på ett visst sätt.  

• Genom varsamhetsbestämmelser enligt 8 kap. 17§ (k-bestämmelser) kan kom-

munen precisera vad varsamhetskravet innebär inom ett detaljplanerat om-

råde.  

• Särskilt värdefulla byggnader och sådana som utgör en väsentlig del av ett sär-

skilt värdefullt bebyggelseområde kan också beläggas med rivningsförbud.  

 

I skrivande stund (2020) är på Orust en stor andel av de kulturhistoriskt värdefulla be-

byggelsemiljöerna skyddade med bevarandeinriktade detaljplaner enligt PBL (Kärin-

gön, Mollösund, Nösund) eller äldre planer (Gullholmen, Härmanö).  

 

Planerna för Käringön, Mollösund och Nösund har tagits fram med en tydlig inrikt-

ning på att möjliggöra rimliga förändringar genom att de lägger tonvikt på varsamhets-

kravet. Här finns också Miljö och byggnadsprogram kopplade till detaljplanerna. Sam-

mantaget ger dessa planer mycket tydlig anvisning om att det är det befintliga bebyg-

gelsemönstret och det traditionella sättet att utforma bebyggelsen som ska råda vid 

både förändringar och tillägg. 

 

Planerna för Gullholmen och Härmanö är äldre och är utformade i förhållande till det 

som gällde före PBL, dvs. den då gällande Byggnadsstadgan 38§:  

 

”Åt byggnads yttre skall givas sådan utformning och färg, som stads- eller land-

skapsbilden fordrar och som befinnes lämplig såväl för byggnaden i och för sig som 

för en god helhetsverkan.  

 

Byggnad av större värde ur historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt må 

icke förvanskas vare sig genom arbeten å själva byggnaden eller genom bebyggelse 

i grannskapet.” 

 

Detta motsvarar dagens anpassningskrav PBL 2 kap 6§ och förvanskningsförbud PBL 

8 kap 13§. Gullholmenplanen är striktare formulerad vad gäller möjlighet till fortsatt 

bebyggelseutveckling än Härmanöplanen. 

Anpassningskrav, varsamhet och förvanskningsförbud 

Planläggning i form av översiktsplan och detaljplaner lägger grunden för hur kultur-

värden ska hanteras. Anpassningskrav, varsamhetskrav och förvanskningsförbud är se-

dan de viktigaste verktygen i den löpande hanteringen av kulturvärden. 

Anpassning till platsens kulturvärden PBL 2 kap 6 § 

”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 

inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och pla-

ceras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till… stads- 
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och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 

helhetsverkan.” 

 

Detta anpassningskrav är grunden för att bedöma om ett nytillskott ”passar in” i en be-

fintlig kulturmiljö. Det innebär att nya byggnader och byggnadsverk måste vara anpas-

sade till den befintliga miljön med avseende på dess kulturvärden, genom att ha en 

”lämplig utformning”. Det gäller även om- och tillbyggnader som får påverkan på om-

givningen.  

 

Precis vad som är ”lämpligt” beror på den omgivande kulturmiljöns egenskaper. Be-

finner man sig exempelvis inne i en välbevarad traditionell bebyggelsemiljö, så är det 

lämpligt att på något sätt anknyta till befintlig bebyggelses egenskaper. Befinner man 

sig däremot ute i en naturbetonad terräng, så kan det vara andra egenskaper som är 

lämpliga. I de rekommendationer som finns till de utvalda kulturmiljöerna på Orust 

finns en anvisning kring vad som är lämpligt på respektive plats. 

 

Lämpligheten ska alltså avgöras i förhållande till de natur- och kulturvärden som plat-

sen har. 

Förbud mot förvanskning 8 kap 13 § 

”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på  

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 7 §,  

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan 

eller i områdesbestämmelser,  

3. allmänna platser och  

4. bebyggelseområden” 

 

Detta är inte ett förbud mot förändring, utan ett krav på att byggnaden ska behålla sin 

karaktär. De egenskaper som gör byggnaden eller området särskilt värdefull är alltså 

skyddade. Den som vill genomföra en förändring måste när arbetena planeras och ge-

nomförs säkerställa att karaktären bibehålls. Denna karaktär kan bestå såväl av hel-

hetsutseende, volym och byggnadsstil, som viktiga detaljer, vilka tillsammans bygger 

upp den specifika karaktären. 

 

Förvanskning kan anses inträffa om exempelvis en väsentlig egenskap går helt förlo-

rad, om åtgärden inte är väl anpassad till husets (eller områdets) karaktär, eller om den 

går ut över (påverkar negativt) byggnadens (eller områdets) särart. 

 

För att kunna bedöma om karaktären påverkas eller ej vid bygglovgivning, räcker 

ibland inte enkla ritningar i skala 1:100, utan det kan krävas komplettering i form av 

foton, detaljritningar etc. för att tydliggöra effekten av en förändring. 
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I princip är alla de äldre hus som ingår i och är en del av motivet för kulturmiljöerna 

att betrakta som särskilt värdefulla, liksom även vissa yngre.  

 

Det gäller även för sammanhängande bebyggelseområden som bedömts som särskilt 

värdefulla, vilket innebär att andra byggnadsverk än byggnader (t ex en altan) inte hel-

ler får förvanska miljöns karaktär. Vilka dessa miljöer är framgår av respektive miljö-

beskrivning.  

 

Förvanskningsförbudet gäller oavsett om ändringen är bygglovs- eller anmälningsplik-

tig eller inte. 

Varsamhet PBL 8 kap 17 § 

”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man 

tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, hi-

storiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” 

 

Varsamhetskravet omfattar alla byggnader, men är särskilt viktigt att iaktta i de utpe-

kade kulturmiljöerna.  

 

Ändring av en byggnad ska alltid utföras varsamt, så att man tillvaratar byggnadens 

värden och kvaliteter. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och ta tillvara dess 

tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.  

 

Det gäller oavsett om en åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte.  

Underhåll och varsamhet PBL 8 kap 14 § 

”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning 

och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska an-

passas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kultur-

historisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt vär-

defullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 

underhållas så att de särskilda värdena bevaras.” 

 

Varsamhetskravet gäller som synes även vid underhåll, och ska även anpassas till om-

givningens karaktär. 

Rivningslov PBL 9 kap 34 §   

”Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som 

inte 

   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhisto-

riska, miljömässiga eller konstnärliga värde.” 

 

Inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för att riva hela eller delar av byggna-

der. Rivningslov kan nekas med hänvisning till kulturhistoriskt värde enligt punkt 2 

ovan, även om byggnaden inte är belagd med rivningslov i detaljplan. Merparten äldre 
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byggnader inom de bevarandeinriktade detaljplanerna på Orust har sådana kulturhisto-

riska värden som avses i punkt 2. Byggnadens värde kan vara både dess egenvärde 

och dess värde som del i miljön. 

 

En ansökan om rivningslov ska enbart prövas mot dessa två förutsättningar. Den ska 

exempelvis inte prövas mot varsamhetskraven eller förvanskningsförbudet. 

 

Vid rivningsärenden i kulturmiljöer (och i vissa andra fall) är det viktigt att både en 

antikvarisk och en oberoende teknisk förundersökning görs, den senare för att klar-

lägga precis hur skadad byggnaden faktiskt är. I detta sammanhang ska påpekas att 

många äldre hus går att reparera även efter relativt påtagliga skador, och att det är rela-

tivt sällsynt att hela byggnaden är i så dåligt skick att rivning bör vara förstahandsal-

ternativ. 

 

Utanför detaljplanelagt område krävs inte rivningslov, däremot en rivningsanmälan.  

Bygglovsbefrielse 

Bygglovsbefrielse har införts för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. Bygglovsbe-

frielsen gäller dock inte om byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt 

enligt 8 kap. 13 §. Detta är dock ett område där regelverket har förändrats flera gånger 

under senare år, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom detta område. 

Tomter, staket och plank, altaner 

Huruvida bygglov krävs för olika anordningar på tomten beror på flera faktorer. Men 

gemensamt för både bygglovspliktiga och bygglovsbefriade åtgärder som kan klassas 

som byggnadsverk är att anpassningskravet i PBL 2 kap 6§ och förvanskningsförbudet 

i förhållande till omgivande miljö i PBL 8 kap 13§ gäller.  

 

Det handlar såväl om detaljutformningen, dvs. den estetiska gestaltningen, som om 

storleken och den effekt anordningen får på omgivningen. 

 

Vid nybyggnation gäller också att en tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kultur-

värdena på platsen (PBL 8 kap 9 §).   

Yngre hus i de äldre miljöerna 

Orusts kulturmiljöer domineras av traditionellt uppförd bebyggelse. I dessa äldre be-

varandevärda miljöer finns också yngre byggnader, som inte är uppförda på tradition-

ellt sätt, och som har ett utseende som därmed avviker från majoriteten av den omgi-

vande bebyggelsen. Ibland har de ett direkt och starkt samband med den historia som 

kulturmiljön ska spegla, ibland är sambandet inte så starkt. För sådana hus gäller att de 

ska bedömas utifrån sina egna kvaliteter och tidskaraktär, samt utifrån vilken miljöpå-

verkan en förändring får. Det är anpassningskravet och förbudet mot förvanskning av 

bebyggelsemiljön som blir de primära bedömningsfrågorna, i och med att det är påver-
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kan på miljön som helhet som i de flesta sådana fall är det viktigaste. Varsamhetskra-

vet gäller, och om (individuellt) förvanskningsförbud ska vara tillämpligt får bedömas 

från fall till fall.  

Kulturmiljöer och PBL 

Begreppet ”kulturmiljö” i betydelsen kommunalt utvärderat område av kulturhistoriskt 

värde är inte uttryckligen reglerat i PBL. 

 

Men vid alla beslut enligt plan- och bygglagen ska även bestämmelserna i Miljöbal-

kens tredje och fjärde kapitel (hushållningsbestämmelserna) tillämpas, vilka även om-

fattar kulturvärden.  

 

Om beslut om bygglov tas inom en gällande detaljplan, så anses den grundläggande 

frågan om hänsyn till kulturvärden beaktad i och med detaljplanens framtagande (för-

utsatt att planen är någorlunda aktuell). Utanför detaljplan måste däremot hushåll-

ningsbestämmelserna beaktas (utredas) i varje bygglov.  

 

Inom de utvärderade kulturmiljöerna, kommunala eller av riksintresse, och där detalj-

plan saknas, kan kulturvärdena anses utredda, som stöd för beslut. Här finns också 

riktlinjer som visar hur man lämpligen tillvaratar de kulturhistoriska värdena. Man be-

höver alltså inte utreda i varje bygglov om det finns kulturvärden att beakta, det är re-

dan klarlagt. Ytterligare stöd för detta blir det när kulturmiljöerna ingår i den kommu-

nala översiktsplanen. 

 

Kulturvärden ska även beaktas på andra platser, där de är uppenbara och möjliga att 

styrka.  Man kan då behöva ta fram ett beslutsunderlag, mer eller mindre omfattande 

beroende, som vilka värden som finns och hur de bör beaktas. 

Övriga verktyg till stöd för kulturmiljöarbetet 

Miljökonsekvensbeskrivningar  

Om riksintressen riskerar att påverkas negativt, kan Länsstyrelsen kräva att en miljö-

konsekvensbeskrivning ska göras. Den kan omfatta en stor bredd av aspekter, eller en-

bart kulturmiljökonsekvenser, beroende på vilken fråga som är aktuell. 

Antikvarisk/Kulturhistorisk konsekvensanalys 

Även om inte ett formellt krav på miljökonsekvensbeskrivning finns, kan det vara 

lämpligt att göra en konsekvensanalys av påverkan på kulturmiljön om ett större bygg-

nadsföretag eller annan åtgärd planeras i eller i anslutning till en kulturmiljö, för att 

säkerställa att miljön bibehåller sina kvalitéer. 

 



- 204 - 
 

Det finns inga formella regler som styr hur en konsekvensanalys görs, men det måste 

finnas ett förslag som man kan utreda konsekvenserna av. Är man fortfarande i ett ti-

digt skede av processen, innan något förslag finns att ta ställning till, blir det i stället 

fråga om en kulturhistorisk utredning. 

Kulturhistorisk utredning, förstudie, förundersökning 

Kulturhistorisk utredning är ett relativt brett begrepp för utredningar man låter göra in-

för en förändring eller annan frågeställning. Det kan handla om förekomst av fornläm-

ningar inom ett område, i ett tidigt skede (dvs. innan Länsstyrelsen kopplas in och fat-

tar beslut om arkeologisk utredning), det kan handla om att precisera de kulturhisto-

riska värdena inom ett område, innan något färdigt förslag finns, eller annan frågeställ-

ning som behöver belysas.  

 

Det finns uppenbara likheter mellan utredningar och konsekvensanalyser. Men en ut-

redning kan göras tidigare i processen, och med bredare frågeställning, medan en kon-

sekvensanalys förutsätter att det finns ett konkret förslag att analysera. 

Antikvarisk förundersökning  

En särskild form av kulturhistorisk undersökning är Antikvarisk förundersökning, 

kopplad till bygglovssituationer, enligt BBR 2:311: 

BBR 2:311 

”Ändringsarbeten bör föregås av en förundersökning där såväl byggnadens kultur-

värden och övriga kvaliteter som brister tydliggörs. Förundersökningen bör göras 

så tidigt att dess resultat kan ligga till grund för den efterföljande projekteringen. 

Omfattningen av förundersökningen bör anpassas till åtgärdens omfattning och ob-

jektets art.” 

 

Förundersökningen kan ha två syften: Dels för att utreda frågor inför bygglovsbeslutet, 

dels för att vara ett referensmaterial på byggnadens utseende innan arbetena startar. 

Det går inte att följa upp kulturvärden i en kontrollplan (se nedan) om inte utseende 

före åtgärder finns dokumenterat. 

Mer detaljerade bygglovsansökningar.  

Vid prövning av om en åtgärd medför en förvanskning bör det klarläggas om åtgärden 

förändrar byggnadens karaktärsdrag eller skadar någon av de egenskaper som ligger 

till grund för byggnadens eller områdets kulturvärden. Det kan innebära att man behö-

ver mer detaljerat underlag än normalt för att kunna göra en bedömning. Det kan vara 

att det bifogas fotografier, ritningar i större skala på delar av huset eller på detaljer. 

Ytterligare beskrivningar kan också behövas. Ritningar i skala 1:100 räcker inte alltid 

för att kunna avgöra frågor om förvanskning eller varsamhet. 

Uppföljning vid samråd och med kontrollplan. 

Att följa upp kulturvärdena i en kontrollplan är fullt möjligt. Det har dock tillämpats 

mycket sparsamt utanför storstadsområdena. Om så sker ska man se till att lämpliga 
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antikvariska kontrollpunkter förs in i kontrollplanen, liksom att frågan bevakas vid de 

samråd som hålls.  

PBL 10 kap 7 §  

”Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och 

ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt 

sätt säkerställa att 

   1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls, 

   2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och 

   3. kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls.” 

 

För att kunna följa upp kulturvärden i byggprocessen krävs att det finns en doku-

mentation på utseende och karaktärsegenskaper före förändringen. Det kan ske genom 

antikvarisk förundersökning, men i mer okomplicerade fall så kan detta säkerställas 

genom att det på annat sätt finns en fullgod dokumentation i bygglovshandlingarna.  

 

Endast ritningar i skala 1:100 är inte fullgod dokumentation, det krävs mer detaljerade 

handlingar, t ex foto och detaljritningar, och eventuellt beskrivning i text. 

 

Fullt utbyggt ägnar sig detta bäst vid mer komplexa ombyggnadssituationer. I de en-

klare situationer som är mer vanliga, där t ex ett enbostadshus får en mindre tillbygg-

nad som en takkupa eller balkong, avgörs de flesta varsamhets- och förvanskningsfrå-

gor i bygglovsskedet, men det kan vara ett sätt att säkerställa att genomförandet stäm-

mer med intentionerna. 

 

I skrivande stund (vår 2020) skall sägas att systemet med egenkontroll och kontroll-

plan har utretts med syfte att åstadkomma förenklingar och förbättringar, och detaljer i 

ovanstående kan komma att förändras.  

 

Det ska påpekas att det också kan krävas bygganmälan vid underhåll, om bebyggelsen 

har någon form av uttalade skyddsbestämmelser i detaljplan, enligt Plan- och Byggför-

ordningen 6 kap 5§ 7 mom:  

 

”För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid… underhåll av ett så-

dant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmel-

ser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och 

bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter. ” 
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Kulturmiljöer i ett förändrat klimat 

Klimatförändringarna, liksom arbetet med att motverka dem, kommer att påverka alla 

samhällssektorer, så även arbetet med kulturmiljöfrågor. Enligt den nationella strate-

gin för klimatanpassning som antogs 2018 ska en översiktlig och långsiktig riskbe-

dömning ingå i den riskanalys som görs i översiktsplan. 

 

Som underlag för bedömning hur kulturarvet kommer påverkas av klimatförändring-

arna finns utredningen ”Kulturarv för framtida generationer – Med klimatperspektiv 

på Västsveriges kulturarv” (Länsstyrelsens rapport 2016:48) kompletterat med kom-

munvis genomgång (Länsstyrelsens rapport 2016:48 bilaga 2). 

 

Analysen utgår från tidshorisonten 2100 och utgår från utsläppsscenariot RCP8,5. Den 

är gjord med hjälp av de klimatdata som SMHI tillhandahåller, dels som uppdaterade 

kartskikt och scenarier via SMHI:s hemsida, dels via länsvisa rapporter. För det fram-

tida klimatet i Västra Götaland finns ”Framtidsklimat i Västra Götalands län − enligt 

RCP-scenarier” (SMHI Klimatologi Nr 24, 2015) med komplettering av framtida 

havsnivåer ”Framtida havsnivåer i Sverige” (SMHI Klimatologi Nr 48, 2017), och 

”Data för framtida medelvattenstånd per kustkommun” (SMHI 20180123).  

 

Nya eller uppdaterade rapporter och underlag utkommer löpande. Länsstyrelsen i 

Västra Götaland har tagit fram en sammanställning av tillgängliga underlag i rappor-

ten ”Riskanalyser i ÖP - planeringsunderlag och förslag på metoder” (Rapport 

2020:10). 

 

I Västsverige har följande problemområden identifierats, som direkt eller indirekt på-

verkar kulturarvet:  

 

• Stigande havsnivå, med åtföljande nya översvämningsnivåer 

• Höga flöden och nivåer i sjöar och vattendrag, orsakade av ökad nederbörd, 

med åtföljande översvämningar, erosion och ökade skredrisker. 

• Den påverkan i tätortsmiljöer på de samlade kulturvärdena som kan bli effek-

ten av såväl klimatförändringarna själva, som av klimatanpassningsåtgärder. 

• Ökade risker för sårbara historiska byggnader, liksom ökade risker för arkiv 

och samlingar som finns i byggnader som påverkas av klimatförändringarna. 

• Det biologiska kulturarvet påverkas. Förändrade växtförutsättningar, i form av 

högre medeltemperaturer, längre växtperioder, ökad årsnederbörd, torrare 

somrar mm, kanske också förändrat växtmaterial, kommer påverka förutsätt-

ningarna för att bibehålla önskade utseenden på kulturhistoriskt värdefulla 

kulturlandskap, parker och trädgårdar.  

• Kulturhistoriskt värdefulla objekt och lämningar som finns i skogs- och jord-

brukslandskap kommer indirekt att påverkas, i och med att förutsättningarna 

för produktionens bedrivande kommer att förändras, t ex genom allt blötare 

marker med risk för körskador, etc. 
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1 Klimateffekter på Orusts kulturmiljöer 

Utifrån ovanstående har följande problem för kulturmiljöerna på Orust identifierats: 

1.1 Problem på grund av höjd framtida havsnivå 

Den generella problematiken för kustnära kulturlämningar ser ut så, att flertalet läm-

ningar, undantaget strandängar, klarar själva havsnivåhöjningen, medan det däremot är 

de framtida översvämningsnivåerna som blir problematiska.  

 

På Orust kan följande problematik identifieras: 

• Vattennära sjöbodar och bebyggelse i Slussen kan påverkas av framtida över-

svämningar. 

• Allmags varv påverkas av framtida översvämningar.  

• Vattennära byggnader i Stillingsöns badortsmiljö påverkas av framtida över-

svämningar. 

• Vattennära byggnader i Nösund påverkas av framtida översvämningar. 

• Sjöbodar, bebyggelse och bryggmiljöer i Mollösund påverkas av framtida 

översvämningar. Gäller hela sträckan från norra till södra hamnen. Även några 

byggnader på Mollön påverkas. 

• Sjöbodar och bebyggelse i Edshultshall påverkas av framtida översvämningar, 

framförallt innanför norra hamnen. 

• Sjöbods- och bryggmiljöerna i Hälleviksstrand påverkas av framtida över-

svämningar. Hela sjöbodsmiljön samt hamnplan drabbas, liksom enstaka lågt 

liggande byggnader in mot Lerkilen. Få bostadshus i övrigt påverkas. 

• Sjöbods- och bryggmiljöerna på Käringöns norrsida (samt enstaka andra 

byggnader) påverkas av framtida översvämningar 

• Sjöbodar och bebyggelse på Gullholmen/Härmanö påverkas av framtida över-

svämningar. Hela sjöbodsmiljön runt Gullholmen och på Härmanö påverkas, 

liksom en del lågt liggande bostadshus. Gäller även Lilla Gullholmen och 

Skottaren, vilken helt kan översvämmas. Vidare påverkas enstaka bodar och 

hus på Härmanö ända ner till Höpallen och kyrkogården. 

• Sjöbodsmiljön på Stocken påverkas av framtida översvämningar 

• Vattennära bebyggelse i Kungsviken påverkas av framtida översvämningar. 

Under senare tid har flera av de äldre husen ersatts med nya, men exempelvis 

Gösta Johanssons varv kommer att påverkas. 

1.2 Problem på grund av översvämningar och höga flöden i sjöar och vatten-
drag, liksom ökade risker för skred och erosion. 

I och invid vattendrag ökar riskerna för att kulturlämningar skadas av översvämningar, 

kraftiga vattenflöden, skred, eller påverkas av skredsäkringsåtgärder. På Orust finns 

inga stora vattendrag, men däremot kan perioder med mycket kraftigt regn, eller rik-

tiga skyfall så som 2002, leda till tillfälliga situationer som kan förorsaka skada. 
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Data saknas för att analysera framtida nivåer och flöden i sjöar och vattendrag på 

Orust, varför det i nuläget inte går att göra en fullständig analys. Men generellt måste 

man vara medveten om att riskerna finns på de platser där vattnet kan stiga eller kan få 

hög fallhastighet genom topografin, som exempelvis djupa bäckraviner som mynnar i 

en flack dalgång, som längs Storehamns västsida mot Morlandadalgången.  

1.3 Påverkan på tätortsmiljöer 

I tätortsmiljöer med kulturvärden påverkas både enskilda objekt och miljön som hel-

het. Framförallt framtida översvämningsskydd, riktlinjer för höjdnivåer för nybyggnat-

ion, samt generella klimatanpassningsåtgärder genomförda i större skala, som solpane-

ler och förändringar med syfte att spara energi, påverkar miljön.  

 

På Orust finns i flera av de kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällena framtida över-

svämningsproblematik (se ovan). Hur detta ska lösas kommer att skilja sig från plats 

till plats, och påverkan på kulturmiljöerna kommer att variera.  

 

Vidare är bebyggelsebilden i de kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällena mycket 

känslig för den utseendemässiga effekten av generella energianpassningsåtgärder, som 

exempelvis om solpaneler blir ett vanligt inslag.  

 

Väl avvägda riktlinjer för hantering av dessa frågor är nödvändigt. 

1.4 Påverkan på historiskt värdefulla byggnader 

Alla kulturhistoriskt värdefulla byggnader påverkas av främst de ökande nederbördni-

våerna och generellt fuktigare klimatet. Merparten av dessa problem kommer att han-

teras inom ramen för löpande underhåll och reparationer, där det blir viktigt att det 

sker med varsamhet och hänsyn till bebyggelsens kulturvärden. 

 

Vissa byggnader är dock mer känsliga och/eller mer utsatta än andra. På Orust kan bl a 

följande problematik identifieras: 

• Omfattande påverkan genom framtida översvämningar på bebyggelse i kust-

samhällen enligt ovan.  

• I Morlanda kyrka finns värdefulla interiördetaljer, bl a en av landets äldsta 

spelbara orglar, vilka inte får komma till skada genom vatten/fuktproblem. 

1.5 Påverkan på samlingar och arkiv 

• Hälleviksstrands hembygdsförenings sjöbod kan beröras av framtida över-

svämningar. 

• Huruvida det finns ytterligare samlingar tillhöriga hembygdsföreningar i loka-

ler som är långsiktigt klimatkänsliga bör klarläggas.  

1.6 Påverkan på historiskt värdefulla landskapsavsnitt 

Förutsättningarna för skötsel av kulturpräglade odlingslandskap med höga kulturvär-

den kommer att förändras. Risker för igenväxning ökar, med åtföljande högre krav på 
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skötsel och hävd. I dessa landskap finner man en biologisk mångfald, markslag och 

landskapselement karaktäristiska för markernas brukande under århundraden. Kan inte 

dessa bibehållas påverkas landskapens värde negativt. 

 

För sådana landskap på Orust kommer tillväxtbetingelserna för växter och djur gene-

rellt att bli mer gynnsamma, med ökade behov av hävd för att bibehålla de biologiska 

kulturvärdena, önskad karaktär och läsbarhet. Perioder av torka i de västra och mer 

kustnära delarna, främst sommartid, kommer visserligen att påverka växtbetingel-

serna, men behöver inte vara ett större problem för det biologiska kulturarvet. I kom-

munen kan särskilt nämnas kulturvärdena i de karaktäristiska kustlandskapen på Lyr, 

Valön, Härmanö, Råön, Vallerön, och Lavön. 

 

Strandängar på flera ställen i kommunen, fr a kring Kalvöfjorden, kommer att hamna 

under framtida havsnivå. 

1.7 Påverkan på historiskt värdefulla parker och trädgårdar 

Parker och trädgårdar kommer att påverkas av den ökade årsnederbörden, av de torr-

rare somrarna och av en förlängd växtperiod. 

 

På Orust är det framför allt park och trädgårdsmiljön vid Morlanda säteri där de histo-

riska värdena kan komma i konflikt med de framtida allt torrare somrarna. 

1.8 Påverkan på kulturlämningar i skogsmark 

Förutsättningarna för skogsbruket kommer att förändras. En ökad närvaro av skogs-

bruksåtgärder i kombination av klimatbetingade förändringar kommer öka risken för 

skador på kulturlämningar i skogsmiljö. I och med att vintrarna blir utan tjäle, och ne-

derbörden ökar, så ökar risken för körskador. Vidare ökar behovet av att hantera vat-

tenmängder exempelvis genom dränering. Ökade skador från skadedjur kommer att 

leda till snabbare avverkning med åtföljande behov av att forsla bort timret.  

 

Det som riskerar att drabbas är främst yttäckande lämningar, som exempelvis boplat-

ser, gravfält, torplämningar och spår av äldre odlingar och skogsbete. På Orust kan 

särskilt nämnas kulturvärdena i områdena Kultehamn och Storehamn. Västsveriges 

skogsmarker är dock inte fullständigt inventerade, här finns ofta fler kulturlämningar 

än vad som idag finns registrerat. 

1.9 Påverkan på kulturlämningar i jordbruksmark 

Förutsättningarna för jordbruket kommer att förändras. Stigande temperaturer, ökande 

årsmedelnederbörd, förlängda växtsäsonger, nya eller förändrade grödor mm, kommer 

att förändra hur jordbruket bedrivs. Vidare behovet av att hantera vattenmängder ex-

empelvis genom dikningar, dränering, erosionsskydd och invallningar. Generellt är 

problemet mindre på sandjordar och större på lerjordar.  
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Det som riskerar att drabbas är främst kulturlandskapselement i odlingsmark, som ex-

empelvis stenmurar, odlingsrösen, tegindelningar, brukningsvägar. Även landskapets 

helhetsbild och förståelsen av landskapet kan påverkas. Den biologiska mångfalden 

kommer att påverkas. 

 

På Orust gäller detta främst slättlandskap med sammanhängande odlingsmarker i 

Röra, Tegneby-Stala, Myckleby, Morlandadalgången från Morlanda och söder ut till 

Bro och Röd, samt Hoga-Vräland. 

2 Slutsatser 

Det som framgår av analysen är att det som kommer ha störst direkt påverkan på kul-

turmiljöerna är havsnivåhöjningen, och då främst i de kulturhistoriska bebyggelsemil-

jöerna. Själva havsnivåhöjningen i sig kommer inte att leda till särskilt stor påverkan 

på kortare sikt, däremot kommer framtida högvattenstånd medföra översvämningar i 

betydligt större omfattning än idag. 

 

Vissa områden med strandängar kommer också att helt översvämmas. 

 

Också kulturlämningar i skogsmiljöer är en kategori man kan förutse en viss påverkan, 

och detta under en lång period framöver. Det finns ingen specifik åtgärd som kan mot-

verka denna påverkan, utan här rör det sig om varsamhet vid arbeten i skogsmarker, 

liksom information och uppmärksamhet. Negativ påverkan på kulturlämningar i 

skogsmark är redan idag en aktuell fråga, och som kommer att accentueras framöver. 

 

Det finns en stor grupp skyddad kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Orust. Den 

absoluta merparten av dessa byggnader är inte var för sig att betrakta som ömtåliga el-

ler sårbara ur klimatförändringsperspektiv. Däremot är de sammanhängande kulturhi-

storiskt värdefulla bebyggelsemiljöerna som helhet sårbara både för översvämnings-

problemen och för okänsligt genomförda klimatanpassningsåtgärder. 

 

Hanteringen av översvämningsproblem samt generellt tillämpade klimatanpassnings-

åtgärder har bedömts som den för Orust kommun viktigaste frågan att hantera i detta 

perspektiv. 

 

Det framgår också av analysen att merparten av påverkan ligger ett antal år fram i ti-

den. Det finns i flertalet fall god tid att planera och göra lämpliga avvägningar. Rikt-

linjer, förhållningssätt, planering mm liksom åtgärder för att bromsa klimatförändring-

arna är däremot redan idag en aktuell fråga, varför det blir angeläget att också kultur-

miljöaspekterna blir en del av klimatanpassningsarbetet. 
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3 Hantering av klimateffekter 

3.1 Översvämningshantering generellt 

Frågan om hantering av de kommande översvämningsproblemen i kulturmiljöerna är 

komplex. En del av detta ligger i att vi redan i nutid, genom riktlinjer, detaljplane-

bestämmelser eller konkreta åtgärder, ska försöka hantera problem som ligger många 

år fram i tiden. Effekterna av åtgärder för att hantera exempelvis översvämningar 

kommer sannolikt att påverka kulturmiljöerna långt före själva översvämningarna 

kommer att göra det. 

 

En annan del av komplexiteten ligger i osäkerheten i prognoserna för framtida havsni-

våer, det är ett av de mer osäkra områdena när det gäller att fastslå framtida förändrade 

förhållanden. Dels är det osäkert vilket utsläppsscenario som kommer att råda, och 

dels är det osäkert precis i vilken takt havsnivån höjs vid de nordeuropeiska kusterna. 

Fram till omkring 2050 är ökningen likartad för de flesta utsläppsscenarion, därefter 

ökar hastigheten i nivåhöjningen, men också osäkerheten om nivåerna. Därför måste 

man också ha med tidsaspekten, dvs när är det lämpligt att genomföra åtgärder. 

 

Det är en långsammare höjningstakt de närmaste decennierna fram till omkring 2050-

60, för att därefter öka. För Orust beräknar SMHI (2018) att år 2050 har havsnivån sti-

git med 14 cm i scenariot RCP4,5 och 17 cm i scenariot RCP8.5. Därefter ökar höj-

ningstakten. År 2100 beräknas nivåerna vara +39 respektive +66 cm. Dessa nivåer är 

medelvärden av flera olika prognoser (Data för framtida medelvattenstånd per kust-

kommun, SMHI 2018-01-23).  

 

Det är viktigt att ha med sig att havsnivån redan börjat stiga. Från år 1900 fram till 

idag har den stigit med drygt 15 cm. Takten har varit 1,2 mm/år fram till 1990, men är 

idag omkring 3 mm/år, vilket innebär att landhöjningen inte längre motverkar havsni-

våhöjningens effekter. (siffror från SMHI vid Nordic Conference on Climate Change 

Adaptation 2018). 

 

Ytterligare en effekt är att extremvärden (dvs extrema högvattensituationer) kan bli 

mer frekventa. Orust har ingen egen mätstation, utan värden extrapoleras från närmsta 

mätstationer på Smögen och i Stenungsund. Eftersom lokala geografiska förhållanden 

har stor påverkan, exempelvis hur hård vind kan driva på en redan hög vattennivå, så 

är det svårt att göra precisa prognoser för varje enskild plats med mindre att man gör 

en mer omfattande utredning. Se vidare ”Lokala effekter på extrema havsvattenstånd”  

(SMHI Oceanografi Nr 125, 2017). 

3.2 Översvämningshantering i kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen 

Gemensamt för de äldre kustsamhällen på Orust där framtida översvämningsproblem 

kommer att uppstå, är att de har en bebyggelsebild och topografi som gör det svårt att 

arrangera lämpliga översvämningsskydd. I en stadsmiljö exempelvis, finns ofta kaj-
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miljöer där man relativt enkelt (om än mycket kostsamt) kan anordna vallar/mu-

rar/högre kajer som löser problemet för övrig bebyggelse. Kustsamhällena med sina 

sjöbodsrader och bryggor erbjuder sällan sådana möjligheter. Erfarenheter från plan-

läggning i Mollösund visar att man måste göra detaljerade analyser över vilka kon-

kreta möjligheter som finns på varje plats. 

 

Ett alternativ är att varje enskild påverkad byggnad höjs (dvs får en högre grund). Det 

leder dock till andra problem, eftersom flertalet av de berörda byggnaderna och be-

byggelsemiljöerna omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8:13. Det är i många 

fall svårt att genomföra höjningar på ett sätt som inte förvanskar husens karaktär. Ett i 

vissa lägen tänkbart handlingsalternativ utgår från det faktum att husen i första skedet 

får problem med grund/källare. Så länge vattnet inte förväntas nå stomme/fasad/tross-

botten, kan strategin då vara att säkra grunden/källaren för temporära översvämningar. 

Tidpunkten när känsliga delar av stommen påverkas kan ligga långt fram i tiden. 

 

Om byggnader höjs, kan motsvarande höjning av kringliggande marknivå och infra-

struktur behöva göras, där markförhållandena medger det. När marken inte kan höjas 

kan en lösning vara att anlägga bryggor och landgångar för att nå sjöbodar.   

 

För sjöbodar kan det vara något enklare att höja, de har oftare en enklare grundlägg-

ning på stolpar eller plintar, vilka enklare kan göras högre utan att karaktären påver-

kas. Höjning av sjöbodar har dessutom i flera fall skett redan tidigare, för att lösa pro-

blem med att högvatten gått in i sjöbodarna. Dokumentation av detta specifikt för 

Orust saknas, men finns för andra platser (Sotenäs), och det är ett rimligt antagande att 

det skett också i några fall också i sjöbodsmiljöerna på Orust. 

 

Själva översvämningsskydden, om sådana anordnas, måste också få lösningar vad gäl-

ler form och material som gör att deras utformning är lämplig med hänsyn till platser-

nas befintliga kulturvärden.  

 

Ytterligare en aspekt är kostnaden och nyttan av översvämningshanteringen. Man 

måste för varje plats göra analysera kostnad och nytta samt minst optimal tidpunkt för 

genomförandet. Ett verktyg för detta är en multi-kriterieanalys, vilket beskrivs i 

”Handbok för planeringsverktyg i klimatanpassningsarbete av det kustnära samhället” 

(Sweco Rapport 2017-07-05 ”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av 

det kustnära samhället”). I handbokens beskrivning av vilka variabler som ska ingå i 

analysmodellen saknas dock kulturvärden, vilket är en brist och dessutom kan leda till 

att man i analysen inte tillgodoser relevanta lagkrav på hänsyn till kulturvärden.  

 

En annan faktor som får inverkan på de befintliga bebyggelsemiljöerna är riktlinjer för 

lägsta golvnivåer vid nybyggnation. Det kan innebära att kompletteringsbebyggelse i 

direkt anslutning till befintliga byggnader måste placeras på en avsevärt högre nivå än 

grannhusen, vilket kan ge oönskade och avvikande resultat.  
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3.3 Energianpassning 

Generellt genomförda energianpassningsåtgärder kan vad gäller utformning och utse-

ende komma i konflikt med de krav som idag finns i de kulturhistoriskt värdefulla be-

byggelsemiljöerna. Exempel på detta kan vara om solpaneler placeras på hustak i stor 

omfattning, eller fönsterbyten i energibesparande syften.  

4 Strategi för hantering av klimateffekter 

Det är uppenbart att det inte finns en enda typ av lösning som kan användas på alla 

platser. Man kommer att behöva göra platsspecifika studier.  

 

• Primärt bör en detaljerad genomgång göras, med syfte att närmre precisera 

omfattning av problematiken, förutsättningar för val av åtgärder, liksom kri-

tiska tidpunkter för insatser, dvs när i framtiden blir problemen sådana att de 

måste hanteras. 

• Utifrån detta kan man successivt och vid lämpliga tidpunkter fördjupa dessa 

analyser för att ha långsiktiga planeringsunderlag för respektive plats. I dessa 

fördjupade studier är kulturvärdena en av de faktorer som ska vägas in. 

• På varje plats ska då också alternativa handlingsalternativ belysas. 

• Detaljplaner som berör kulturhistoriskt värdefulla områden med framtida 

översvämningsrisker ska möjliggöra framtida översvämningshantering av be-

fintlig värdefull bebyggelse, men inte ställa krav på genomförande vid en tid-

punkt långt innan översvämningshanteringen blir aktuellt (såvida inte över-

svämningshanteringen är en del av planens syfte). Konsekvensanalys för över-

svämningshanteringens påverkan på kulturvärdena ska göras. 

• Väl avvägd policy/riktlinjer för hantering av energiåtgärder i kulturhistoriskt 

värdefulla bebyggelsemiljöer bör tas fram.  

5 Rekommendationer 

• Lösningar för klimatanpassning, inklusive översvämningshantering, måste i 

sin utformning vara anpassade till de krav som enligt PBL gäller i miljöerna 

som skydd för kulturvärdena (ingen förvanskning av vare sig byggnader eller 

bebyggelsemiljö, genomförande med varsamhet, och utformningar som är 

lämpliga med hänsyn till miljöernas kulturvärden). 

• Orts- och platsspecifika analyser ska ligga till grund för klimatanpassningsåt-

gärder, så att dessa på bästa sätt kan avpassas respektive miljös förutsätt-

ningar. 

• Vid genomförande av analyser inför klimatanpassningsåtgärder som berör de 

kulturhistoriskt värdefulla miljöerna ska kulturvärden finnas med bland de kri-

terier eller faktorer som ingår i analysen, och kulturhistorisk kompetens med-

verka i processen. 

• Flexibilitet i val av lösningar ska så långt möjligt tillämpas. 
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Tekniska och Administrativa uppgifter 

Bohusläns museum dnr: 

18/0030 

Län: 

Västra Götalands län 

Kommun: 

Orust 

Socken: 

Torp, Myckleby, Långelanda, Röra, Stala, Tegneby, Morlanda, Mollösund, Gullhol-

men och Käringön. 

Uppdragsgivare: 

Orust kommun, sektor Miljö och Bygg och Samhällsutveckling 

Genomförandetid: 

Februari 2019 - september 2020 

Projektansvarig: 

Tomas Brandt 

Projektmedarbetare: 

Cecilia Wingård, Linnea Nordell, Tomas Brandt 

Referensgrupp: 

För Orust kommun: Linn Hermansson, Rickard Karlsson, Simon Sällström 

För Bohusläns museum: Cecilia Wingård, Linnea Nordell, Marika Russberg, Tomas 

Brandt 

Analysgrupp klimatpåverkan: 

Cecilia Wingård, Kristina Lindholm, Linnea Nordell, Sanja Peter, Tomas Brandt 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-09-13 
 

 
§173 KS/2022:1206 
Antagande av kulturmiljöstrategi 2040 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan nuvarande kulturmiljöprogram antogs 1994 har en rad förändringar skett av den nuvarande 
miljön samtidigt som värderingarna förskjutits av vilka värden kulturmiljöerna besitter. 
Kommunens kulturmiljövärden behöver därför analyseras och värderas för att kunna utgöra 
beslutsunderlag för kommande detaljplaner, bygglovsprövningar med mera. Ett framtagande av 
ett nytt kulturmiljöprogram bedöms nödvändigt. 
 
Under 2018 beslutades att uppdra till förvaltningen att ta fram ett nytt kulturmiljö-program. 
 
Före detta sektor miljö- och bygg ansökte 2019 om bidrag för att genomföra arbetet med ett nytt 
kulturmiljöprogram. En konsult upphandlades för att genomföra arbetet tillsammans med 
förvaltningen. Efter utvärdering av anbud anlitades Bohusläns museum, för uppdraget. 
 
Ett stort arbete gjordes under 2019-2020 med allt från workshops, inventering i vält med mera. 
 
Rapporten samt underlagen som tog fram av Bohusläns museum presenterades på miljö- och 
byggnadsnämndens sammanträde 2021-01-20. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-01-
20 § 4 att lägga informationen om utredningen till handlingarna. 
 
Förvaltningen har nu under 2022 i samband med arbetet med Översiktsplanen arbetat om den 
tidigare rapporten som presenterades under 2021, och numera är förslaget en kulturstrategi 2040 
som kommer att vara ett underlag i den nya översiktsplanen. 
 
Med kulturmiljöstrategin 2040 är intentionen att ge möjlighet för, och visa hur, Orusts 
kulturmiljöer kan användas, utvecklas och bevaras så att de spår dagens samhälle lämnar blir 
ytterligare en årsring som får morgondagens orustbor att känna samma känsla av kontinuitet och 
trygghet som vi gör idag. 
 
Programmet består av två huvudsakliga delar, dels detta styrdokument, Kulturmiljöprogram 2040, 
och dels ett kunskapsunderlag som fungerar som handläggarstöd och verktyg för att nå målen i 
kulturmiljöprogrammet, genom att kunskapsunderlaget utgör en digital resurs är målet att 
Kulturmiljöprogram 2040 ska kunna uppdateras och hållas aktuellt genom att ny fakta tillförs allt 
eftersom dem blir tillgängligt. 
 
Kulturmiljöprogrammet är det politiskt antagna styrdokumentet med mål och delmål som pekar 
ut riktning och intentioner för hur kommunens kulturmiljöarbete ska bedrivas. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-09-13 
 

Kunskapsunderlaget ger den kommunala organisationen och medborgarna en god övergripande 
kunskap om Orusts kulturmiljöer och ska användas som underlag av de kommunala 
förvaltningarna vid beredning och handläggning av kulturmiljöärenden. Kunskapsunderlaget 
tillför fakta till planering och i ärenden, men avvägning med andra intressen görs i varje enskilt 
ärende. 
 
Kulturmiljöstrategin har presenterats på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i juli 2022. 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas denna strategi genom utskottet för samhällsutveckling där andra 
strategiska dokument för sektorn behandlas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-12 
Kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21 
Kunskapsunderlag del 1 – Historik, daterad 2020-09-30 
Kunskapsunderlag del 2 – Beskrivning och rekommendationer, daterad 2020-09-30 
Kunskapsunderlag del 3 – Klimatpåverkan på kulturmiljöer i Orust kommun, daterad 2020-09-30 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) föreslår utskottet för samhällsutveckling att återremittera ärendet till 
förvaltningen, så att förslag till kulturmiljöstrategi 2040 kan läggas ut på kommunens webbsida 
för inhämtande av allmänhetens synpunkter. 
 
Göran Karlsson (S), Ulla Buhr (S), Håkan Bengtsson (M) och Rolf Sörvik (V) föreslår 
kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21. 
 
Beslutsgång  
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S), Ulla Buhrs (S), Håkan 
Bengtssons (M) och Rolf Sörviks (V) förlag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Byggchef 
Planchef 
Utvecklingschef 
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Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

 
§199 KS/2022:1206 
Antagande av kulturmiljöstrategi 2040 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan nuvarande kulturmiljöprogram antogs 1994 har en rad förändringar skett av den nuvarande 
miljön samtidigt som värderingarna förskjutits av vilka värden kulturmiljöerna besitter. 
Kommunens kulturmiljövärden behöver därför analyseras och värderas för att kunna utgöra 
beslutsunderlag för kommande detaljplaner, bygglovsprövningar med mera. Ett framtagande av 
ett nytt kulturmiljöprogram bedöms nödvändigt. 
 
Under 2018 beslutades att uppdra till förvaltningen att ta fram ett nytt kulturmiljö-program. 
 
Före detta sektor miljö- och bygg ansökte 2019 om bidrag för att genomföra arbetet med ett nytt 
kulturmiljöprogram. En konsult upphandlades för att genomföra arbetet tillsammans med 
förvaltningen. Efter utvärdering av anbud anlitades Bohusläns museum, för uppdraget. 
 
Ett stort arbete gjordes under 2019-2020 med allt från workshops, inventering i vält med mera. 
 
Rapporten samt underlagen som tog fram av Bohusläns museum presenterades på miljö- och 
byggnadsnämndens sammanträde 2021-01-20. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-01-
20 § 4 att lägga informationen om utredningen till handlingarna. 
 
Förvaltningen har nu under 2022 i samband med arbetet med Översiktsplanen arbetat om den 
tidigare rapporten som presenterades under 2021, och numera är förslaget en kulturstrategi 2040 
som kommer att vara ett underlag i den nya översiktsplanen. 
 
Med kulturmiljöstrategin 2040 är intentionen att ge möjlighet för, och visa hur, Orusts 
kulturmiljöer kan användas, utvecklas och bevaras så att de spår dagens samhälle lämnar blir 
ytterligare en årsring som får morgondagens orustbor att känna samma känsla av kontinuitet och 
trygghet som vi gör idag. 
 
Programmet består av två huvudsakliga delar, dels detta styrdokument, Kulturmiljöprogram 2040, 
och dels ett kunskapsunderlag som fungerar som handläggarstöd och verktyg för att nå målen i 
kulturmiljöprogrammet, genom att kunskapsunderlaget utgör en digital resurs är målet att 
Kulturmiljöprogram 2040 ska kunna uppdateras och hållas aktuellt genom att ny fakta tillförs allt 
eftersom dem blir tillgängligt. 
 
Kulturmiljöprogrammet är det politiskt antagna styrdokumentet med mål och delmål som pekar 
ut riktning och intentioner för hur kommunens kulturmiljöarbete ska bedrivas. 
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Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

Kunskapsunderlaget ger den kommunala organisationen och medborgarna en god övergripande 
kunskap om Orusts kulturmiljöer och ska användas som underlag av de kommunala 
förvaltningarna vid beredning och handläggning av kulturmiljöärenden. Kunskapsunderlaget 
tillför fakta till planering och i ärenden, men avvägning med andra intressen görs i varje enskilt 
ärende. 
 
Kulturmiljöstrategin har presenterats på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i juli 2022. 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas denna strategi genom utskottet för samhällsutveckling där andra 
strategiska dokument för sektorn behandlas. 
 
Utskottets för samhällsutveckling beslutade 2022-09-13 § 173 föreslå kommunstyrelsen 
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunstyrelsen att återremittera ärendet till förvaltningen, så att 
förslag till kulturmiljöstrategi 2040 kan läggas ut på kommunens webbsida för inhämtande av 
allmänhetens synpunkter. Kent Kihl (KD), Martin Reteike (MP) tillstyrker förslaget.  
 
Lars Larsson (C) yrkar på Michael Relfssons (FO) förslag till återremiss i första hand, och i andra 
hand på följande tillägg i beslutet: 
Kulturmiljöstrategin är ett förtydligande av den lagstiftning på kulturområden som redan finns 
och skall inte innebära några begränsningar av äganderätten, möjligheten till 
livsmedelsproduktion eller annat företagande i de områden som omfattas utöver vad som redan 
gäller i aktuell lagstiftning. 
 
Anders Arnell (M), Göran Karlsson (S) och Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med förslag från utskottet för samhällsutveckling. 

Ajournering 
Lars Larsson (C) begär ajournering av mötet. Kommunstyrelsen beslutar att ajournera mötet 
mellan klockan 12:10-13:10. 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen så beslutar. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster mot 5 nej-röster finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 
Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll. 
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Kommunstyrelsen 2022-09-28 
 

Fortsatt beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Lars Larssons (C) tilläggsyrkande, men 
finner att detta avslås. 

Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla Lars Larssons (C) tilläggsyrkande. 

Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet. 

Omröstningsresultat 
Med 10 nej-röster mot 4 ja-röster har kommunstyrelsen avslagit Lars Larssons (C) 
tilläggsyrkande. Hur var och en har röstat framgår av separat omröstningsprotokoll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-12 
Kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21 
Kunskapsunderlag del 1 – Historik, daterad 2020-09-30 
Kunskapsunderlag del 2 – Beskrivning och rekommendationer, daterad 2020-09-30 
Kunskapsunderlag del 3 – Klimatpåverkan på kulturmiljöer i Orust kommun, daterad 2020-09-30 

Beslutet skickas till 
Byggchef 
Planchef 
Utvecklingschef 
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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 



 

Motion om att anpassa regelverk till solelsproduktion. 

Vi i Vänsterpartiet och många andra ser nödvändigheten med att bygga ut den förnybara 
energiproduktionen snabbt.


På grund av detta är det nödvändigt att ta bort onödiga hinder som bestämmelser om 
takfärg. Det finnas dock anledning om att ha bestämmelser gällande takfärg i vissa 
planområden till exempel på grund av kulturhistorisk anledning. De som lagt solceller 
ovetandes där regelverket om takfärg tas bort tycker vi ska slippa montera ner sina 
anläggningar.


 

	 Vänsterpartiet föreslår


	 -att Orust kommun skyndsamt pekar ut vilka områden där det är lämpligt att ha

 	   bestämmelser om takfärg.


	 -att i alla övriga planområden ta bort regler om takfärg.


	 -att regelförändringen gäller retroaktivt.


För Vänsterpartiet på Orust


Rolf Sörvik



 

Motion om att byta namn på vandringsleder 

På Orust finns det många fina vandringsleder. Lederna har olika namn.


Ett stort system av leder heter Pilgrimsleden. De flesta tror att det är kyrkan som sköter dessa 
leder. Så är det inte. Det är Orust kommun som både praktiskt och ekonomiskt gör detta. 
Kommunen kommer nu även att ställa ut vindskydd på lederna. 


Vänsterpartiet på Orust tycker att Pilgrimslederna ska byta namn till Orustlederna. Lederna blir 
knutna till namnet Orust. Allmänheten förstår då mer vem som ligger bakom lederna. Namnet 
Orustlederna sätter en adress  som är bra för varumärket Orust.


	 Vänsterpartiet föreslår


	 -att Pilgrimslederna ska byta till ett namn som innehåller ordet Orust och inte har religiös

	  anknytning.


För Vänsterpartiet på Orust


Rolf Sörvik
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