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Kommunförvaltningen
Andreas Sjögren
telefon 0304-33 40 84
e-post: andreas.sjogren@orust.se

E-förslag om att återuppta insamling av "Återvinningssäcken"
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Avslå E-förslaget med hänvisning till förvaltningens skrivelse daterad 2021-11-10.
Sammanfattning av ärendet
Ett E-förslag, daterat 2021-01-27, har inkommit med förslag om att återuppta insamling
av ”Återvinningssäcken”. Förslaget lyder: Om Orust vill vara en ”miljö-kommun” får
man visa det i handling. Även om det kostar pengar. Vill vi ha 1000 personbilar
kryssande mellan små mörka skitiga ”återvinningsplatser”? Eller 1 sopbil som åker runt
och komprimerar allas sopor? Ta tillbaka tjänsten ”Återvinningssäcken”.
Vid röstningens utgång, 2021-05-18, hade förslaget fått 371 röster.
Återvinningssäcken var en frivillig tjänst som Orust kommuns tidigare entreprenör
utförde mot betalning. I och med att entreprenaden upphörde, upphörde även den
frivilliga tjänsten.
Orust kommun har från 1 februari 2021 ny renhållningsentreprenör. Vid upphandlingen
av denna meddelade kommunen att man såg med fördel att tjänsten skulle fortsätta på
samma eller liknande upplägg.
När upphandlingen gjordes fanns även ett regeringsbeslut om att fastighetsnära
insamling skulle ske via ett nationellt insamlingssystem. Dessvärre framkom inget förslag
på insamlingssystem som var tillräckligt rikstäckande, varpå regeringen fattade ett beslut
om övergångsbestämmelser, vilket innebar att datumet för införande av ett nationellt
insamlingssystem skjuts till ingången av 2023.
Orust kommun hamnade då i ett mellanrum där vi fick ta fram nya alternativ i samråd
med producenternas bolag på insamlingssystem för återvinningsmaterial mot
privatpersoner.
Det finns idag olika möjligheter att ta hand om sitt återvinningsmaterial men de är dock
inte kommuntäckande.
Kommunen samarbetar med TMR (Tailor Made Responsibility), FTI (Förpacknings och
TidningsInsamlingen) och Remondis AB i frågan om återvinningsmaterial inom Orust
kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
E-förslag daterat 2021-01-27
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Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Chef affärsdrivande verksamhet
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
Chef affärsdrivande verksamhet

Orustförslaget - e-förslag
Ärendenummer: #451 | Inskickat av:
| 2021-01-27 14:38
Ändrad av handläggare | Ändrings datum: 2021-02-11 11:05

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #451 | Inskickat av: ADAM HYLANDER | Datum: 2021-01-27 14:38

Sida 1 av 2

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Återuppta insamling av "Återvinningssäcken"

Beskrivning av förslaget
Om Orust vill vara en "miljö-kommun" får man visa det i handling. Även om det kostar pengar.
Vill vi ha 1000 personbilar kryssandes mellan små mörka skitiga "återvinningsplatser"?
Eller 1 sopbil som åker runt och komprimerar Allas sopor?
Ta tillbaka tjänsten "Återvinningssäcken".

Ärendenummer: #451 | Inskickat av: ADAM HYLANDER | Datum: 2021-01-27 14:38
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Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
telefon 0304-33 40 52
e-post: fredrik.bottenmark@orust.se

Motion om Återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå motionen om Återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer.
Sammanfattning av ärendet
I inkommen motion daterad 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman att det inrättas
återvinningskärl för batterier på samtliga återvinningsstationer inom Orust kommun.
Utredning
Ansvaret för återvinningstationerna innehas av Förpackning och tidningsinsamlingen
AB vilket i sin tur arrenderar vissa av stationernas yta av Orust kommun. De ansvarar
och beslutar om vilken verksamhet som bedrivs på den arrenderade ytan.
Orust kommun har sedan länge ett insamlingssystem för farligt avfall från hushåll vilket
innefattar bland annat batterier. Information om den röda ”Miljöboxen” finns att tillgå
på Orust kommuns hemsida. Större batterier så som bilbatterier eller liknande är svårhanterliga ur ett transportperspektiv och skall hanteras på ett lämpligt sätt, därför sker
endast insamling av dessa på återvinningscentralen Månsemyr.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att Orust kommun har ett fungerande system för
insamling av batterier för hushållen på Orust.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
Handläggare
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Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
telefon 0304-33 40 52
e-post: fredrik.bottenmark@orust.se

Motion om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Avslå motionen om Återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga
källsorteringsstationer.
Sammanfattning av ärendet
I inkommen motion daterad 2021-02-22 föreslår Maritha Dyfverman att det inrättas
återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga återvinningsstationer inom Orust
kommun.
Utredning
Ansvaret för återvinningstationerna innehas av Förpackning och tidningsinsamlingen
AB vilket i sin tur arrenderar vissa av stationernas yta av Orust kommun. De ansvarar
och beslutar om vilken verksamhet som bedrivs på den arrenderade ytan.
Orust kommun har sedan länge ett insamlingssystem för farligt avfall från hushåll vilket
innefattar bland annat glödlampor och mindre lysrör. Information om den röda
”Miljöboxen” finns att tillgå på Orust kommuns hemsida. Större lysrör är svår hanterliga
ur ett transportperspektiv och skall hanteras på ett lämpligt sätt, därför sker endast
insamling av dessa på återvinningscentralen Månsemyr.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att Orust kommun har ett fungerande system för
insamling av glödlampor och lysrör för hushållen på Orust.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Fredrik Bottenmark
Handläggare
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Kommunförvaltningen
Jonatan Lööf
telefon 0304-33 42 00
e-post: jonatan.loof@orust.se

Beslut om kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för
Myckleby IK och för samhället Svanesund
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Bevilja ansökan och utbetala 300 000 kr under 2021 från kommunstyrelsens medel till
förfogande med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-17.
Sammanfattning av ärendet
Myckleby IK har lämnat följande ansökan:
”Kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för Myckleby IK och för
samhället Svanesund”.
I ansökan beskriver Myckleby IK sitt önskemål om att anlägga en 9-manna
konstgräsplan på idag befintlig grusplan som arrenderas av Orust kommun. I och med
anläggandet yrkar Myckleby IK bifall om stöd om 300 000 kr från kommunstyrelsen. I
kostnadskalkylen uppgår total summa för konstgräsplanen till 728 750 kr. Myckleby IK
avser att betala en betydande del av den totala konstgräsinstallationen själva.
Konstgräsplanen kommer kunna nyttjas av föreningar, för spontanidrott samt av skolan.
Utredning
Konstgräsplaner är tåliga och lättskötta och möjliggör användning året runt. På så sätt
ger det ett ökat antal användartimmar. Till följd av det går det att vara ute med sin idrott
längre.
På Orust finns två stycken 11-manna konstgräsplaner anlagda. Den ena av Stala IF vid
Varekils skola och den andra av Gilleby vid Tavlebordsvallen. Kommunen har varit
delaktig i anläggandet av konstgräsplanerna.
Området där Myckleby IK´s konstgräsplan anläggs ligger i anslutning till det område
som planeras utvecklas till en gränsöverskridande mötesplats också kallad
”Generationsparken i Svanesund”(gamla låg- och mellanstadieskolan).
Finansieringen från kommunstyrelsens medel till förfogande om 300 000 kr är avstämd
med ekonomienheten. Det finns utrymme för denna satsning år 2021.
Bedömning
Fritidsenhetens bedömning är att kommunen varit delaktig i tidigare anläggande av
konstgräsplaner på Orust. Att Myckleby IK´s konstgräsplan anläggs i anslutning till den
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gränsöverskridande mötesplatsen är positivt för att få ett sammanhållet attraktivt
område att vistas i.
Fritidsenheten bedömer även att Myckleby IK har kompetensen och ekonomin till att
sköta driften för konstgräsplanen och att anläggningen skulle medföra mer möjlighet till
spontanidrott i samhället.
Genom att stödja Myckleby IK i detta ärende ger kommunen föreningen möjlighet att
fortlöpa med sin verksamhet och ökad tillgänglighet till konstgräsplan för kommunens
invånare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-17
Dokument (Ansökan om kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för
Myckleby IK och för samhället Svanesund)
Dokument (Komplettering av ansökan om kommunalt bidrag för anläggning av
konstgräsplan av och för Myckleby IK och för samhället Svanesund 2021)
Beslutet skickas till
Myckleby IK
Enhet för fritid
Ekonomienheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Malin Andersson
Enhetschef fritid

Svanesund 211004

Komplettering av skrivelse från 210725 till kommunstyrelsen angående
anläggning av konstgräs i Svanesund
-Myckleby IK har beviljats ett bidrag på en mindre summa från Orust Sparbank för anläggandet av en
konstgräsplan. Detta då de gjort så för de andra föreningar som tidigare anlagt konstgräs.
-Vi har fått ökade transportkostnader gentemot budgeterat. Detta p.g.a. otydlighet från
leverantören av hur många transporter som egentligen behövdes.
-Vi ser gärna att kommunstyrelsen skyndsamt hanterar vårt ärende då ett stöd från kommunen är
nödvändigt för att fortgå med processen.

Datum

Diarienummer

2021-09-30

KS/2021:83

1(2)

Kommunförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-33 41 58
e-post: nina.hansson@orust.se

E-förslag om gång- och cykelväg mellan Henån och Varekil
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Cykelväg mellan Henån – Varekil skulle vara mer än välbehövligt tycker jag (vet att det
inte är gratis). Men tänk på turismen och att det blir säkrare för både cyklister och dom
som vill springa, gå, jogga denna väg!”
Vid röstningens utgång, 2021-04-30, hade förslaget fått 87 röster.
Utredning
I dagsläget saknas separerade gång- och cykelvägar längs landsvägarna som knyter ihop
tätorterna på Orust.
Kommunen har tagit fram en karta som visar var det finns cykelvägar samt vilka andra
vägar som är lämpliga att cykla på:
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f
587861fbec6
För att främja transport med gång och cykel skulle det vara önskvärt med separerade
gång- och cykelbanor längs vägarna som knyter samman tätorterna, detta försvåras dock
av att kommunen inte är väghållare. De allra flesta vägarna som går mellan tätorterna på
Orust ägs av Trafikverket vilket gör att processen för att bygga gång- och cykelvägar blir
mer omfattande jämfört med anläggning på kommunal mark.
I första hand är det Trafikverket som tar initiativ till cykelvägar längs statlig väg.
Kommunen kan komma med inspel gällande åtgärder men om det handlar om sträckor
som inte ingår i Trafikverkets utvecklingsplan måste kommunen vara med och
medfinansiera projektet, något som blir väldigt kostsamt redan vid kortare sträckor.
Detta gör att kommunens budget inte räcker till att utveckla gång- och cykelvägar längs
statliga vägar i någon större utsträckning. Det måste också finnas politiska beslut bakom
eventuella medfinansieringar.
Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/finansiering/Medfinansiering/
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I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar
att bygga ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig
utbyggnads- och åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod
och kommunens investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en
årlig prioriterad utbyggnad av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga
åtgärder som krävs för att främja cyklingen inom kommunen. En revidering av
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer att påbörjas under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligpl
anering/cykelstrategi
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30
E-förslag daterat 2021-01-06
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #403 | Inskickat av:

(signerad) | 2021-01-06 16:26

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post
SMS

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #403 | Inskickat av: PATRIK BLOMQVIST (signerad) | Datum: 2021-01-06 16:26

Sida 1 av 2

Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Cykel/promenadväg Henån-Varekil

Beskrivning av förslaget
Cykelväg mellan Henån -Varekil skulle vara mer än behövligt tycker jag (vet att det inte är gratis)
. Men tänk på turismen och att de blir säkrare för både cyklister och dom som vill springa , gå ,
jogga denna väg .

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn:
Person ID:
Datum: 2021-01-06 16:26
Signerad checksumma: BFC936BB271DAD916F3AAD75091D61BD5642463D

Ärendenummer: #403 | Inskickat av: PATRIK BLOMQVIST (signerad) | Datum: 2021-01-06 16:26
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Kommunförvaltningen
Nina Hansson
telefon 0304-33 41 58
e-post: nina.hansson@orust.se

E-förslag om cykelväg Nösund - Tegneby - Henån
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 anse E-förslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag:
”Föreslår en cykelväg Nösund – Tegneby – Henån, som på sikt även kan knytas ihop
med övriga cykelvägar på Orust.
Alla har inte tillgång till bil, eller har möjlighet att anpassa arbetstider till de olika
busstiderna, inklusive byte och väntetid.
Sträckan är ganska trafiktät och dessutom väldigt smal på sina ställen. De cyklister som
idag är nödgade att använda sig av vägen är utsatta för fara, både vad gäller trafiken och
hastigheten av densamma.
Att bo på Orust bör inte vara en fråga om att äga en bil, utan bör även inberäkna oss
som cyklar och promenerar.
Att bygga cykelvägar ökar både välbefinnande och trygghet för oss som bor här, eller
funderar på att bosätta sig här, samt att det också främjar turistnäringen på sikt.”
Vid röstningens utgång, 2021-05-14, hade förslaget fåt 29 röster.
Utredning
I dagsläget saknas separerade gång- och cykelvägar längs landsvägarna som knyter ihop
tätorterna på Orust.
Kommunen har tagit fram en karta som visar var det finns cykelvägar samt vilka andra
vägar som är lämpliga att cykla på:
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f
587861fbec6
För att främja transport med gång och cykel skulle det vara önskvärt med separerade
gång- och cykelbanor längs vägarna som knyter samman tätorterna, detta försvåras dock
av att kommunen inte är väghållare. De allra flesta vägarna som går mellan tätorterna på
Orust ägs av Trafikverket vilket gör att processen för att bygga gång- och cykelvägar blir
mer omfattande jämfört med anläggning på kommunal mark.
I första hand är det Trafikverket som ska initiativ till cykelvägar längs statlig väg.
Kommunen kan komma med inspel gällande åtgärder men om det handlar om sträckor
som inte ingår i Trafikverkets utvecklingsplan måste kommunen vara med och
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medfinansiera projektet, något som blir väldigt kostsamt redan vid kortare sträckor. Detta
gör att kommunens budget inte räcker till att utveckla gång- och cykelvägar längs statliga
vägar i någon större utsträckning. Det måste också finnas politiska beslut bakom
eventuella medfinansieringar.
Mer information om detta finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/finansiering/Medfinansiering/
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar
att bygga ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig
utbyggnads- och åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod
och kommunens investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en
årlig prioriterad utbyggnad av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga
åtgärder som krävs för att främja cyklingen inom kommunen. En revidering av
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer påbörjas under 2022.
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida:
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligpl
anering/cykelstrategi
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30
E-förslag daterat 2021-01-20
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Administrativa enheten
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Nina Hansson
Mark- och exloateringschef

Orustförslaget E-förslag
Ärendenummer: #442 | Inskickat av:

(signerad) | 2021-01-20 17:41

1. Kontaktinformation
Kontaktuppgifter privatperson
Personnummer

För- och efternamn

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar
E-post

2. Förslag
Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa
det och dela det i sociala medier. Du kan samla röster under den perioden.
Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag
är granskat meddelar vi dig.

Ärendenummer: #442 | Inskickat av: CHRISTINA VEISTRÖM (signerad) | Datum: 2021-01-20 17:41
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Mitt förslag följer riktlinjerna
Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år (och om jag är under 18 år så behöver jag målsmans godkännande)
E-förslag riktlinjer
Aktiva Orustförslag
Avslutade Orustförslag
Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för
behandling

Rubrik
Cykelväg Nösund - Tegneby - Henån

Beskrivning av förslaget
Föreslår en cykelväg Nösund - Tegneby - Henån, som på sikt även kan knytas ihop med övriga
cykelvägar Orust runt.
Alla har inte tillgång till bil, eller har möjlighet att anpassa arbetstider till de olika busstiderna,
inklusive byte och väntetid.
Sträckan är ganska trafiktät och dessutom väldigt smal på sina ställen. De cyklister som idag är
nödgade att använda sig av vägen är utsatta för fara, både vad gäller trafiken och hastigheten av
densamma.
Att bo på Orust bör inte vara en fråga om att äga en bil, utan bör även inberäkna oss som cyklar
och promenerar.
Att bygga cykelvägar ökar både välbefinnande och trygghet för oss som bor här, eller som
funderar på att bosätta sig här, samt att det också främjar turistnäringen på sikt.
En Orustbo
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Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Att godkänna genomförandet av markanvisning enligt bifogad inbjudan till
markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade (2021-01-27) att i en detaljplan pröva förutsättningarna för
att öka antalet bostäder inom Tofta 2:31 samt att som skäl ange behovet av nya bostäder
inom Stockens samhällsområde.
Den nya detaljplanen prövar möjligheten att tillskapa byggrätt för bostäder som kan
möjliggöra utbyggnad av cirka 16-20 stycken lägenheter, inom Tofta 2:31, i Stocken.
Förvaltningen gick ut med inbjudan till markanvisning för del av Tofta 2:31. Under
utskottet för samhällsutveckling (2021-11-08) meddelade förvaltningen att kommunen
inte erhållit några anbud på inbjudan till markanvisningen för del av Tofta 2:31.
Utskottet fick även information om att förvaltningen erhållit en gemensam
intresseanmälan (2021-09-23) från tre aktörer, intresserade av att uppföra bostadsrätter
inom markanvisningsområdet.
Förvaltningen har tagit fram förslag till en ny inbjudan till markanvisning för del av
Tofta 2:31 med upplåtelseformen bostadsrätt. Förvaltningen föreslår att
markanvisningen genomförs med jämförelseförfarande enligt riktlinjer för
markanvisning och att exploatören står för samtliga kostnader som exploateringen
medför som t.ex. detaljplanekostnader, VA-anslutningsavgifter, bygglovsavgifter och
förrättningskostnader.
Utredning
Nuläge
Området för markanvisning är beläget inom orten Stocken på den västra sidan av Orust
kommun och är cirka 5 400 kvadratmeter 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.
Kommunstyrelsen beslutade (2021-01-27) att i en detaljplan pröva förutsättningarna för
att öka antalet bostäder inom Tofta 2:31 samt att som skäl ange behovet av nya bostäder
inom Stockens samhällsområde.

Datum

Diarienummer

2021-11-25

KS/2021:501

2(3)

Den nya detaljplanen syftar till att ändra nuvarande tillåtna markanvändning inom
markanvisningsområdet från handelsändamål (H) till bostadsändamål (B). Detaljplanen
prövar möjligheten att tillskapa byggrätt för bostäder som kan möjliggöra utbyggnad av
cirka 16-20 stycken lägenheter, inom Tofta 2:31, i Stocken.
Kommunstyrelsen beslutade (2021-06-30) att erbjuda Orustbostäder att köpa marken,
del av Tofta 2:31, och bygga hyresrätter. Kommunstyrelsen beslutade även att godkänna
genomförandet av markanvisning enligt inbjudan till markanvisning för del av Tofta
2:31, under förutsättning att Orustbostäder inte är intresserade. Orust Bostäder
meddelade förvaltningen att styrelsen beslutat att tacka nej till erbjudandet.
Förvaltningen valde därför att gå ut med inbjudan till markanvisning.
Under utskottet för samhällsutveckling (2021-11-08) meddelade förvaltningen att
kommunen inte erhållit några anbud på inbjudan till markanvisningen för del av Tofta
2:31. Utskottet fick även information om att förvaltningen erhållit en gemensam
intresseanmälan från tre aktörer, intresserade av att uppföra bostadsrätter inom
markanvisningsområdet.
Bedömning
Förvaltningen har inte erhållit några anbud på inbjudan till markanvisningen för del av
Tofta 2:31 med upplåtelseformen hyresrätt. Förvaltningen har däremot erhållit en
gemensam intresseanmälan från tre aktörer, intresserade av att uppföra bostadsrätter
inom markanvisningsområdet. Förvaltningens bedömning är således att kommunen ska
gå vidare med att genomföra markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31
med upplåtelseformen bostadsrätt.
Förvaltningen föreslår att genomföra den aktuella markanvisningen genom
jämförelseförfarande enligt antagna riktlinjer för markanvisningar.
Markanvisningsmetoden jämförelseförfarande innebär att exploatörerna lämnar in sina
förslag på hur de vill bebygga området utifrån ställda kriterier. Vid utvärderingen sker
bedömning utifrån hur de olika förslagen uppfyller angivna kriterier och den exploatör
vars förslag innebär bästa helhetslösningen får teckna markanvisningsavtal med
kommunen. Exploatören är sedan delaktig i detaljplanearbetet.
Förvaltningen föreslår följande viktning av bedömningskriterierna:
Anbud på markpriset
Miljö och hållbarhet
Gestaltning
Utemiljö, Parkeringar
Pris/kvm BTA, boendekostnad

40 %
20 %
20 %
10 %
10 %

Exploatören står för samtliga kostnader som exploateringen medför t.ex.
detaljplanekostnader, VA-anslutningsavgifter, bygglovsavgifter och
förrättningskostnader.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25
Inbjudan till markanvisning
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Inbjudan till markanvisning för
del av Tofta 2:31

Det aktuella området är beläget inom orten Stocken på den västra sidan av Orust
kommun, cirka åtta kilometer söder om Ellös och cirka 15 kilometer norr om
Mollösund. Stockens geografiska placering innebär att området är beläget mycket
havsnära och cirka 600 meter från det aktuella området finns en båthamn. Området
består av obebyggd jordbruksmark som ägs av Orust kommun. Det aktuella området
angränsar i nordväst till fastighet Tofta 2:109 som ägs av Stiftelsen Orustbostäder och
som är bebyggd med två enplans-radhuslängor om 6 lägenheter.
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I direkt anslutning till området ligger Stockenvägen och cirka 100 meter söder om
området finns en camping. Längst med Stockenvägen i direkt anslutning till området
finns busshållplatsen Stockens camping som kan transportera resenärer från området
till Henåns bussterminal på cirka 40 minuter och Ellös busstation på cirka 25 minuter.
Henån tillsammans med Ellös erbjuder ett brett utbud av offentlig och kommersiell
service, goda kommunikationer samt närhet till fina rekreationsområden.
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Inbjudan till markanvisning för del av Tofta 2:31.

1 Förutsättningar för markanvisningen
Kommunen har antagna riktlinjer för markanvisning som är vägledande vid samtliga
markanvisningar i Orust kommun. Enbart upplåtelseformen bostadsrätt accepteras
inom markanvisningsområdet.
1.1 Detaljplan
I nuläget regleras den tillåtna markanvändningen inom området av en befintlig
byggnadsplan (Del av Stocken Tofta 2:31 m.fl.) som vann laga kraft 1983-06-27.
Området för markanvisning är reglerat som område för handelsändamål (H) i gällande
byggnadsplan och utpekat som plats för framtida servicefunktioner och
återvinningsstation, i kommunens översiktsplan.
Kommunstyrelsen beslutade (2021-01-27) om att genomföra markanvisning och en
ny detaljplan för området. Den nya detaljplanen syftar till att ändra nuvarande tillåtna
markanvändning för området 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.
Detaljplanen bedöms inte kunna göras genom en planändring.
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1.2 Markområdet
Markanvisningsområdet består idag av obebyggd jordbruksmark som ägs av Orust
kommun. Det aktuella området angränsar i nordväst till fastighet Tofta 2:109 som ägs
av Stiftelsen Orustbostäder och som är bebyggd med två enplans-radhuslängor om 6
lägenheter.
Området för markanvisning är cirka 5 400 kvadratmeter stort och omfattar del av
fastigheten Tofta 2:31. Markanvisningsområdet är utarrenderat och arrendeavtalet
kommer upphöra att gälla i och med dess utgång 2021-09-30. Den sydvästra delen av
området belastas av ledningsrätt avseende telestationer. Det aktuella området ska
avstyckas ifrån kommunens fastighet Tofta 2:31 och således bilda en ny fastighet som
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kommer att omfattas av den nya detaljplanen. Det är exploatören som ska stå för
samtliga förrättningskostnader.

Området för markanvisning.
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1.3 Utformning av bebyggelsen
Gestaltning
Grundidén är att bostadsbebyggelsen antingen kan anpassas till den bakomliggande
naturen eller traditionell bohuslänsk bebyggelse. Den nya bebyggelsen kan alltså
antingen relatera till den traditionella bebyggelsen i Stocken med uttryck typiska för
Bohuslän såsom träpanel, sadeltak och ljusa kulörer eller till en mer naturanpassad
bebyggelse med mörkare kulörer eller järnvitriol.

Inspirationsbilder: Bostadsrättsföreningen Kumlet, Bostadsrättsföreningen
Västerhavet.
Området är beläget naturnära i anslutning till ett redan befintligt bostadsområde samt
exponerat mot Stockenvägen. Med anledning av områdets befintliga omgivning
kommer den föreslagna bebyggelsens arkitektoniska nivå att beaktas i kommunens
bedömning.
För att möjliggöra en så markeffektiv exploatering som möjligt bedöms det lämpligt
att byggrätterna förslagsvis reglerar tvåplans radhus/parhus. Förutsättningarna på
platsen möjliggör en flexibelt utformad detaljplan med byggrätter som endast
begränsar maximalt antal BTA och viss husutformning.
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1.4 Va- och dagvattenanläggningar, fjärrvärme
Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar är utbyggda i området. Ny
bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvatten ska ledas till
det kommunala dagvattennätet.
VA- kapaciteten inom Stockens samhälle bedöms vara tillräcklig för den föreslagna
bebyggelsen. Ett eventuellt behov av förstärkning av VA- systemet blir föremål för en
utredning i detaljplaneprocessen.

1.5 Trafik och parkering
Befintlig väginfrastruktur är tillräcklig och ska användas även för den nytillkommande
bebyggelsen. Parkeringar och eventuellt garage placeras på kvartersmark inom
markanvisningsområdet och ska täcka det behov som byggnationen skapar.
1.6 Tomtpris
Kommunen har satt ett lägsta acceptpris. För att förslaget ska utvärderas i övriga
bedömningskriterier får anbudet inte understiga acceptpriset.
1.7 Avgifter och övriga kostnader
Utöver tomträttsavgälden för marken förutsätts exploatören betala alla
anslutningsavgifter enligt gällande taxor. Exploatören står för samtliga kostnader som
exploateringen medför t.ex. kostnad för framtagande av ny detaljplan,
bygglovsavgifter, VA-anslutningsavgifter och förrättningskostnader. Inom ramen för
detaljplanen bedöms en geoteknisk utredning, en mindre Gata/VA-utredning samt en
dagvattenutredning krävas. Utredningarna kan tänkas omfatta följande:
dagvattenutredning, utreda påkoppling på VA- nätet samt utfart till Trafikverkets väg.
1.8 Säkerhet
För att säkerställa att exploatören utför sina åtaganden ska exploatören ställa en för
kommunen godtagbar säkerhet, för anläggningar på kvartersmark ska säkerheten
utgöra 6% av köpeskillingen.
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2 Markanvisningen
2.1 Markanvisningsmetod
För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Exploatörer lämnar
in förslag på hur de vill bebygga området utifrån ställda kriterier.
2.2 Bedömningskriterier enligt riktlinjer för markanvisning
Följande bedömningskriterier gäller för aktuell markanvisning:
Anbudsförslaget


Anbudet

Anbud på markpriset


Miljö och hållbarhet

Materialval och funktioner ska bidra till ett miljömässigt hållbart projekt. Hus med
hälsosamma material, låg miljöbelastning och energiförbrukning.


Gestaltning

Arkitektonisk kvalité avseende form, färgsättning, materialval och placering.


Utemiljö

Utomhusmiljöns utformning avseende, rekreativa kvalitéer och samklang med
omgivande natur. Infrastruktur och parkeringslösningar samt dess anpassning till
befintliga förutsättningar.


Pris/kvm BTA, boendekostnad

Exploatören


Tidigare jämförbara projekt



Eventuella tidigare samarbeten med kommunen



Kreditvärdighet
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2.3 Tilldelning av marken
Vid utvärderingen sker bedömning utifrån hur förslagen uppfyller angivna kriterier.
Kommunen bedömer utifrån följande viktning:
Anbud på markpriset

40 %

Miljö och hållbarhet

20 %

Gestaltning

20 %

Utemiljö, Parkeringar

10 %

Pris/kvm BTA, boendekostnad

10 %

Marken tilldelas den exploatör vars förslag innebär den bästa helhetslösningen.
Kommunstyrelsen godkänner utvald exploatör. Ett markanvisningsavtal tecknas som
ger exploatören ensamrätt att pröva möjligheten att ta fram en detaljplan för bostäder
på markanvisningsområdet och sedan teckna avtal om tomträtt. I samband med att
detaljplanen antas ska ett genomförandeavtal tecknas som reglerar genomförandet av
detaljplanen och parternas ansvar och kostnader. Exploateringen ska vara genomförd
inom 2 år från det genomförandeavtal tecknas. Beslut om tecknande av
genomförandeavtal fattas av kommunstyrelsen.
Markanvisningen faller inte inom ramen för Lag om offentlig upphandling (LOU
2007:1091). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och har
även rätt att förkasta samtliga förslag utan ersättningsskyldighet till någon av
förslagsgivarna.
2.4 Tidplan
Följande tider gäller för markanvisningen:
• Sista inlämningsdag 30 april 2022.
• Utvärdering av inkomna bidrag sker under början av maj 2022.
• Beslut om utvald exploatör samt tecknande av markanvisningsavtal i
kommunstyrelsen juni 2022.
Tidsangivelserna ovan är preliminära och kan komma att vara föremål för justering.
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3 Anbudet
3.1 Inlämning av anbud
Anbudet ska ha inkommit till Orust kommun senast 30 april 2022. Handlingarna i
anbudet ska märkas med ”Markanvisning för del av Tofta 2:31”.
Handlingarna ska lämnas in i två separata anonyma kuvert. I kuvert nummer 1 läggs
de efterfrågade anbudshandlingarna, skisser och illustrationer och där får inga
uppgifter som namn eller logga, på varken exploatör, arkitektkontor eller motsvarande
förekomma.
I kuvert nummer 2 läggs de dokument som anger exploatör, arkitektkontor eller
motsvarande. De respektive kuverten ska vara märkta med nr 1 respektive nr 2. Båda
kuverten ska inskickas i ett anonymt kuvert/omslag, det omgivande kuvertet ska
märkas med ”Anbud markanvisning för del av Tofta 2:31”. Kommunen diarieför
inkomna anbud. Den grupp som utvärderar anbuden får endast tillgång till kuvert
nummer 1 under bedömningen av anbudsförslagen. Sedan öppnas kuvert nummer 2
och bedömning av referensobjekt och exploatör görs. Vid anbudslämning genom epost skickas bilagorna uppdelade i två mail enligt instruktioner ovan.
Som alternativ till kuvert nummer 1 och 2 kan anbudet skickas via e-post som två
separata mail till markanvisning@orust.se.
3.2 Sekretess
Anbudsgivarna ska ange om inlämnade handlingar önskas beläggas med sekretess,
specificera då vilka handlingar och vilka delar i respektive handling som avses, samt
motivera och hänvisa till aktuell paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. På
samma sätt kan kommunen komma att använda sekretess för att skydda det allmännas
ekonomiska intresse.
Anbudet kan inlämnas i receptionen i kommunhuset, Henån, skickas via e-post till
markanvisning@orust.se eller skickas med post till:
Orust kommun
Mark och exploateringsenheten
473 80 Henån
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3.3 Anbudets innehåll
Anbudet ska minst omfatta följande:


Skisser och illustration över utformning av byggnader, utemiljö med gator och
parkeringar etc.



Beskrivning av förslaget med redovisade materialval, färgsättning och annat
som kan underlätta förståelsen för förslaget.



Beskrivning av föreslagen bebyggelse med uppgift om antal lägenheter.



Hyresnivå, boendekostnad.

Innehåll i kuvert nummer 2


Exploatörens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer.



Exploatörens kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och epostadress.



Referensobjekt om exploatören genomfört jämförbara projekt.



En översiktlig projektkalkyl



Uppgift om framtida förvaltning av hyresrätterna.



Företagets ekonomiska status och affärsidé.

3.4 Kommunens kontaktperson
Edmund Persson
Mark och exploatering
473 80 HENÅN
telefon: 0304-33 40 38
E-post: edmund.persson@orust.se

Välkommen med ert anbud!

Översiktskarta: (Aktuellt område för markanvisning) = Markerat med röd linje.

Urklipp från gällande byggnadsplan: (Aktuellt område för markanvisning) = Orange
polygon (H).

Del av det aktuella området för markanvisning, obebyggd jordbruksmark, cirka 5 400
m2.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Charlotte Brännström
telefon 0304-33-43-05
e-post: charlotte.brannstrom@orust.se

Beslut om markanvisning för kommunens fastighet Huseby 1:102.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna genomförandet av markanvisning enligt bifogad inbjudan till markanvisning
för kommunens fastighet Huseby 1:102.
Sammanfattning av ärendet
Inriktningen för markanvisningen är att bostäderna ska genomföras i form av en
byggemenskap. Markanvisningsområdet är beläget på Husebyberget inom tätorten Ellös
på den västra sidan av Orust kommun. Markanvisningsområdet om cirka 4000 kvm,
bestående av skiftande natur, är uppdelat på två delområden (område A och B).
Byggruppen kan lämna anbud på ett eller båda delområdena. Markanvisningen styr inte
upplåtelseform. Det står byggruppen fritt i markanvisningsskedet att välja vilken
upplåtelseform den nya bostadsbebyggelsen ska ha: bostadsrätt, äganderätt, kooperativ
hyresrätt eller annan form. Förvaltningen föreslår att markanvisningen genomförs med
jämförelseförfarande enligt riktlinjer för markanvisning och att byggruppen står för
samtliga kostnader som exploateringen medför såsom VA-anslutningsavgifter och
förrättningskostnader.
Utredning
Nuläge
Inriktningen för markanvisningen är att bostäderna ska genomföras i form av en
byggemenskap.”En grupp människor som tillsammans planerar, låter bygga och senare
använder en byggnad” enligt den ideella Föreningen för Byggemenskapers definition.
Begreppet byggrupp används ibland synonymt med byggemenskap men kan också ses
som ett något vidare begrepp än byggemenskap. Det kan omfatta även grupper som tar
hjälp av en professionell byggaktör för att förverkliga sin idé. Det viktiga är då att de
som ska bo i huset/husen är delaktiga i processen och har ett starkt inflytande över
utformningen av huset/husen, utemiljön m.m.
Markanvisningsområdet är beläget på Husebyberget inom tätorten Ellös på den västra
sidan av Orust kommun. Markanvisningsområdet om cirka 4000 kvm, bestående av
skiftande natur, är uppletat på två ungefär lika stora delområden (område A och B).
För området finns detaljplan Ellös tätort, Husebybergen etapp två, antagen 1993-06-24.
Detaljplanen möjliggör bostäder i form av enfamiljshus, bostadsrätter eller hyresrätter.
Högsta våningsantal är reglerat till två. Inom respektive delområde medges en
bruttoarea på max 800 kvadratmeter. Antalet bostäder (inklusive biytor) som ryms inom
varje delområde beräknas till cirka 4 till 10 beroende på bostädernas storlek.
Markanvisningen styr inte upplåtelseform. Det står byggruppen fritt i
markanvisningsskedet att välja vilken upplåtelseform den nya bostadsbebyggelsen ska
ha: bostadsrätt, äganderätt, kooperativ hyresrätt eller annan form.

Datum

Diarienummer

2021-11-25

KS/2021:730

2(2)

Marken säljs till fast pris baserat på aktuell värdering av fastigheten eller kan upplåtas
med tomträtt.
Gator inom markanvisningsområdet anläggs och bekostas av byggruppen. Parkeringar
anläggs inom markanvisningsområdet och ska täcka behovet som byggnationen medför.
Utöver köpeskillingen för marken förutsätts byggruppen betala alla anslutningsavgifter
enligt gällande taxor. Byggruppen står även för samtliga kostnader som exploateringen
medför såsom förrättningskostnader och bygglovsavgift.
Bedömning
Förvaltningen bedömer att det, utöver markköp, är lämpligt att erbjuda tomträtt i denna
markvisning, där bostäderna ska genomföras i form av en byggemenskap. Genom att
erbjuda tomträtt är det möjligt att möta utmaningar i bostadsförsörjningen för specifika
grupper, exempelvis yngre och äldre. Genom tomträtt är det lättare för dessa grupper att
få en egen bostad, då det inte kräver lån för markköp, men ändå gör det möjligt att
belåna marken.
Kommunen kommer teckna avtal med den byggrupp som i högst utsträckning möter
förutsättningarna i markanvisningen utifrån en samlad bedömning av projektets
övergripande idé och helhet. Den byggrupp vars förslag innebär bästa helhetslösningen,
får teckna genomförandeavtal med kommunen.
Förvaltningen föreslår följande viktning av bedömningskriterierna:
Gestaltning och Utemiljö 20 %
Miljö och ekologisk hållbarhet 25 %
Social hållbarhet 25 %
Helhet och genomförbarhet 30 %
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-25
Inbjudan till markanvisning
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Planenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling

Carina Johansson
Sektorchef

Rickard Karlsson
Planchef

MARKANVISING FÖR BYGG- OCH BOGEMENSKAPER
DEL AV HUSEBY 1:102 I ELLÖS
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MARKANVISNING FÖR BYGG-OCH BOGEMENSKAPER INOM HUSEBY 1:102 I ELLÖS

VI BJUDER IN TILL MARKANVISNING
Denna markanvisning riktar sig till er som vill bygga
och bo tillsammans, och själva forma och utveckla
ert framtida hem. Er som vill bo med närhet till
havet och omgivna av naturen, men också ha gångoch cykelavstånd till det som behövs i vardagen.
Kommunen vill därför bjuda in till markanvising för
bygg- och bogemenskaper inom Huseby 1:102.
Tveka inte att kontakta oss med frågor eller intresseanmälan, i grupp eller enskilt.
Klara Sjögren Holtz, Planarkitekt
Telefon 0304-334362
E-post klara.sjogrenholtz@orust.se
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VÄLKOMMEN TILL ORUST, DEN GRÖNA ÖN I VÄST!
EN PLATS ATT TRIVAS PÅ

ANDRA BETYGSÄTTER OSS

BO I ELLÖS

Orust är västkustens största ö med enastående och
varierad natur, karga klippor längst ut i väst, skogar, åkrar och betesmark i öst. Här finns det mesta
du behöver för en njutbar upplevelse med flertalet
utflyktsmål, ett rikt kulturliv samt ett varierat utbud
av restauranger och nöjesliv.

Kommunen erbjuder lärande för alla åldrar och
vi vill att du ska känna trygghet och lust att lära.
Orust placerade sig som näst bästa skolkommun i
Sverige 2017 och 2018. Kommunens har de senaste
åren satsat på skollokaler med flera nybyggda och
nyrenoverade skolor. I kommunen finns ett brett
pedagogiskt utbud. Förutom den kommunala skolan
finns här även tre fristående skolor med bl.a. Montessori- och Waldorfpedagogik.

Området är beläget på Husebyberget ungefär 1,5
kilometer söder om Ellös centrum. Ellös är ett gammalt fiskesamhälle med anor från 1607, då det för
första gången nämns i skrift. Ellös är en utav Orusts
största tätorter med ett varierande utbud av både
småhus och hyresrätter. Närheten till havet ger goda
förutsättningar för bad-, båt- och friluftsliv.

VISION ORUST 2040
”Orust den gröna och trygga ön där tanken är
fri och drömmar får liv”
Orust är en entreprenörs- och företagarkommun.
Här finns över 2000 företag, med tyngdpunkt på
båtbyggeri och världsledande företag inom branschen. Vår vision är att vara en självklar partner för
myndigheter, forskning och företag när det gäller
vattenbruk, marina näringar och havsenergi.
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Vidare kan nämnas att Orust är rankad på plats
3 i länet som Årets friluftskommun 2020 och att
kommunen hamnar bland toppen i Ekomatsligan på
plats 8 i Sverige. Det innebär att 53 procent av den
mat vi serverar i våra skolor, förskolor och boenden
är ekologisk.

Samhället erbjuder ett brett utbud av offentlig och
kommersiell service. I Ellös finns förskola, F-6
skola, vårdcentral samt bland annat livsmedelsbutik,
bank, restauranger, hotell- och konferensanläggningar. Ellös har en av kommunens bästa och mest
tillgängliga badplatser. Området har god tillgång till
kollektivtrafik för resa vidare till kommunens huvudort Henån med vidare förbindelse till Uddevalla,
Stenungsund och Göteborg.
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1. FÖRUTSÄTTNINGAR

INRIKTNING

OMRÅDE

Inriktningen för denna markanvisning är att bostäderna ska genomföras i form av en byggemenskap.
”En grupp människor som tillsammans planerar,
låter bygga och senare använder en byggnad” enligt
den ideella Föreningen för Byggemenskapers definition. En viktig princip för byggemenskaper är att de
som ska bo i ett hus bestämmer hur det ska utformas samt att de även ansvarar för t ex projektering,
finansiering och upphandling av entreprenör.

Området är naturskönt och har en skiftande natur
med varierad topografi. Här finns blandlövskog,
knotiga vindpinade tallar, branta berg och dalar.
Besökaren får en känsla av att området innehåller
alla delar av Orusts omväxlande natur. I anslutning till området finns rekreationsstråk som binder
samman det med omgivningen. Dalgången som
delvis omsluts av berg, ger området en avskildhet
ifrån det intilliggande villaområdet, samtidigt som
läget erbjuder en säker passage hela vägen till centrala Ellös med serviceutbud och bad och båtliv, via
gång- och cykelväg. Vidare innebär det centrala läget
att området kan anslutas till kommunalt vatten och
avlopp.

ELLÖS CENTRUM

Kommunen är en del av Projektet DiverCity. I
projektet har 20 organisationer samverkat för att
bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Målet
har varit att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper genom utveckling av policy och tjänster/
verktyg, främst riktade till byggrupper och kommuner. Kommunrepresentanterna i projektet, däribland
Orust, är verksamma på operativ och/eller strategisk
nivå inom kommunala förvaltningar och bolag.
Kommunen har antagna riktlinjer för markanvisning
som är vägledande vid samtliga markanvisningar i
Orust kommun. Byggrupper kan lämna anbud på
båda tomterna eller var tomt för sig.
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MARKANVISNINGSOMRÅDET

Området omfattar en variationsrik naturmiljö med ekdungar, vitsippsbackar och stengärdesgårdar
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DETALJPLAN
För området finns detaljplan antagen 1993-06-24.
Detaljplanen möjliggör bostäder i form av enfamiljshus, bostadsrätter eller hyresrätter. Planen
är har byggts ut i etapper och är ännu inte helt
utbyggd. Detaljplanen innehåller en bestämmelse
att ”byggnader skall i huvudsak grupperas enligt
illustrationskartan”.
Detaljplanen föreskriver följande:
•

Byggnad ska i huvudsak placeras enligt illustrationskartan.

•

e2 anger största bruttoarea i kvadratmeter ovan
mark. Området innehåller delar med 700, 800
resp. 1200 kvadratmeter bruttoarea.

•

Största taklutning i grader är 27 grader.

•

Högsta våningsantal är reglerat till två. Vind får
ej inredas utöver angivet våningsantal.

Illustrationsplan till Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen Etapp II
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OMFATTNING
Byggrupperna kan lämna anbud på område A eller
område B eller båda. Inom respektive område
medges en bruttoarea på max 800 kvadratmeter.
Antalet bostäder (inklusive biytor) som ryms inom
varje område beräknas till cirka 4 till 10 beroende på
bostädernas storlek.

Område A
Område B

Illustrationsplan till Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen Etapp II

Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen Etapp II
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GESTALTNING
Grundidén är att bostadsbebyggelsen ska anpassas
till naturen och topografin, där träd och vegetation
bildar fina rum och skapar karaktär som till viss del
bevaras inom kvartersmark. Inom området finns
även ett antal stengärdesgårdar som ska bevaras i
den mån det är möjligt.

Källsprångsvägen Viskafors. Arkitekt: Brunnberg & Forshed. Foto: Robin Hayes.
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Stenen, Tvååker. Arkitekt: Radar arkitektur och planering

Kullön, Vaxholm. Arkitekt: Bengt Bilén

BRF Valö fyr, Göteborg. Arkitekt: Landström arkitekter

BRF Kumlet, Brännö. Arkitekt: Landström arkitekter
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VA- OCH DAGVATTENANLÄGGNINGAR,
FJÄRRVÄRME
Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar är utbyggda i området. Ny bostadsbebyggelse
ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvatten ska ledas till det kommunala dagvattennätet.
Fjärrvärme som är i privat drift är utbyggt i området.

TRAFIK OCH PARKERING
Områdenas tillfartsväg är Morkullevägen. Gator
inom markanvisningsområdet byggs ut och bekostas
av byggruppen. Parkeringar och eventuella garage
ska placeras inom kvartersmark och ska täcka det
behov som byggnationen skapar.

ENSKILT HUVUDMANNASKAP
Orust kommun tillämpar enskilt huvudmannaskap
för allmän plats (gata, natur med mera.) Fastigheten
är idag del i gemensamhetsanläggningen Glimsås
Ga:1 där andelstal senare kommer att regleras
mellan byggruppen och Ellös vägförening, som förvaltar gemensamhetsanläggningen.
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AVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER

TOMTPRIS OCH TOMTRÄTT

Utöver köpeskillingen/tomträttsavgäld för marken
förutsätts byggruppen betala alla anslutningsavgifter
enligt gällande taxor. Byggruppen står för samtliga
kostnader som exploateringen medför, exempelvis
bygglovsavgift och förrättningskostnader.

Marken säljs till fast pris eller kan upplåtas med
tomträtt.

UPPLÅTELSEFORM
Markanvisningen styr inte upplåtelseform. Det står
byggruppen fritt att välja vilken upplåtelseform den
nya bostadsbebyggelsen ska ha: bostadsrätt, äganderätt, kooperativ hyresrätt eller annan form.

TYPOLOGI
Bebyggelsen ska uppföras i form av flerbostadshus,
rad- eller parhus.

Tomtpris
Tomtpriset utgår från bedömt marknadsvärde för
respektive användning. Markpriset blir därför olika
beroende på upplåtelseform och typologi. Område
A och B ger en sammanlagd byggrätt på 1600 m2
BTA. Vid anbud på ett av områdena baseras markpriset på byggrätt på 800 m2 BTA, vilket ger halva
markpriset. Markpris på område A och B:
Flerbostadshus
Bostadsrätt (1600 m2 BTA)
Hyresrätt (1600 m2 BTA)

2 400 000 kr
1 840 000 kr

Småhus
Radhus/Parhus (1600 m2 BTA) 3 400 000 kr

Tomträtt
Om det aktuella markanvisningsområdet upplåts
med tomträtt till byggruppen innebär detta att kommunen och byggruppen ska ingå ett tomträttsavtal
med varandra. Ett tomträttsavtal är ett slags nyttjan-

derättsavtal som ger en privatperson, ett bolag eller
en organisation rätten att använda kommunal mark
mot en årlig avgift, en så kallad tomträttsavgäld.
Den som använder markområdet kallas tomträttsinnehavare. En tomträttsinnehavare får i princip
använda marken på samma sätt som en fastighetsägare, tomträtten kan exempelvis säljas vidare till en
ny tomträttsinnehavare.
Tomträtt får endast upplåtas i hel registerfastighet,
vilket innebär att det aktuella området måste styckas
av från kommunens fastighet och bilda en egen fastighet som i sin tur upplåts i sin helhet med tomträtt.

länge tomträtten används för ändamålet hyresrätter.
Kommunen kommer därför att ge en rabatt på 60 %
av tomträttsavgälden under den första avgäldsperioden som är 10 år.
Exempel på tomträttsavgäld:
Flerbostadshus
Bostadsrätt (1600 m2 BTA)
Hyresrätt, med rabatt (1600 m2 BTA)

78 000 kr/år
24 000 kr/år

Småhus
Radhus/Parhus (1600 m2 BTA)

110 500 kr/år

Den ursprungliga tomträttsavgälden bestäms av parterna och avgälden står sig under avgäldsperioden
som i detta fall är 10 år. Tomträttsavgälden ska vara
ett fastbelopp som inte kan justeras under avgäldsperioden. Den årliga tomträttsavgälden blir 3,25 %
av den nybildande fastighetens markvärde.
Kommunen och byggruppen ska utöver tomträttsavtalet avtala särskilt med varandra om att
tomträttsinnehavaren erhåller en rabatt på tomträttsavgälden. Rabatten på tomträttsavgälden gäller så
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2. MARKANVISNINGEN

MARKANVISNINGSMETOD
För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Byggrupper lämnar in förslag som
förtydligar projektets idé och som visar hur de vill
bebygga området utifrån detaljplan och ställda kriterier. Följande bedömningskriterier gäller för aktuell
markanvisning:

ANBUDSFÖRSLAGET
Gestaltning och utemiljö
Arkitektonisk kvalité avseende form, färgsättning,
materialval och placering. Bebyggelsens anpassning
till naturen och de topografiska förutsättningarna
samt sparande av naturmark. Utomhusmiljöns
utformning, rekreativa kvalitéer och samklang
med omgivande natur. Fungerande lokalt omhändertagande av dagvatten. Infrastruktur och
parkeringslösningar och dess anpassning till de
topografiska förutsättningarna.

Miljö och ekologisk hållbarhet
Materialval och funktioner ska bidra till ett ekologiskt hållbart projekt. Hus med hälsosamma
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material, låg miljöbelastning och energiförbrukning. Uppvärmning och produktion av förnyelsebar
energi. Minimering av ingrepp i naturen. Vidare
bedöms kriterier kopplat till ett energi- och
klimatsmart byggande, möjliggörandet av ekosystemtjänster, drift, avfallssortering och återvinning.
Hur projektet bidrar till hållbara vardagsresor med
fokus på cykel och delningslösningar såsom bilpool
samt gemensamhetslösning avseende t ex. lokaler.

Social hållbarhet
Bebyggelse med förutsättningar för delaktighet
och trygghet och som tillgodoser barn- och äldreperspektiv. Bebyggelse med god tillgänglighet och
användbarhet. Som kompletterar bostadsförsörjningen med boende för grupper som står längre
ifrån bostadsmarknaden och med kvaliteter som
möjliggör möten och samvaro i livets alla skeden.

Helhet och genomförbarhet
Projektidé som helhet utvärderas med avseende på
nytänkande, inriktning och vad förslaget bidrar med
till platsen. Genomförbarhet utvärderas utifrån byggemenskapens organisation, tidplan och kalkyl samt
resurser knutna till projektet.

BYGGRUPPEN
Organisatoriska förutsättningar
För att vara aktuell för markanvisning ska byggemenskapen kunna visa att det finns organisatorisk
och ekonomisk stabilitet att genomföra projektet.
Information om aktuell förening/bolag eller redogörelse för avsikten att bilda en förening/bolag om
markanvisning erhålls, ska framgå av ansökan. Av
stadgarna ska framgå att avsikten är att bilda en
byggemenskap.
Markanvisningen kommer i första hand tilldelas till
den sökande byggruppen, men kan även tilldelas en
arkitekt eller byggherre. Motivation till eventuella
avsteg ska framgå av anbudet.

Ekonomiska förutsättningar
En översiktlig idé ska finnas kring hur projektet ska
genomföras, hur rätt kompetens kommer att knytas
till projektet och hur kostnader kommer att hanteras
initialt av byggruppen.

TILLDELNING AV MARKEN
Av anbudet skall framgå om byggruppen vill köpa
marken eller att den upplåts via tomträtt.
Kommunen kommer markanvisa till den byggrupp
som i högst utsträckning möter förutsättningarna i
markanvisningen utifrån en samlad bedömning av
projektets övergripande idé. Hållbarhet står i fokus
för bedömningen, så väl ekologisk som social, och
hur projektet kan bidra till den aktuella platsen.
Vid utvärderingen sker bedömning utifrån hur
förslagen uppfyller angivna kriterier. Kommunen
bedömer utifrån följande viktning:
Gestaltning och Utemiljö

20 %

Miljö och ekologisk hållbarhet

25 %

Social hållbarhet

25 %

Helhet och genomförbarhet

30 %

Marken tilldelas den byggrupp vars förslag innebär
den bästa helhetslösningen. Byggruppen kommer
att bedömas enligt ovan angivna bedömningskriterier. Kommunstyrelsen godkänner utvalt anbud. Ett
genomförandeavtal tecknas som reglerar genomförandet av detaljplanen samt parternas ansvar och
kostnader. Exploateringen ska vara genomförd
inom 3 år från det genomförandeavtal tecknas, med
möjlighet till förlängning. Beslut om tecknande av
genomförandeavtal fattas av kommunstyrelsen. När
byggruppen fått laga kraftvunnet bygglov, tecknas
ett köpekontrakt eller tomträttsavtal. Betalning sker
vid tillträde till marken.
Markanvisningen faller inte inom ramen för Lag
om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna
förslag och har även rätt att förkasta samtliga förslag
utan ersättningsskyldighet till någon av anbudsgivarna.

TIDPLAN
Följande tider gäller för markanvisningen:
•

Sista inlämningsdag 31 maj 2022

•

Utvärdering av inkomna bidrag under juni 2022

•

Beslut om utvalt anbud och genomförandeavtal
i kommunstyrelsen i oktober 2022

Tidsangivelserna ovan är preliminära och kan
komma att vara föremål för justering.

UNDERLAGSMATERIAL FRÅN KOMMUNEN
•

Detaljplan för Ellös tätort, Husebybergen Etapp II

•

Utlåtande över geoteknisk undersökning, daterad
91-04-24

•

Översiktlig VA-utredning, daterad 90-10-23

•

Översiktlig VA-utredning, daterad 92-11-20
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3. ANBUDET

INLÄMNING AV ANBUD

Kuvert nummer 2

Anbudet ska ha inkommit till Orust kommun senast
31 maj 2022. Handlingarna i anbudet ska märkas
med ”Markanvisning för del av Huseby 1:102.” samt
med byggruppens namn. Handlingarna ska lämnas
in i två separata anonyma kuvert.

I kuvert nummer 2 läggs de dokument som anger
byggrupp eller motsvarande:

Kuvert nummer 1
I kuvert nummer 1 läggs de efterfrågade anbudshandlingarna, se nedan, och där får inga uppgifter
som namn eller logga, på varken byggrupp, arkitektkontor eller motsvarande förekomma.
•

Skisser och illustration över utformning av
byggnader, utemiljö med gator och parkeringar
etc.
• Beskrivning av förslaget med redovisade materialval, färgsättning och annat som kan underlätta
förståelsen för förslaget.
• Beskrivning av föreslagen bebyggelse.
• Boendekostnad
Kuvertet ska märkas med ”Nummer 1”
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•

Byggruppens namn, adress, telefonnummer och
organisationsnummer.
• Byggruppens kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress.
• En översiktlig projektkalkyl
• Översiktlig tidplan för genomförande.
• Uppgift om upplåtelseform och framtida förvaltning
• Byggruppens historik, organisationsform (eventuella stadgar i förening) och ekonomiska status
• Eventuella övriga resurser knutna till projektet,
exempelvis eventuell projektlots, arkitekt eller
byggare
Kuvertet ska märkas med ”Nummer 2”

Båda kuverten ska inskickas i ett anonymt kuvert/
omslag, det omgivande kuvertet ska märkas med
”Anbud markanvisning Huseby 1:102”. Kommunen
diarieför inkomna anbud.
Den grupp som utvärderar anbuden får endast
tillgång till kuvert nummer 1 under bedömningen av
anbudsförslagen. Sedan öppnas kuvert nummer 2
och bedömning av byggrupp görs.

SEKRETESS
Anbudsgivarna ska ange om inlämnade handlingar
önskas beläggas med sekretess, specificera då vilka
handlingar och vilka delar i respektive handling som
avses, samt motivera och hänvisa till aktuell paragraf
i offentlighets- och sekretesslagen. På samma sätt
kan kommunen komma att använda sekretess för att
skydda det allmännas ekonomiska intresse.

KONTAKT
Anbudet kan inlämnas i receptionen i kommunhuset, Henån, eller skickas med post till:
Orust kommun
Mark och exploateringsenheten
473 80 Henån
Som alternativ till kuvert nummer 1 och 2 kan anbudet skickas via e-post som två separata mail till:
markanvisning@orust.se
Kommunens kontaktperson:
Klara Sjögren Holtz, Planarkitekt
klara.sjogrenholtz@orust.se
Välkommen med ert anbud!
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Orust kommun 473 80 Henån
Kommunhuset, Åvägen 2-6 telefon 0304-33 40 00
kommun@orust.se www.orust.se

