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Deltagarförteckning                Omröstningsprotokoll 

         KF § 15   KF § 16 KF §  Anmärkning 
Nr Ledamot Närv Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

1 Catharina Bråkenhielm (S) X X   X       
2 Göran Karlsson (S) X X   X       
3 Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) X X   X       
4 Morgan Vendel (S) X X   X       
5 Eva Skoglund (S) X X   X       
6 Alexander Hutter (S) X X   X       
7 Ulla Buhr (S) X X   X       

8 Glenn Patriksson (S) X X   X       
9 Anne-Marie Petersson (S) X X   X       
10 Ulrika Stahlin (S) X X   X       
11 Jörgen Nielsen (S)            
 Elsie-Marie Östling (S) X X   X      Ers. J Nielsen 
 Inger Heimburger (S)            
 Agneta Melin (S)            
 Hans Wessberg (S)            
 Lars-Olov Buhr (S)            
 Marlene Gunnarsson (S)            
             
12 Anders Arnell (M) X X   X       
13 Robert Larsson (M) X X   X       
14 Håkan Bengtsson (M) X X   X       
15 Ingemar Talje (M) X X   X       
16 Linus Bäckberg (M) X X   X       
17 Ina Salmonson Olsvik (M) X X   X       
18 Christin Hagberg (M) X X   X       
19 Josef Lind (M) X X   X       
 Tommy Persson (M)            
 Erica Håkandotter Lind (M)            
 Bengt Johansson (M)            
 Maths Gustafsson (M)            
             
20 Martin Oscarsson (SD) X X   X       
21 Leif Kinle (SD) X X   X       
22 Anders Fransson (SD)            
23 Johan Gunnarsson Aune (SD) X X   X       
24 Uno Kjellsson (SD) X X   X       
25 Per-Olof Gustafsson (SD)            
 Lise-Lotte Hanström (SD)            
             
26 Lars Larsson (C) X  X   X     Jäv § 22 
27 Peter Kristensson (C) X  X   X      
28 Börje Pettersson (C) X  X   X      
29 Gun-Britt Hermansson (C)            
30 Daniel Peterson (C) X  X   X      
 Johan Stein (C)            
 Maria Sörqvist (C)            
 Lars Tisell (C) X  X   X     Ers. G-B Hermansson 
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         KF § 15 KF § 16 KF §  Anmärkning 

Nr Ledamot Närv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst  

31 Vibs Sohlberg (V)            
32 Rolf Sörvik (V) X  X   X      
33 Helena Voimäki (V) X  X   X      
 Elise Norberg Pilhem (V) X  X   X     Ers. V Sohlberg 
 Anders Tenghede (V)            
             
34 Michael Relfsson (FO) X  X   X      
35 Anders Wingård (FO) X  X   X      
 Thomas Asker (FO)            
 Mats Arvidsson (FO)            
             
36 Jennie Richter (KD)            
37 Christian Forslund (KD) X  X   X      

 Tracy Olehäll (KD)            
 Ulf Sjölinder (KD) X  X   X     Ers. J Richter 
             
38 Hans Pernervik (L) X   X X       
39 Veronica Almroth (L) X X   X       
 Susanne Gustafsson (L)            
 Joakim Almroth (L)            
             
40 Martin Reteike (MP) X  X  X       
41 Susanne Andersson (MP) X  X  X       
 Ulla Kedbäck (MP)            
 Sten-Inge Kedbäck (MP)            
             
             
             
 Summa 39 24 14 1 27 12      
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§ 13   KS/2022:1889 

Revidering av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Revidera verksamhetsområdet för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken, enligt 

redovisade områden i karta daterad 2023-01-16. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Kungsviken innebär att all bebyggelse inom planområdet skall anslutas till 

kommunalt avlopp och hela planområdet kommer, när det är fullt utbyggt, att ingå i 

verksamhetsområdet för kommunen.  

 

I genomförandebeskrivningen till detaljplanen framgår det att VA-anläggningarna skall utföras i 

enlighet med gatu- och VA-utredningen. ”VA-anläggningen skall sedan den färdigställts och 

godkänts av kommunen, utan ersättning överlämnas till kommunen för framtida drift. Hela 

planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för VA”. 

Kommunens VA-plangrupp har, 2018-05-23, granskat ett förslag till kommunalt 

verksamhetsområde för Kungsviken. Kartan överensstämmer med någon marginell justering det 

beslutade detaljplanelagda området.  

 

Nuvarande förslag innebär att VA-verksamhetsområdet revideras till att omfatta även fastigheterna: 

Brattås 1:65 

Brattås 1:66 

Brattås 1:67 

Brattås 1:68 

Brattås 1:69 

 

Enligt § 7 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, ska det i beslut om en allmän va-anläggnings 

verksamhetsområde framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar. 

 

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2023-01-31 § 11 att föreslå kommunstyrelsen överlämna 

följande till kommunfullmäktige att besluta: 

Revidera verksamhetsområdet för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken, enligt 

redovisade områden i karta daterad 2023-01-16. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-22 § 59 att föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Revidera verksamhetsområdet för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken, enligt 

redovisade områden i karta daterad 2023-01-16. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-07 

Karta, revidering av verksamhetsområde VA, Kungsviken, 2023-01-16 
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Beslutet skickas till 
Affärsdrivande verksamhet 
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§ 14 KS/2022:476 

Motion om att utveckla gröna hamnar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen. 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Rolf Sörviks (V) förslag till beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Sörvik (V) har inkommit med en motion om att utveckla gröna hamnar. 

I motionen föreslår Rolf Sörvik (V) att kommunfullmäktige ska besluta om att ge förvaltningen ett 

uppdrag att ta kontakt med båtföretagare på Orust för att undersöka om intresse till att samarbeta 

med kommunen i fråga om en hamnverksamhet med vinterförvaring av båtar på land finns. 

 

Ämnet behandlas genomgående i den fördjupade översiktsplanen för havet. Förvaring på land är ett 

alternativ till traditionella sätt att förvara båtar och det finns företag som redan idag erbjuder 

möjlighet att förvara på land genom exempelvis höglagring av båtar. 

En utredning av frågan behöver ta in kunskaper från flera olika enheter i organisationen plus även 

länsstyrelse med flera externa källor. Exempel inom organisationen är miljö, plan, mark och 

exploatering samt utvecklingsenheten. Lagring av båtar berör även frågor som t ex säkerhet, service, 

båttvätt, spolplatta samt kostnader och avgifter.  

Det finns idag flera initiativ som på olika sätt berör kustbandet, ett exempel är elektrifiering för båtar 

längs kusten. Mycket är intressant för kommunens utveckling men samtidigt är utredningsresurserna 

inte tillräckliga för alla projekt och initiativ. 

 

Förvaltningen överlämnar åt kommunfullmäktige att besluta om ett uppdrag till förvaltningen i 

denna fråga är aktuell. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-08 § 27 föreslå kommunstyrelsen överlämna till 

kommunfullmäktige besluta att: 

Avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-22 § 67 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Rolf Sörvik (V) yrkar att motionen ska bifallas. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutet skickas till 
Affärsdrivande verksamhet 
Utvecklingsenheten 
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§ 15 KS/2022:359 

Motion om framtagande av solcellsparker i Orust kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Med hänvisning till arbetet med översiktsplanen och pågående utredningar anse motionen besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) har lämnat in en motion gällande framtagande av solcellsparker i Orust kommun. I 

motionen finns ett önskemål om att kommunen ska ta fram områden som är lämpliga för att 

upprätta solcellsparker, och lämnar även några förslag på sådana platser. 

Solcellsutbygganden är ett strålande exempel på hur omställningsarbetet för energiförsörjningen kan 

genomföras. I förslaget till översiktsplanering anges att utbyggnad ska underlättas förutom i de 

områden där skyddsvärden finns eller lagstiftning påverkar möjligheten att anlägga. 

Kommunstyrelsen har nyligen beslutat om att översiktsplanen skall ut på samråd. De föreslag på 

platser som lämnas i motionen kommer att beaktas i den fortsatta samrådsprocessen arbete med 

översiktsplanen.  

En arbetsgrupp med företrädare för kommunen och näringslivet har startat för att se på 

förutsättningarna för en solcellspark vid Månsemyr. Det finns även initiativ från näringslivet som 

berör energiomställningen som diskuteras. Här involveras också extern expertis från exempelvis 

Fyrbodal och från vår energi och klimatrådgivning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-08 § 28 föreslå kommunstyrelsen överlämna till 

kommunfullmäktige besluta att: 

Med hänvisning till arbetet med översiktsplanen och pågående utredningar anse motionen besvarad. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-22 § 68 föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Med hänvisning till arbetet med översiktsplanen och pågående utredningar anse motionen besvarad. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26 
Motion daterad 2022-02-20 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C), med instämmande av Peter Kristensson (C), Rolf Sörvik (V) och Elise Norberg-

Pilhem (V), yrkar att motionen ska bifallas. 

 

Veronika Almroth (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 

Omröstningsresultat 
Med 25 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag till 

beslut. Hur var och en röstat framgår av separat omröstningsprotokoll. 

 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
Sektor samhällsutveckling 
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§ 16 KS/2022:978 

Motion om tillsättning av en eller flera näringslivsutvecklare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Med hänvisning till antagen budget för 2023, anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lars Larsson (C) inkom 2022-05-30 med en motion gällande tillsättande av en eller flera 
näringslivsutvecklare. 
I antagen budget för 2023 med plan för 2024 – 2025, finns en tjänst som näringslivsutvecklare 
budgeterad. Tjänsten är tillsatt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-02-08 § 29 föreslå kommunstyrelsen överlämna till 
kommunfullmäktige besluta att: 
Med hänvisning till antagen budget för 2023, anse motionen besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-22 § 69 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Med hänvisning till antagen budget för 2023, anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-23 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Larsson (C), med instämmande av Elise Norberg-Pilhem (V), Börje Pettersson (C) och Lars 

Tisell (C), Michael Relfsson (FO), yrkar bifall till motionen. 

 

Catharina Bråkenhielm (S), med instämmande av Anders Arnell (M), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

 

Omröstningsresultat 
Med 27 ja-röster och 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag till 

beslut. Hur var och en röstat framtår av separat omröstningsprotokoll. 

 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsenheten 
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§ 17 KS/2022:907 

Redovisning av statistikrapport ej verkställda beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna statistikrapport kvartal 4 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

Rapportering kvartal 1 2022, SoL och LSS 

Verksamhetsområde Antal beslut 
ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 1 0 1 

Äldreomsorg (SoL) 1 0 1 

Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 

Stöd och omsorg (LSS) 15 1 16 

 

Utskottet för omsorg beslutade 2023-02-07 § 7 föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna 

statistikrapport kvartal 4 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-22 § 71 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna statistikrapport kvartal 4 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-27 
Statistikrapport  
 
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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§ 18 KS/2022:1755, KS/2023:366 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2023-2026 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Liselott Bäckberg som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Josef Lind (M) avsäger sig i skrivelse, daterad 2022-02-17, sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Håkan Bengtsson (M) förslår Liselott Bäckberg (M) som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till 
Liselott Bäckberg 

Troman 

HR-enheten 
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§ 19 KS/2023:326, KS/2022:1757 

Fyllnadsval i sociala myndighetsnämnden 2023-2026 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Liselott Bäckberg som ledamot i sociala myndighetsnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Josef Lind (M) avsäger sig i skrivelse, daterad 2023-02-17, sitt uppdrag som ledamot i sociala 

myndighetsnämnden. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Håkan Bengtsson (M) föreslår kommunfullmäktige utse Liselott Bäckberg som ledamot i sociala 

myndighetsnämnden. 

 

Beslutet skickas till 
Liselott Bäckberg 

Troman 

HR-enheten 
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§ 20 KS/2022:1770 

Fyllnadsval av huvudman för Orusts Sparbank 2023-2026 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utse Marit Olsson som huvudman för Orusts Sparbank. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I reglementet för Orusts Sparbank, § 5 står: 

”Till huvudman får inte väljas den som redan fyllt, eller som det år då mandatperioden börjar, fyller 

70 år. 

Huvudman får inte vara anställd i sparbanken. 

Samtliga huvudmän ska vara insättare i sparbanken”. 

 

Fyllnadsval behöver göras för en huvudman. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Kinle (SD) föreslår kommunfullmäktige utse Marit Olsson som huvudman för Orusts 

Sparbank. 

 

Beslutet skickas till 
Marit Olsson 

Orusts Sparbank 

Troman 

HR-enheten 
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§ 21 KS/2023:292 

Interpellation om beredskap inför byte av belysning - Martin Reteike (MP) 
 
 

Martin Reteike, Miljöpartiet, skriver i interpellation: 

 

Miljöpartiet vill ställa frågor kring kommunens beredskap inför byte av lampor både inne och ute, 

som nu kommer att behöva göras under kommande år. 

Det finns stor miljövinster i både minskat behov av el och att vi minskar användning av kvicksilver i 

produkter, som används i våra byggnader och närmiljö. Men det finns också stora utmaningar i att 

planera och utföra detta. 

1. Har vi en plan för hur vi byter ut alla gamla gatubelysningar som kommunen ansvarar för? 

Om ja, när kommer detta att vara klart? 

2. Har vi koll på vilken belysning inom våra fastigheter som behöver nya lampor eller helt ny 

armatur? 

 

Det är ganska rimligt att vi behöver hitta en rimlig väg framåt, men att vi behöver förstå hur stort 

jobb och kostnad detta medför. Att vi sedan kan räkna hem minskad elkostnad för kommande år 

framöver är ju bra. 

 

Anders Arnell (M), ordförande i utskottet för samhällsutveckling, svarar: 

1. Det finns ingen fastställd plan men det arbetas på att ta fram en plan. Det finns dock bara en 

handfull belysningspunkter kvar med kvicksilver så det arbete som planeras är för att modernisera 

och effektivisera annan typ av belysning, som inte berörs av samma förbud (gatubelysning står för 

cirka 6 % av kommunens totala elanvändning). 

 

2. En snabb inventering ger cirka 30 % LED, 10 % T8, 10 % kompaktlysrör och 50 % T5. För T8 

har hela armaturer ersatts med LED och för de modernare T5, har i de fall de bytts, ersatts med ny 

armatur då en del haft dålig kvalitét. 

Kompaktlysrör kan ofta ersättas med LED i befintlig armatur. Ett byte från T8 till LED är en 

lönsam investering. Att ersätta T5 med LED är svårare att räkna hem då de moderna lysrören varit 

relativt effektiva och möjliga att styra med närvaro och dimmer. Ännu har vi inte gjort någon 

investering och utvärdering på hur många av T5 armaturerna där det är möjligt att byta lysrör och i 

vilka fall vi även ska byta armatur (belysning i fastigheter uppskattas stå för 10-20 % av kommunens 

totala elanvändning). 
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§ 22 KS/2022:1108 

Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rödsvattnet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Återremittera ändringsförslaget med anledning av dess omfattning för vidare utredning. 
 
Jäv 
Lars Larsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande skyddsföreskrifter för Rödsvattnet antogs 1992 och behöver anpassas till nu gällande 
lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 § 260 att ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd, 
med berörda sakägare, om revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Rödsvattnet. 
 
Vattenskyddsområdets syfte är att skydda råvattenkvalitén och minska risken för förorening av 
råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder som kan vidtas för att 
uppnå detta, varav en är att införa vattenskyddsföreskrifter. 
 
För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna minskas genom de 
åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en olycksrisk inte effektivt reduceras 
genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan det kan krävas fysisk åtgärder för att minska 
risken för att en olycka sker eller för att förhindra att spill och läckage når ytvatten eller 
grundvattenmagasin. 
 
Förslag till skyddsföreskrifter för Rödsvattnet skickades ut under vintern 2020. Det inkom många 
synpunkter och föreskrifterna arbetades om, dels utifrån ny vägledning från Havs- och 
vattenmyndigheten, och dels nya föreskrifter från Naturvårdsverket samt inkomna synpunkter. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2023-01-31 § 9 föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta vattenskyddsområde för Rödsvattnet, daterat 2022-12-05 och skyddsföreskrifter för 
Rödsvattnet, daterade 2022-11-29. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-22 § 57 överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att 
besluta: 
Anta vattenskyddsområde för Rödsvattnet, daterat 2022-12-05, och skyddsföreskrifter för 
Rödsvattnet, daterade 2022-11-29. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 
Skyddsföreskrifter för Rödsvattnet daterade 2022-11-29 
Vattenskyddsområde för Rödsvattnet daterat 2022-12-05 
Motiv till valda föreskrifter daterade 2022-11-29 
Tekniskt underlag daterat 2023-01-10 
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Riskanalys daterad 2022-11-29 
Samrådsredogörelse daterad 2022-11-29 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Catharina Bråkenhielm (S), med instämmande av Anders Arnell (M), Rolf Sörvik (V) och Britt-Marie 
Andrén-Karlsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Daniel Peterson (C), med instämmande av Christian Forslund (KD), Martin Reteike (MP), Robert 
Larsson (M), Peter Kristensson (C), Susanne Andersson (MP) och Michael Relfsson (FO), yrkar på 
återremiss för att vidare utredning av vattenskyddsområdet ska ske så beslut fattas på ett bra 
underlag av provtagningar.  
 
Debatten är avslutad. 
 
Beslutsgång 
Ordförande, tillsammans med presidiet, finner att återremissyrkandet, från Daniel Peterson (C) med 
flera, inte är skäl för återremiss. 
 
Ajournering 
Mötet ajourneras och återupptas efter cirka 10 minuter. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Daniel Peterson (C), med instämmande av Robert Larsson (M), yrkar att kommunfullmäktige ska 
anta vattenskyddsområde för Rödsvattnet, daterat 2022-12-05 och skyddsföreskrifter för 
Rödsvattnet, daterade 2022-11-29 med följande ändringar:  
§ 4 Växtnäringsämnen och patogener (sidan 7-8) 
 

 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

a Yrkesmässig spridning av naturgödsel 
närmare än 15 meter från vattendrag är 
förbjuden annan tid än under vegetations-
perioden 1:a april till 31:e augusti. 
 
Enligt gällande lagstiftning får man inte sprida 
gödsel inom 2 meter från vattendrag, vilket ska 
följas. 
 
Spridning inom området 15 till 50 meter 
från vattendrag kräver tillstånd annan tid 
än under vegetationsperioden 1:a april till 
31:e augusti. 
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 Primär skyddszon Sekundär skyddszon 

c Anläggande av ny lagringsanläggning för 
naturgödsel för mer än 2 djurenheter är 
förbjudet. 
 
Befintlig lagring av naturgödsel för mer än 2 
djurenheter kräver ingen anmälan då det redan 
finns krav enligt förordning (1998:915 § 7) att 
gödselanläggningar inte får läcka och att 
kommunen följer upp detta vid tillsyn enligt 
Miljöbalken. 
 
Förbättring av befintlig lagringsanläggning 
för naturgödsel för mer än 2 djurenheter 
kräver tillstånd. 

Anläggande av ny lagringsanläggning för 
naturgödsel för mer än 2 djurenheter kräver 
tillstånd. 
 
Befintlig lagring av naturgödsel för mer än 2 
djurenheter kräver ingen anmälan då det redan 
finns krav enligt förordning (1998:915 § 7) att 
gödsel anläggningar inte får läcka och att 
kommunen följer upp detta vid tillsyn enligt 
Miljöbalken. 

 
§ 5 Skogsbruk – utgår (sidan 8) 
 
§ 6 Upplag – moment a utgår (sidan 8) 
 
§ 10 Energianläggningar och brunnar – utgår (sidan 11). 
 
Veronica Almroth (L), med instämmande av Ulla Buhr (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut att anta vattenskyddsområde för Rödsvattnet, daterat 2022-12-05, och skyddsföreskrifter 
för Rödsvattnet, daterade 2022-11-29. 
 
Debatten är avslutad. 
 
Beslutsgång 
Ordförande meddelar att ändringsförslaget faller med anledning av dess omfattning och att det inte 
har kunnat beredas av tjänstemännen. 
I och med att ändringsförslaget faller ändrar ordförande till att ge möjlighet till en 
minoritetsåterremiss. 
 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller inte, och finner att ärendet ska återremitteras 
för beredning och det blir därmed kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Miljöenheten 
Orust kommuns författningssamling 
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§ 23 KS/2022:1107 

Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Korskällan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta vattenskyddsområde för Korskällan, daterat 2022-04-28, och skyddsföreskrifter för Korskällan, 
daterade 2022-11-22. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande skyddsföreskrifter för Korskällan antogs 1992 och behöver anpassas till nu gällande 
lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-26 § 154 att ge förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd, 
med berörda sakägare, om revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Korskällan. 
 
Vattenskyddsområdets syfte är att skydda grundvattenkvalitén och minska risken för förorening av 
råvattenresursen. Det finns flera olika typer av riskreducerande åtgärder som kan vidtas för att 
uppnå detta, varav en är att införa vattenskyddsföreskrifter. 
 
För att skapa ett så ändamålsenligt vattenskydd som möjligt bör de olika riskerna minskas genom de 
åtgärder som ger störst effekt och nytta. Exempelvis kan en olycksrisk inte effektivt reduceras 
genom restriktioner i vattenskyddsföreskrifter, utan det kan krävas fysisk åtgärder för att minska 
risken för att en olycka sker eller för att förhindra att spill och läckage når grundvattenmagasinet. 
 
Förslag till skyddsföreskrifter för Korskällan skickades ut till berörda i november 2019. Det inkom 
synpunkter och föreskrifterna har arbetas om efter det. 
 
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2023-01-31 § 10 att föreslå kommunstyrelsen överlämna 
följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta vattenskyddsområde för Korskällan, daterat 2022-04-28, och skyddsföreskrifter för Korskällan, 
daterade 2022-11-22. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-22 § 58 att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
Anta vattenskyddsområde för Korskällan, daterat 2022-04-28, och skyddsföreskrifter för Korskällan, 
daterade 2022-11-22. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09 
Skyddsföreskrifter för Korskällan daterade 2022-11-22 
Vattenskyddsområde för Korskällan daterat 2022-04-28 
Motiv till valda föreskrifter daterade 2022-11-22 
Tekniskt underlag daterat 2022-11-22 
Riskanalys daterad 2022-11-22 
Samrådsredogörelse daterad 2022-10-27 
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Beslutet skickas till 
Chef affärsdrivande verksamhet 
Miljöenheten 
Orust kommuns författningssamling 
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§ 24 KS/2023:204, KS/2023:298 

Anmälan om inkomna skrivelser 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälda skrivelser: 

 

Länsstyrelsens protokoll 2023-02-16, ärendebeteckning 201-6398-2023 – Ny ersättare för ledamot i 

kommunfullmäktige. 

KS/2023:204 

 

Förbundsdirektionen Fyrbodals protokoll 2023-02-09. 

KS/2023:298 

 

 

 


