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§ 119
KS/2021:64
Sektorchefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Sektorchef informerar bland annat om:
Diverse önskemål/frågor som kommit från Föreningen Svanesund
Förslag till organisationsförändring inom förvaltningen
Utredningen om kommunalt huvudmannaskap som kommer efter sommaren
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KS/2020:1399

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat följande förslag:
”Anlägga en lättare och svårare äventyrsbara, uppåt skogen, för barn och ungdomar, med klättring
och rep”.
Vid röstningens utgång hade förslaget 37 röster.
Idrottsföreningar registrerade i Orust kommun har årligen bland annat möjlighet att ansöka om stöd
för projekt. I år (2021) ansökte Brattås CK om stöd där 35 000 kr beviljades. Detta för att utveckla
en uteträningsplats vid Hällevi, Henån.
Att fortsätta utveckla Hällevi till en plats för rekreation och motion där flera intressen kan utspelas
är ett strategiskt steg för att möjliggöra medborgarnas rätt till en aktiv fritid. Brattås CK vill skapa en
plats för utomhusträning för en bred målgrupp och att stödja detta bedömer vi som prioriterat.
Planen på att anlägga en uteträningsplats där möjlighet för barn att vistas på Hällevi, Henån finns
redan och stöd för detta betalats ut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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§ 121
KS/2020:1557
E-förslag om utegym vid motionsspåret Hällevi, Henån
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Bevilja e-förslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat följande förslag:
”Genom att bygga utomhusgym vid Hällevi motionsspår inbjuder man till spontan träning och
rörelse under dygnets alla timmar, året om. Med utegym och andra träningsstationer i olika
utföranden och svårhetsgrader kan man erbjuda något för alla, med en hälsosammare livsstil som
resultat.”
Vid röstningens utgång hade förslaget 58 röster.
2021-01-15 inkom ansökan från Brattås CK till Fritidsenheten om stöd för anläggande av
uteträningsplats med utegym om 35 000 kr, vilket beviljades. Enligt den inkomna ansökan ska
uteträningsplatsen byggas i etapper där ansökt etapp uppgick till 100 000 kr och räcker endast till
några styrketräningsstationer. Brattås CK sköter motionsspåret vid Hällevi, det faller sig därför
naturligt att de ska fortsätta stödjas för att utveckla området för rekreation och motion.
Fritidsenheten har tidigare (2020-11-04) informerat till utskottet för samhällsutveckling om att
anlägga ett utegym vid Hällevi. I presentationen visades en offert från Tress på utegymmet som
uppgick till 435 420,63 kr inkl. moms. Syftet med utegymmet är att få fler personer i rörelse och öka
tillgängligheten till träning för alla. Bedömningen från informationspunkten var och är att de
befintliga motionsspåren vid Hällevi är den bästa lokaliseringen för ett utegym.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om eventuell utbetalning av stöd för resterande belopp av
utegymmet för alla etapper i enlighet med offertens prisunderlag till Brattås CK.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) och Ulla Buhr (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) och Ulla Buhrs (S)
förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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§ 122
E-förslag om discgolfbana i Henån

KS/2020:1421

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Avslå e-förslaget med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat följande förslag:
”Bygg en discgolfbana (Frisbeegolfbana) i Henån nära Henåns skola, på Ängsberget eller i skogen
vid Hällevi.”
Vid röstningens utgång hade förslaget 82 röster.
Efter att e-förslaget har skickats in har en privatperson bett om tillstånd att nyttja kommunal mark
till att sätta upp egna discgolfkorgar vid Ängsberget.
Finns intresset att anlägga fler discgolfbanor är det möjligt för föreningar att inkomma med en
ansökan till fritidsenheten.
E-förslaget bör avslås eftersom det redan anlagts en discgolfbana.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-21
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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§ 123
KS/2020:1506
Beslut om uthyrning av Warmarkska villan
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Hyra ut Warmarkska villan till Föreningen Svanesund under 9 månader till full hyreskostnad.
Boende eller övernattning får inte förekomma i Warmarkska villan.
2. Ej bevilja föreningen Svanesund föreningsstöd om 80 % av hyreskostnaderna.
Sammanfattning av ärendet
Warmarkska villan har under de senaste tre åren hyrts av Svanesunds Segelsällskap, en
idrottsförening, som har sin huvudsakliga verksamhet under sommarhalvårets tre månader med att
erbjuda segelskola för barn, ungdomar och vuxna. På grund av de nya reglerna om ”Uthyrning av
Orust kommuns lokaler och anläggningar”, som antogs av kommunstyrelsen 2017-06-08 § 7, och
”Avgifter för hyra av sporthallar/idrottslokaler”, antagen av kommunfullmäktige 2019-02-14 § 8, där
0-taxa togs bort för de kommunala fastigheterna förutom idrottshallar, har föreningen inte haft
ekonomisk möjlighet att hyra fastigheten längre tid än sommarhalvåret. Föreningen vill fortsätta med
sin segelskola under sommaren.
I anslutning till Warmarkska villan ligger Svanesunds badplats som Föreningen Svanesund, en
samhällsförening, har skötselavtal på. I området finns bland annat badplats, boulebanor och lekplats.
Dessa ombesörjs av Föreningen Svanesund. Utöver det ombesörjda området, vill de utveckla
verksamheten. Med hjälp av Warmarkska villan som utgångspunkt vill de dels kunna erbjuda
läxhjälp, arbets- och studieplats samt fiske för barn och ungdomar och dels tipspromenader med
brunch samt en mötesplats för att bryta ensamhet för äldre.
För att tillsammans kunna erbjuda en attraktiv mötesplats för hela året, för såväl invånare som
besökare, vill nu Svanesunds Segelsällskap och Föreningen Svanesund samarbeta kring Warmarkska
villan. Ett samarbete som skulle styrka Svanesund som en plats av rekreation, möten och
studiemöjlighet för en bred målgrupp. Detta kräver dock stöd från Orust kommun.
Fritidsenheten hanterar stöd till olika föreningar i kommunen, men har i sina stödformer inte
befogenhet att besluta om stöd för detta ärende. Föreningen Svanesund bedriver inte heller den
form av verksamhet som föreningsstöden innefattar. Dessutom innebär ärendet tecknandet av
hyresavtal som utförs av annan enhet.
Kostnaden att hyra Warmarkska villan uppgår till 109 000 kronor per år (81 750 kr för 9 månader)
där Föreningen Svanesund skulle kunna erhålla stöd på max 80 % av kostnaden enligt det politiskt
antagna dokumentet för utbetalning av föreningsstöd: ”Uthyrning av Orust kommuns lokaler och
anläggningar”. I dokumentet ”Regler för Föreningsstöd” framkommer även regeln att beslut
gällande stöd till samhällsföreningar ska tas av kommunstyrelsen, i dokumentet står följande: ”Stöd
kan även om så kommunstyrelsen bedömer, utgå till ideella organisationer/föreningar som bedöms
göra en samhällsnyttig insats för invånare i Orust kommun”.
Fritidsenheten bedömer att samarbetet mellan Föreningen Svanesund och Svanesunds Segelsällskap
kring att hyra Warmarkska villan skulle skapa en bättre helårsverksamhet i området som gynnar
samhällsutvecklingen.
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De aktiviteter som beskrivs i dokumentet ”Warmarkska villan – föreningslokal för framtiden”
bedöms vara hållbara mål och samhällsutveckling i rätt riktning. Därför anses möjligheten till hyra av
Warmarkska villan och stöd för detta som möjlig.
Kommunstyrelsen har att ta ställning om Föreningen Svanesund ska erbjudas att hyra Warmarkska
villan under 9 månader till en hyra av 81 570 kr.
Vid beslut till att hyra ut till föreningen har kommunstyrelsen även att ta ställning till om föreningen
kan beviljas föreningsstöd enligt ”Regler för föreningsstöd”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08
Dokument (Warmarkska villan – föreningslokal för framtiden)
Förslag till beslut under sammanträder
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) och Ulla Buhr (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Hyra ut Warkmarkska villan till Föreningen Svanesund under 9 månader till full
hyreskostnad. Boende eller övernattning får inte förekomma i Warmarkska villan.
2. Ej bevilja föreningen Svanesund föreningsstöd om 80 % av hyreskostnaderna.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) och Ulla Buhrs (S)
förslag till beslut
Beslutet skickas till
Föreningen Svanesund
Svanesunds Segelsällskap
Enhet för fritid
Sektor samhällsutveckling
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Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28.
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Orust har inkommit med en motion daterad 2021-03-04:
”Motion gällande segelfartyget Westkust”
Liberalerna föreslår med denna motion att kommunstyrelsen ger ett uppdrag till Utskottet för
Samhällsutveckling som har ansvar för kultur och fritid samt föreningsbidrag, att se över
möjligheterna att stödja Westkusts seglingsverksamhet.
Orust skolfartygsförening, ägare av segelfartyget Westkust är registrerad i Orust kommuns
föreningsregistrering och söker årligen om stöd för deras verksamhet. Under 2020 betalade
fritidsenheten ut stöd till föreningen för driftstöd hyrd lokal om 56 086 kr, aktivitetsstöd om 1 991
kr samt investeringsstöd om 17 025 kr. Under 2021 har driftstöd för hyrd lokal om 66 186 kr samt
aktivitetsstöd om 378 kr betalats ut.
Enligt föreningsstödreglerna, antagen av kommunfullmäktige 2017-02-09 § 4, kan inte fritidsenheten
besluta om stöd för något annat ändamål än de som är fastslagna. Inte heller har enheten
budgeterade medel för att stödja skolelevers möjlighet till att segla tillsammans med sina lärare.
Motionen bör avslås eftersom föreningen redan stöds enligt de fastslagna föreningsstödsreglerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28
Beslutet skickas till
Liberalerna Orust

Comfact Signature Referensnummer: 1125831

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för samhällsutveckling

2021-06-14

§ 125
KS/2021:117
Information om ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av sammanträdet
Driftledare VA och konsult informerar om hur långt arbetet med ombyggnad av Ellös
avloppsreningsverk kommit.
Ansökan om förhandsbesked är inlämnat.
Upphandlingsunderlaget är klart.
Anbud inne senast 30 september 2021.
Utvärdering/intervjuer under oktober 2021.
Tilldelningsbeslut/kontrakt november 2021.
Bygglov skall sökas senast 1 maj 2022 (krav i anbudsunderlag).
Ändringsanmälan till länsstyrelsen senast 1 maj 2022.
Färdigställande senast 31 mars 2024.
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KS/2021:644

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta reviderad VA-plan 2021, daterad 2021-05-31.
Utskottet för samhällsutveckling beslutar för egen del:
Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med kostnadskalkyl och prognos utifrån reviderad VAplan 2021, daterad 2021-05-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-24 § 84 att anta VA-plan 2017 med tillhörande bilagor. VAplanen ska revideras under varje mandatperiod.
Syftet med planen är att skapa en tydlig och långsiktig vatten- och avloppsförsörjning i Orust
kommun, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt VA. Det övergripande
målet med arbetet med VA-planeringen är att hanteringen av VA-frågorna ska bidra till att de lokala,
regionala och nationella kvalitetsnivåer och mål som finns kan uppnås.
Aktuell revidering omfattar bland annat tidigareläggning av två investeringar - VA-länk öst-väst
(Ellös-Varekil) och VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös) samt att fritidshusplanerna
arbetas in.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-26
Reviderad VA-plan 2021, daterad 2021-05-31
Förslag tillbeslut under sammanträdet
Michael Relfsson (FO) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideras VA-plan 2021, daterad
2021-05-31 samt att utskottet för samhällsutveckling beslutar för egen del att ge förvaltningen i
uppdrag att återkomma med kostnadskalkyl och prognos utifrån reviderad VA-plan 2021, daterad
2021-05-31.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Michael Relfssons (FO) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Tf. chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och bygg
Orust kommuns författningssamling
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§ 127
KS/2020:1067
Beslut om förtydligande av text i slamsugningstaxa 2021
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta förtydligande av text i slamsugningstaxa 2021, enligt förslag daterat 2021-05-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-12 § 105 att
1. Anta ny slamsugningstaxa, daterad 2020-09-22.
2. Den nya taxan gäller från och med 2021-02-01.
Den antagna taxan kan ibland misstolkas och behöver förtydligas i texten. Förvaltningen har tagit
fram förslag till förtydligande av texten i taxan utifrån antaget anbud, enligt förslag daterat 2021-0531.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31
Förslag till slamsugningstaxa 2021, med förtydligande, daterad 2021-05-31
Slamsugningstaxa 2021, antagen av kommunfullmäktige 2020-11-12 § 105
Beslutet skickas till
T.f. chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och renhållningsingenjör
Orust kommuns författningssamling

Comfact Signature Referensnummer: 1125831

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för samhällsutveckling

13

2021-06-14

§ 128
KS/2021:518
Beslut om ansökan om kommunal sjöledning mellan Morlanda och Flatön
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Avslå begäran om kommunal sjöledning mellan Morlanda och Flatön med hänvisning till
förvaltningens skrivelse, daterad 2021-05-19.
Sammanfattning av ärendet
Flatö VA-förening har ett avtal om anslutning för vatten och avlopp med Orust kommun.
Anslutningspunkten är angiven vid kommunens stamledning i närheten av Fröjdendal i Morlanda.
Va-föreningen befinner sig i slutfas av upphandling av entreprenör och beräknar att starta
byggnation av va-nätet i samband med sommaren 2021. Flatö va-förening har även ansökt hos
Lantmäteriet om att bilda en gemensamhetsanläggning.
I en skrivelse daterad 2021-05-02 ansöker föreningen om att få flyttat förbindelsepunkten till Flatön
och att kommunen bekostar och driftar sjöledningen då det anses att kommunen har både mer
kunskap och kapacitet att hantera eventuella driftstörningar och säkerställer ett tryggare och stabilare
VA-nät för boende på Flatön och Ängön.
Orust kommun har en VA-plan vars syfte är att skapa en tydlig och långsiktig vatten- och
avloppsförsörjning i Orust kommun, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för
allmänt VA.
Det övergripande målet för arbetet med VA-planeringen är att hanteringen av VA-frågorna ska bidra
till att de lokala, regionala och nationella kvalitetsnivåer och mål som finns kan uppnås.
VA-planen reglerar också hur mycket och i vilken takt vår VA-försörjning ska byggas ut. Den är
också kopplad till kommunens investeringsplan där denna sjöledning inte finns upptagen.
Vid en byggnation av en sådan sjöledning finns alternativa möjligheter
Kommunen projekterar om och bygger sjöledning. Kommunen ansvarar för drift.
Föreningen bygger sjöledning och överlämnar till kommunen efter genomförande.
Kommunen ansvarar för drift.
Föreningen bygger sjöledning. Föreningen ansvarar för drift.
Kommunens VA-verksamhet anvisar principiellt inte anslutningspunkt, för avtalsområden, annat än
vid stamledning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19
Avtal, daterat 2021-04-22
Ansökan, daterad 2021-05-02
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Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen att avslå begäran om kommunal
sjöledning mellan Morlanda och Flatön med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 202105-19.
Michael Relfsson (FO) yrkar bifall till ansökan om kommunal sjöledning mellan Morlanda och
Flatön.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Flatö VA Förening
Tf. chef affärsdrivande verksamhet
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§ 129
KS/2020:1142
Information om hemkompostering - kontroll/inventering
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
T.f. chef affärsdrivande verksamhet informerar om hur kontroll och inventering är tänkt att
genomföras för hemkompostering.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 § 118 att anta nya renhållningsområden för
hushållsavfall att gälla från och med 2022-01-01.
Inom renhållningsområden skall hämtning av matavfall vara obligatorisk.
Dispens från hämtning av matavfall kan sökas och erhållas inom renhållningsområde vid
användande av Orust kommun godkänt kompostkärl.
Förvaltningens analys av antalet hemkomposteringsabonnemang som finns idag inom de
elva renhållningsområdena bedöms preliminärt till cirka 947 stycken.
Kvartal 1, 2022: Inventering inom renhållningsområdena utifrån riktlinjer för kompostering
(varmkompostering, egenkompostering, bokashikompostering). Inventeringen gör på alla
abonnenter som inte har brun tunna.
Kvartal 2, 2022: Avvikelser utifrån inventeringen lämnas till miljöenheten som utför tillsyn
och åtgärder.
Framöver: Stickprovskontroller slumpmässigt inom varje renhållningsområde. Olika urval
görs t.ex. ansökningar som inkommit en viss period eller typ av ansökningar.
Framöver: Anmälan som inkommer från allmänheten om misskötsel följs upp omgående av
miljöenheten för tillsyn och åtgärd.
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§ 130
KS/2020:1350
E-förslag om möjlighet att lägga till båt på Tuvesvik ett par timmar
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Anse e-förslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 2021-05-18.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande förslag:
”För oss på Gullholmen och Käringön skulle det vara till stor hjälp om vi hade möjligheten för ett
par timmar att kunna lägga till på en båtplats på Tuvesvik för att kunna åka och göra ärenden, eller
delta i Orust kommuns olika evenemang på kvällarna när färjorna slutat gå. Pontonen vi hade
används nu till att bada ifrån istället och är väl såld till BRF Tuvesvik?”
Vid röstningens utgång hade förslaget fått 54 röster.
Nämnd flytbrygga är mycket riktigt såld till BRF Tuvesvik som badbrygga.
I dagsläget pågår diskussion med Gullholmens samfällighetsförening om ett aktuellt område för
arrende för tillfällig förtöjning av båtar för boende på Gullholmen och Käringön. Föreningen har
blivit anvisad plats för arrende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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§ 131
KS/2020:1363
E-förslag om utbyggd vägbelysning i Mollösund
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Anse e-förslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 2021-05-18.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat följande förslag:
”I samhället promenerar man på vägbanan då trottoarer saknas. På många ställen är belysningen
svag då en del stolpar står med stora avstånd och lamporna har svag effekt. Gamla Vägen saknar
belysningsstolpar på den sista smala etappen där stora fordon regelbundet trafikerar. I mörker
innebär den otillräckliga gatubelysningen i samhället upplevelse av otrygghet för både fotgängare och
fordonsförare och risk finns för olyckor. Utbyggd belysning ger en säkrare miljö”.
Vid röstningens utgång hade förslaget fått 33 röster.
Mollösunds samfällighetsförening har tidigare begärt att Orust kommun ska utöka antalet
belysningspunkter i samhället. Svaret som då gavs var att kommunen inte avser att stå för
investering av nya belysningspunkter i Mollösund eftersom vårt uppdrag är att förvalta och drifta
befintlig belysning. I det fall föreningen gör investeringen så kan kommunen införliva driften i
befintlig anläggning efter att man kommit överens om utförande m.m. Förslagsställaren har
möjlighet att lägga fram förslaget till samfällighetsföreningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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KS/2020:1400

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen beslutar att:
Anse e-förslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 2021-05-18.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande förslag:
”Mitt förslag är helt enkelt att behålla Timmerhult återvinningscentral för alla oss på nordöstra
Orust.
Miljöbelastningen ökar drastiskt om vi alla måste åka till Månsemyr med allt vi vill bli av med.
Längre resor samt risk att naturen runt omkring åter kommer att belastas med gammalt skrot som
förr i tiden….
Vattenproblemet i Timmerhult borde gå att lösa med några lass makadam så att marknivån höjs”.
Vid röstningens utgång hade förslaget fått 37 röster.
Sektor samhällsutveckling, avdelningen för renhållning, arbetade fram en utredning som belyste fyra
möjliga alternativ ur miljösynpunkt, ur kundperspektiv och ur ekonomiskt perspektiv.
Utredningen resulterade i att kommunfullmäktige beslutade 2018-04-12 § 44 att Timmerhults
återvinningscentral avvecklas och stängs från och med 2021-01-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-18
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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§ 133
KS/2021:476
Beslut om arrende för del av brygga, Lavön 2:20
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Avslå ansökan om arrende för del av brygga, Lavön 2:20.
Sammanfattning av ärendet
Boende på öarna Gullholmen, Härmanö och Käringön har på olika sätt påtalat behovet av en
tillfällig förtöjningsplats i anslutning till Tuvesvik. Gullholmens samfällighetsförening har gjort en
ansökan till kommunen om att få arrendera en del av befintlig brygga på kommunens fastighet
Lavön 2:20. Avsikten med arrendet är att skapa en landningsbrygga för tilläggning under kortare tid
(max 4-6 timmar) så boende på öarna kan genomföra kortare ärenden.
Förvaltningen har tidigare fått i uppdrag av kommunstyrelsen utskott för samhällsutveckling att
utreda möjliga platser för tillfällig förtöjning. I samband med detta har en plats i anslutning till
sjösättningsramp och terminalen i Tuvesvik identifierats. Denna plats har lämnats som förslag till
Gullholmens samfällighetsförening men inte godtagits.
I anslutning till den plats på befintlig brygga på Lavön 2:20 som ansökan avser pågår ett arbete med
att utveckla verksamheter som bl.a. en småbåtshamn. Dessa anläggningar är inte helt utredda i sin
omfattning och inte heller fullt utbyggda. Detta innebär att det i dagsläget är svårt att bedöma vilken
påverkan ytterligare en anläggning i området innebär. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen
att ansökan om arrende för del av brygga, Lavön 2:20, avslås.
Gullholmens samfällighetsförening har lämnat in en ansökan om arrende på del av brygga inom
fastigheten Lavön 2:20 som kommunen äger. Ansökan gäller ett arrende för en landstigningsbrygga
för att de boende på Gullholmen, Härmanö och Käringön skall kunna göra kortare ärenden (max 46 timmar).
Frågan har diskuterats med representanter för Gullholmens samfällighetsförening i olika
sammanhang och efter kommunikation mellan kommunen och representanter inkom en skriftlig
ansökan på denna plats.
Förvaltningen har tidigare fått uppdraget att utreda alternativa platser för tillfällig förtöjning för
boende på öarna. Detta uppdrag har, efter information och dialog i utskottet för samhällsutveckling,
resulterat i ett förslag i anslutning till terminalen och intilliggande sjösättningsramp. Detta förslag har
kommunicerats med representanter för Gullholmens samfällighetsförening. I den ansökan som
skickats in till kommunen meddelar samfällighetsföreningen att det inte finns något intresse för
platsen som erbjuds. I skrivelsen beskriver föreningen flera orsaker till varför platsen inte anses
lämplig.
I anslutning till det område som ansökan avser har kommunen tecknat ett arrendeavtal för
småbåtshamn. Denna anläggning ligger för närvarande för prövning i Mark- och miljödomstolen
vilket innebär att det i nuläget inte är helt klart på vilket sätt denna småbåtshamn kan komma att
utformas.
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Norr om den föreslagna platsen pågår utveckling av verksamhet som berör både mark- och
vattenområde vilket inte heller är helt klart kring utformning och genomförande.
Förvaltningen har efter dialog med utskottet för samhällsutveckling, föreslagit en plats i anslutning
till sjösättningsrampen och terminalen i Tuvesvik, som möjlig att arrendera. I en sådan
arrendeupplåtelse som avses i ansökan upplåts en del av mark/atten till en aktör som sedan ansvarar
för att uppföra och ta hand om sin anläggning. I en sådan arrendeupplåtelse ansvarar även den som
arrenderar för att söka och erhålla alla tillstånd som krävs.
Förvaltningen har erbjudit en alternativ plats i anslutning till sjösättningsrampen vid terminalen i
Tuvesvik. Gullholmens samfällighetsförening har tackat nej till den erbjudna platsen. Förvaltningen
anser att den plats som ansökan avser inte är lämplig att upplåta för landstigningsbrygga då det pågår
flera parallella utvecklingsprocesser i närområdet som kan påverkas av ytterligare en anläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-28
Beslutet skickas till
Gullholmens samfällighetsförening
Sektor samhällsutveckling
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§ 134
KS/2020:1348
Godkännande av anläggningsarrende för sjönära byggnad, Lavön 2:20
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna avtal om anläggningsarrende för sjönära byggnad enligt avtal daterat 2021-04-25.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplan för del av Lavön 2:20 vann laga kraft 2020-01-08 och ger möjlighet för att anlägga bland
annat fiskfabrik med tillhörande kaj för fiskebåtar. I samband med att detaljplanen antogs tecknades
ett genomförandeavtal som samt två stycken arrendeavtal. Exploatören har nu konstaterat att
ytterligare utrymme krävs för verksamheten och har ansökt om att teckna arrendeavtal för marken
under intilliggande sjönära byggnad med en arrendetid om 10 år. Förvaltningen har tagit fram avtal
om anläggningsarrende för sjönära byggnad.
När exploatören planerat och tagit fram ritningar för de anläggningar som ska byggas på området för
den nya detaljplanen har exploatören konstaterat att ytterligare utrymme för verksamheten krävs.
Exploatören har då kommit överens om att köpa byggnaden av den arrendator som arrenderar mark
för sjönära byggnad och ramp intill området för den nya detaljplanen. Den sjönära byggnaden ska
användas till förråd, vaktmästeri och soprum. Exploatören har nu inkommit till kommunen med
förfrågan om att få arrendera marken under och i anslutning till den sjönära byggnaden belägen på
Lavön 2:20 med en arrendetid om 10 år. Anläggningsarrende tecknas normalt på fem år med
automatisk förlängning på ett år enligt antagna riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av
mark.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-25
Avtal om anläggningsarrende med kartbilaga
Översiktskarta
Förslag till beslut vid sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om
anläggningsarrende för sjönära byggnad enligt avtal daterat 2021-04-25.
Rolf Sörvik (V) föreslår kommunfullmäktige att ej godkänna avtal om anläggningsarrende eftersom
man inte kan reglera framtida användning av byggnaden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
Exploatören
Mark och exploatering
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§ 135
KS/2020:541
Information om parkeringsplats/garagebygge på samfälld mark inom kommunens fastighet
Mollösund 5:398
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Mark- och exploateringschef informerar om ärendet:
Bakgrund
- 2009 såldes 6 tomter och samtliga såldes för samma summa 1 637 740 kronor.
- Klart är att kommunens ambition var att gemensamhetsanläggning för garage skulle bildas
för tre till fyra fastigheter.
- Två av tre fastigheter har bytt ägare.
- Servitut är inte lämpligt enligt riktlinjer.
Juridisk bakgrund
- Genomförandetiden för detaljplanen har löpt ut.
- Det finns inga avtal om vem som står för förrättningskostnader eller om marken ska
upplåtas utan ersättning.
- Eventuella anspråk kan endast komma från part som köpt från kommunen och enligt jurist
har detta anspråk inkommit för sent.
- Fastighetsägaren har ansvar att ha koll på vilka rättigheter och skyldigheter som följer med
fastigheten.
- Köpare har undersökningsplikt.
- Två av fastighetsägarna har bygglov för garage.
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§ 136
KS/2021:501
Beslut om markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31.
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Erbjuda Orustbostäder att köpa marken, del av Tofta 2:31, och bygga hyresrätter. Svar om
eventuellt intresse önskas senast 1 september.
2. Om inte Orustbostäder är intresserade godkänna genomförandet av markanvisning enligt
inbjudan till markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31.
Reservationer och särskilda uttalanden
Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 om att genomföra markanvisning och därefter ta fram en
ny detaljplan för del av Tofta 2:31.
Den nya detaljplanen som ska tas fram tillsammans med exploatör syftar till att ändra nuvarande
tillåtna markanvändning för markanvisningsområdet från handelsändamål (H) i nuvarande plan, till
bostäder (B). Detaljplanen prövar möjligheten att tillskapa byggrätt för bostäder som kan möjliggöra
utbyggnad av ca 16-20 stycken lägenheter, inom Tofta 2:31, i Stocken.
Under utskottet för samhällsutveckling (2021-05-12) klargjordes att kommunen önskar att det ska bli
hyresrätter på platsen. Förvaltningen förslår att upplåta markanvisningsområdet med tomträtt samt
att teckna ett sidoavtal med en rabatt på tomträttsavgälden för att på så sätt försöka säkerställa att
byggnationen upplåts med hyresrätt även framåt i tiden. Förvaltningen föreslår att markanvisning
genomförs med jämförelseförfarande enligt riktlinjer för markanvisning och att exploatören står för
samtliga kostnader som exploateringen medför som t.ex. detaljplanekostnader, VAanslutningsavgifter och förrättningskostnader.
Området för markanvisning är beläget inom orten Stocken på den västra sidan av Orust kommun.
Markanvisningsområdet består idag av obebyggd jordbruksmark som ägs av Orust kommun och är
cirka 5 400 kvm stort. Det aktuella området ska avstyckas från kommunens fastighet Tofta 2:31 och
bilda en ny fastighet som kommer att omfattas av den nya detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Inbjudan till markanvisning
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträdet
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Erbjuda Orustbostäder att köpa marken, del av Tofta 2:31, och bygga hyresrätter. Svar om
eventuellt intresse önskas senast 1 september.
2. Om inte Orustbostäder är intresserade godkänna genomförandet av markanvisning enligt
inbjudan till markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31.
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Rolf Sörvik (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna genomförandet av markanvisning enligt inbjudan till markanvisning för del av
kommunens fastighet Tofta 2:31.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen motvarandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Reservation KSUS 2021-06-14 Beslut om markanvisning för
del av kommunens fastighet Tofta 2:31
Vänsterpartiet reservar oss mot beslutet. Vi vill att markanvisningen skall vara enligt
den bifogade inbjudan till markanvisning. Majoriteten lyfte bort att det ska vara i form
av tomträttsavgäld.
På KSUS 21-05-12 var mötet enigt om att vi ville ha området bebyggt med hyresrätter.
För att försöka att låsa så att det inte ska gå att göra om till bostadsrätter fanns det ett
förlag att upplåta marken som tomträttsavgäld. När man gör det kan man villkora att
det ska vara hyresrätter på marken.
Majoriteten svängde i frågan och tycker att det troligen inte kommer att göras om till
bostadsrätter och att man tror att det skall bli för mycket pappersarbete!
Vi i Vänsterpartiet vill att vi på Orust ska satsa på hyresrätter. Gärna billiga
”instegslägenheter”. Vi tycker att det är dåligt av majoriteten att inte vilja använda
styrmedel för att skydda så att området förblir i form av hyresrätter. Vi anser att det
pappersarbete som tillkommer är marginellt.
Rolf Sörvik (V)
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§ 137
KS/2021:643
Beslut om uppsägning av arrendeavtal för omförhandling, Hällevik 2:208.
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
Uppdra åt förvaltningen att ingå ett nytt arrendeavtal tillsammans med arrendatorn för det aktuella
arrendet, i enlighet med förvaltningens förslag till arrendeavtal, daterat 2021-05-27.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en brygga i Sollid har utan rättighet från kommunen som markägare uppfört ett
bryggdäck inklusive en landgång på kommunens fastighet Hällevik 2:208, i anslutning till sitt
befintliga arrende för brygga. Arrendatorn har även utfört olika former av skötselåtgärder i
anslutning till arrendeområdet där den befintliga bryggan finns belägen, i form av bland annat
gräsklippning samt utplacering av sittbänkar, vilket arrendatorn också saknar rättighet för från
kommunen som markägare. Förvaltningens bedömning är att de olovliga anläggningsarbetena helt
utförts utanför det aktuella arrendeområdet, vilket Orust kommun som markägare inte kan
acceptera.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade i ärendet KS/2020:1550 (2021-04-12) att bland annat
föreslå kommunfullmäktige att anläggningar utan avtal ska tas bort och att befintligt arrende för
brygga ska tas upp för omprövning när arrendetiden går ut Det befintliga arrendeavtalet gäller från
och med 2019-01-01 till och med 2021-12-31, med en uppsägningstid på sex månader.
Uppsägningstiden innebär att ifall avtalet inte blivit uppsagt senast sex månader före arrendetidens
utgång så förlängs avtalet automatiskt ytterligare tre år. Arrendeavtalet måste därför sägas upp senast
2021-06-30 ifall kommunen som markägare önskar att motverka en treårig förlängning utav avtalet.
Med anledning av ovanstående stycke har förvaltningen sagt upp det tidigare arrendeavtalet för
omförhandling. Förvaltningen föreslår att teckna ett nytt arrende om 25 kvadratmeter på 1 år med
automatisk förlängning med 1 år om avtalet inte sägs upp senast 3 månader innan arrendetidens slut.
Enligt tidigare arrendeavtal upplät Orust kommun 30 kvadratmeter av sin fastighet Hällevik 2:208
för ändamålet bryggagenom lägenhetsarrende, där arrendeområdets omfattning) finns redovisat i
arrendeavtalets tillhörande kartbilaga.
Det har funnits en osäkerhet gällande den befintliga bryggans faktiska beskaffenhet och dess
förhållande mot den areal som angavs i det tidigare avtalet. För att kunna kontrollera bryggans
faktiska beskaffenhet har förvaltningen lämnat i uppdrag åt Miljö- och byggnadsförvaltningen att
mäta in bryggan. Efter inmätningen har förvaltningen kunnat konstatera att bryggan uppgår till en
total areal om 25 kvadratmeter. Resultatet från inmätningen innebär att bryggans totala areal inte
överstiger den tillåtna arealen på 30 kvadratmeter som angavs i det tidigare arrendeavtalet.
Det tidigare arrendeavtalet (daterat 2018-12-17) gällde från och med 2019-01-01 till och med 202112-31, med en uppsägningstid på sex månader. Uppsägningstiden innebar att ifall avtalet inte blivit
uppsagt senast sex månader före arrendetidens utgång så skulle avtalet automatiskt förlängas
ytterligare tre år.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Förslag till arrendeavtal 2021-05-27
Översiktskarta 2021-05-27
Förslag till beslut under sammanträde
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Uppdra åt förvaltningen att ingå ett nytt arrendeavtal tillsammans med arrendatorn för den aktuella
bryggan enligt förvaltningens förslag till arrendeavtal, daterat 2021-05-27.
Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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§ 138
KS/2021:650
Beslut om uppdrag att sälja mark från fastigheten Röra-Lunden 1:39
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutveckling förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta överenskommelse med ägaren av Röra-Lunden 1:65
avseende försäljning av den mark som fastighetsägaren ansökt om att få köpa med undantag
av den mark som är avsatt för GC-väg i detaljplan.
2. Avslå ansökan från ägaren av Röra-Lunden 1:34.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michael Relfsson (FO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har industrimark att sälja på Lundens industriområde. Det finns två intressenter som
äger angränsande fastigheter som båda vill köpa hela markområdet.
Förvaltningen bedömer att en ändamålsenlig fastighetsindelning erhålls om markområdet delas upp i
två områden, var ett område överförs till Röra-Lunden 1:34 och ett område överförs till RöraLunden 1:65, utöver de 5 000 kvm som redan beslutats att överföras till Röra-Lunden 1:65.
Utskottets för samhällsutveckling presidium har föreslagit att hela markområdet överförs till RöraLunden 1:65.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Översiktskarta
Förslag till beslut under sammanträde
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta överenskommelse med ägaren av Röra-Lunden 1:65
avseende försäljning av den mark som fastighetsägaren ansökt om att få köpa med undantag
av den mark som är avsatt för GC-väg i detaljplan.
2. Avslå ansökan från ägaren av Röra-Lunden 1:34.
Michael Relfsson (FO) yrkar att ansökan från ägaren av Röra-Lunden 1:65 ska avslås.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutat
enligt Britt-Marie Andrén-Karlssons (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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§ 139
KS/2016:1552
Beslut om godkännande av planprogram Dalby
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna planprogram för Dalby
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2008 exploateringsbudget för att planlägga Dalby. Utskottet för
samhällsutveckling beslutade 2020 om samråd för programmet. Det övergripande syftet med en
planläggning av Dalby är att skapa en planberedskap för 200-250 bostäder i Henån i attraktiva
havsnära lägen på gångavstånd från centrum, skola och service. I samrådet inkom 29 yttranden.
Justeringar av planprogrammet har gjorts utifrån synpunkterna i samrådet, bland annat har
bebyggelse inom strandskydd utgått och Ängsvägen föreslås nu ligga kvar i nuvarande läge.
Planprogrammet föreslås ligga till grund för markanvisningar och därefter detaljplaneras.
Planprogrammet innehåller det som krävs för att det ska vara ett fullgott underlag för vidare
detaljplanearbete och är därför klart för godkännande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27
Planprogram för Dalby daterat 2021-05-27
Programsamrådsredogörelse daterad 2021-05-27
Bilaga 1.1 Lokaliseringsutredning daterad 2021-05-17
Beslutet skickas till
Mark och exploatering
Bygg och miljö
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§ 140
KS/2021:304
Information om parkering på kommunal mark, detaljplan för del av Svanesunds samhälle
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Planarkitekt informerar om befintlig parkeringsplats inom detaljplan för del av Svanesunds samhälle,
på kommunalmark som i detaljplan är betecknad som ”Allmän plats (park)”.
I samband med arbetet med fritidshusplanerna prövas legaliseringen av parkeringen inom ramen för
planändringen och merkostnaden finansieras genom plankostnadsavtal direkt istället för ansökan
om planbesked.
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§ 141
KS/2020:1499
E-förslag om Ängås - En generationsöverskridande mötesplats
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1. Anse e-förslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 2021-05-20
2. Uppdra till förvaltningen att utreda och genomföra en generationsöverskridande mötesplats i
Svanesund, Ängås.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in ett Orustförslag 2020-12-03. Vid röstningens utgång, 2021-03-23,
hade förslaget fått 52 röster.
Förslagsställaren föreslår att skapa en centralt belägen, multifunktionell och välexponerad mötesplats
samband med kommunens förslag att utveckla Ängås inom områden som idrott- och
fritidsfunktioner. Ytan som åsyftas är den gamla skoltomten mellan Färjevägen och Ängås skola. Det
beskrivs generationsöverskridande mötesplats, där allt ifrån småbarnsfamiljer hela vägen upp till de
äldre och pensionärer kan vistas för såväl sociala möten som för att utöva olika fritidsaktiviteter. Det
föreslås bland annat att sittplatser, läktare, odlingar, grillplatser, lekplats, utegym och anläggningar
för pumptrack, skateboard och kickbike uppförs.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 § 76 att pröva förutsättningarna för ny detaljplan för del
av Svanesund 2:2 och Svanesund 7:13, nedan benämnt som Ängås. Innan planarbetet inleddes 2018
undersöktes att genom ändring öka byggrätt inom befintligt industriområde. Då nåddes ingen
överenskommelse om fördelning av plankostnader och arbetet har pausats i väntan på
planprogrammets färdigställande. Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling beslutade den 5
augusti 2020 att godkänna planprogrammet för Ängås för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap
11§. Samrådet pågick fram till 25 september 2020.
Rivning av skolbyggnaden på Ängås gamla skoltomt genomfördes under 2018 efter ett beslut i
Kommunfullmäktige 2017-05-11.
Ytan är gräs och grusbelagd. Förvaltning har fått i uppdrag att städa upp och iordningställa ytan.
Ytan är reglerad som allmänt ändamål i gällande plan.
I samrådsförslaget till planprogram föreslås en bussvändslinga inom gamla skoltomten, för att
förbättra trafiksituationen kring Ängås skola. I programsamrådet har ett flertal synpunkter med
samma inriktning som e-förslaget framförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20
E-förslag inklusive bilaga
Exempelskiss daterad 2021-05-25
Förslag till beslut under sammanträde
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Anse e-förslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 2021-05-20
2. Uppdra till förvaltningen att utreda och genomföra en generationsöverskridande mötesplats i
Svanesund, Ängås.
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Beslutsgång
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Förslagsställare
Planenheten
Mark- och exploateringsenheten
Sektor Lärande
Fastighetsenheten
Enhet för fritid
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§ 142
KS/2020:1490
Beslut om samråd för planändring av detaljplan 1421-P93/6 gällande fastighet Svanesund
3:40
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Godkänna planändring för detaljplan lagakraftvunnen 1993-07-01 gällande fastighet Svanesund 3:40
för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planbesked för fastigheten inkom 2019-03-14. Ansökan syftar till att ge byggrätt åt ett
nytt bostadshus på fastigheten samt möjliggöra avstyckning för det nya bostadshuset. Marken är idag
planlagd som kvartersmark för bostäder, dock är befintlig byggrätt fullt utbyggd och resten av
fastigheten får ej bebyggas. Inom fastigheten finns idag ett bostadshus samt två uthus. Ändringen
möjliggör en förtätning av Svanesund, befintlig VA- och väginfrastruktur är utbyggd och kan
användas. 2019-06-10 beslutade utskottet för samhällsutveckling att ge ett positivt planbesked med
prioritering 3 enligt checklista för prioritering av detaljplaner i bostadsförsörjningsprogrammet.
Syftet överensstämmer med syftet för gällande byggnadsplan och kommunens översiktsplan 2009. I
direkt anslutning till planområdet finns en känd fornlämning. Planförslaget innebär att VA-ledningar
kommer att dras igenom fornlämningsområdet, vilket kräver sökning och tillstånd enligt 2 kap 12 §
kulturmiljölagen. Förvaltningen har haft dialog med Länsstyrelsen som låtit meddela att tillstånd kan
medges för ingrepp i fornlämning.
Den föreslagna planändringen svarar på ett ändamålsenligt sätt mot en önskad utveckling av platsen
och att planförslaget kan gå ut på samråd enligt reglerna för begränsat standardförfarande i plan- och
bygglagen (2010:900 5 kap 18 §).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27, denna handling
Plankarta med beskrivning daterad 2021-05-27
Illustrationskarta daterad 2021-05-27
Gällande detaljplan, (1421-P93/6) daterad 1993-07-01
Beslutet skickas till
Planenheten
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§ 143
KS/2017:680
Beslut om samråd för planändring av detaljplan 14-RÖR-1253 gällande fastighet Röra-Äng
1:35
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Godkänna planändring för del av byggnadsplan laga kraft 1983-07-17 gällande fastighet Röra-Äng
1:35 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planbesked inkom 2017-04-12. Planändringen innebär och syftar till att ge byggrätt till
befintlig lada som idag saknar byggrätt samt möjliggöra en bostad inom denna. Inom fastigheten
finns två bostadshus och sökandes förslag innebär även att bygga till det befintliga större
bostadshuset och att byggrätten utökas till totalt 350 kvm inom fastigheten. Nuvarande
byggnadsplan medger högst 200 kvm. Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2017-08-16 att ge
positivt planbesked.
Syftet överensstämmer med syftet för gällande byggnadsplan och kommunens översiktsplan 2009
samt berörda riksintressen. Enligt utlåtande från Bohusläns museum har gården ett kulturhistoriskt
värde. Planförslaget har stämts av med museet och byggnaderna har försetts med
varsamhetsbestämmelser.
Den föreslagna planändringen svarar på ett ändamålsenligt sätt mot en önskad utveckling av platsen
och planförslaget kan gå ut på samråd enligt reglerna för begränsat standardförfarande i plan- och
bygglagen (2010:900 5 kap 18 §).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27, denna handling
Plankarta med beskrivning daterad 2021-05-27
Illustrationskarta daterad 2021-05-27
Gällande byggnadsplan, (14-RÖR-1253) daterad 1983-07-17
Beslutet skickas till
Planenheten
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§ 144
KS/2014:140
Beslut om fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Utskottets för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att
Avbryta arbetet med fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6.
Detta beslut får inte överklagas enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 § punkt 1.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michael Relfsson (F) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ungefär hälften av kommunens totala bostadsbestånd, cirka 6 000 bostäder, utgörs av fritidshus.
Den absoluta merparten, cirka 2 500, är lokaliserade till västra Orust. På västsidan av ön finns också
sedan länge en trend att åretrunthus omvandlas till fritidshus. På vissa orter, som till exempel
Hälleviksstrand, är åretruntbefolkningen knappt 20 %. Denna utveckling mot ökat fritidsboende på
framförallt västra Orust behöver brytas av flera skäl. Kommunen står inför stora utmaningar
kommande år med ökade kostnader för välfärd och service på grund av demografin med en
åldrande befolkning. En kombination av ökad inflyttning och ökad andel permanentboende behövs
för att stärka skattebasen. Kommunens politiska ambition är därför att genom detaljplanering och
markanvisningar få fram attraktiva åretruntbostäder med olika upplåtelseformer nära service, handel
och kommunikationer. Framförallt inom samhällena Henån, Svanesund, Varekil och Ellös. Denna
planeringsstrategi innebär också att kommunen inte längre ska medverka till en planering i orörd
natur utanför samhällena längs västsidan av ön, där bostäderna huvudsakligen riskeras att utgöras av
fritidsbostäder.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Avbryta arbetet med fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6.
Michael Relfsson (FO) yrkar att arbetet med planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6 ska
fortsättas.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Anders Arnells (M) förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Historik, daterad 2021-06-04
Beslutet skickas till
Planenheten
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§ 145
KS/2015:1888
Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Planchef rapporterar att det inte skett några större förändringar sedan förra sammanträdet utan
enbart småjusteringar.
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KS/2021:727

Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Planchef informerar om ansökan om planbesked som inkommit för område väster om skolan i
Varekil.
Ansökan omfattar:
Seniorboende, cirka 30 bostäder och plats för odling
Villor, cirka 16
Lägenheter
-hyresrätter, cirka 30
-bostadsrätter, cirka 40
Lek och utegym
Planchefen informerar vidare om förutsättningar, viktiga frågor att ta hänsyn till vid eventuellt
planarbete samt övrig planering i Varekil.

Comfact Signature Referensnummer: 1125831

38

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för samhällsutveckling

39

2021-06-14

§ 147
KS/2021:729, KS/2021:730
Information om egnahemsprojekt, Husebybergen
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Planchef informerar om egnahemsprojekt och byggemenskaper på fastigheten Huseby 1:102.
Fastigheten är inte lämplig för klassiska ”villatomter” men har fina kvaliteter. Förslag finns att dela
området på två, där ena delen kan anvisas för byggemenskaper och resterande yta används för
innovationsprojekt om egnahemsområde.
Byggemenskaper
En byggemenskap är, per definition, ”En grupp människor som tillsammans planerar, låter
bygga och senare använder en byggnad”.
En viktig princip för byggemenskaper är att de som ska bo i ett hus bestämmer hur det ska
utformas.
En byggemenskap är inte kopplad till en särskild upplåtelseform. Det står intressenten fritt
att välja vilken upplåtelseform bostadsbebyggelsen ska ha, hyresrätt, bostäder, äganderätt
eller kooperativ hyresrätt.
Kommunen är en del av projektet DiverCity där vi tillsammans med andra organisationer
samverkar för att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige.
Egnahemsområdet
Byggs ut samlat.
Små tomter (200-300 kvm).
Småhus – friliggande eller sammanbyggda (60-80 kvm/bostad), en- och tvåfamiljshus
Tomträtt – kommunen behåller markägandet.
Husbyggena ska ingå i en Egnahemsförening och del av jobbet på sina hus själva (med
professionellt stöd genom Egnahemsföreningen).
Husmodeller anpassade för små tomter.
Smala vägar och täta gaturum.
Egnahemsområdet är ett föreslaget kommande projekt via Vinova.
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§ 148
KS/2013:1224
Information om beslut om godkännande av planprogram för Svanesunds centrum
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Planarkitekt informerar om beslut om godkännande av planprogram för Svanesund centrum.
Programmet var på programsamråd 9 nov-16 december 2020.
Mestadels positiv respons på den planerade bebyggelsen.
Programhandlingen justeras bara i mindre utsträckning inför godkännande.
De flesta frågor som dykt upp under programsamrådet behandlas i detaljplanering.
Programmet och samrådsredogörelsen tas upp för godkännande i utskottet i september.

Comfact Signature Referensnummer: 1125831

40

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för samhällsutveckling

2021-06-14

§ 149
KS/2020:204
Information om beslut om samråd för detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret
Triangeln
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Planarkitekt informerar om beslut om samråd för detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret
Triangeln.
Samråd och granskning är färdigt.
Inget nytt framkom under granskning.
Främst grannar som är missnöjda med exploateringen.
De som yttrat sig och inte fått synpunkter hörda ska informeras.
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§ 150
KS/2020:1495
Information om beslut om samråd för detaljplan Svanesund centrum norra
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Planarkitekter informerar inför beslut om samråd för detaljplan för Svanesund centrum norra.
Planprogrammet för Svanesunds centrum utgör underlag för detaljplanen.
Beslut om samråd under hösten 2021.
Beslut om granskning planeras första halvan av 2022.
Antagande av detaljplanen planeras i slutet av 2022.
Detaljplanen bedrivs genom ett utökat förfarande.
Förutsättningarna utreddes inom planprogrammet, vilket gör att färre utredningar behöver
tas fram under detaljplaneprocessen.
Innehåll i planförslag
- Förskola för 8 avdelningar med närhet till naturområde.
- Bostäder i form av hyresbostäder, bostadsrätter, äganderätter, byggemenskap.
- Gång- och cykelväg till förskola, gångväg till bostadsområde i norr.
- Återvinningsstation tillkommer inom planområdet, förslagsvis framför förskolan.
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§ 151
KS/2021:433
Ordförande informerar - utskottet för samhällsutveckling
Ordförande tackar för det första halvåret och det arbete som är nedlagt på ärendena som
behandlats.
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