
   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-02-17 KS/2023:323 
 

 

 

Kommunförvaltningen 
Shkelqim Istrefi 
telefon 0304-33 41 11 
e-post: shkelqim.istrefi@orust.se 
 
 
Rapport 2022 års medarbetarenkät för sektor 
samhällsutveckling 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att: 
Lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen genomför årligen varje höst en medarbetarenkät ”Hållbart 
medarbetarengagemang” (HME). Enkäten innehåller en nationellt jämförande del av 9 
frågor och resterande är specifikt tillagda av Orust kommun.  

Totalresultatet mäts genom ett sammanvägt index av frågor inom områden motivation, 
ledarskap och styrning. Samhällsutveckling hade en svarsfrekvens på 72 % och ett 
resultat på index 81 (2021 var resultatet 80 index). Motsvarande för hela kommunen var 
71 % svarsfrekvens och index på 82. Orust kommun står sig väl i nationell jämförelse.  

Styrkan för sektorn är ledarskapsområdet samt motivationsområdet. Medarbetare inom 
sektorn trivs och känner gemensamskap med sina arbetskamrater, och man är stolt och 
nöjd över att arbeta i kommunen, vilket är gott betyg på god arbetsmiljö.  

Riktigt glädjande är att området ledarskap är så starkt och också att trenden är allt bättre. 
Här gäller det att vårda och värna våra duktiga ledare.  

Område 3 Styrning är fortsatt det största förbättringsområdet. Generellt inom 
kommunen ligger vi sämre till här avseende mål och uppföljning. Medelvärdet för 
”uppföljning och utvärdering av målen” har försämrats, och här ska insatser göras.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-17 
Rapport – medarbetarenkät 2022 med plan för 2023. 

Beslutet skickas till 
Enhetschef verksamhetsstöd 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-02-17 KS/2023:323 
 

 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson 
Sektorschef samhällsutveckling



Resultat 2022 

För åttonde året i rad genomfördes i 
hela kommunen en medarbetarenkät 
”Hållbart medarbetarengage-
mang” (HME).  

Enkäten används av många kommuner 
och är framtagen av Sveriges kommuner 
och regioner. Den består av frågor inom 
tre delområden: 

 Motivation 

 Ledarskap 

 Styrning 

 

Totalresultatet mäts genom ett samman-
vägt index av alla 9 frågor. Resultatet för 
Orust kommun 2022 var ett totalindex 
på 82.  
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Avsnitt 

Hållbart medarbetarengagemang 
2022 med plan 2023 

Resultatet står sig mycket bra i 
jämförelse med andra kommu-
ner.  

Index för sektor samhällsut-
veckling var 81 (2021 var total-
indexet på 82).  

Diagrammet nedan visar medel-
värde per fråga för Sektor sam-
hällsutveckling över de tre åren 
samt hela kommunen 2022.  

Svarsfrekvens för sektor sam-
hällsutveckling var 72% (143 
svarande), vilket är en förbätt-
ring. 
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Alla frågor ställdes i form av påståen-
den, där svar kunde ges enligt  

följande: 

5—Stämmer mycket bra 

4—Stämmer ganska bra 

3—Varken bra eller dåligt 

2—Stämmer ganska dåligt 

1—Stämmer mycket dåligt  
   

Genom att slå samman alla som har svarat en 
4:a eller 5:a ges andelen positivt inställda. Med 
denna fördelning får vi en mer specificerad 
bild än med medelvärden.  

 

Här syns tydligt att område 1 Motivation (fråga 
1-3) gått kraftigast framåt.  

Fortsatt fokus krävs för att 
vända trenden.  

År 2020 gjordes en satsning 
inom sektorn avseende målarbe-
tet och målanalys, och det var 
även då vi lyckades vända en 
negativ trend. Nu har vi fallit 
tillbaka, och här kommer 
samma satsning att göras 2023.  

Område 3 Styrning (de tre sista 
frågorna) är fortsatt det största 
förbättringsområdet. Generellt 
inom kommunen ligger vi 
sämre till här avseende mål och 
uppföljning.  

Medelvärdet (förgående sida) 
för ”uppföljning och utvärde-
ring av målen” har försämrats. 

Sida 2 

Analys 

Hållbart medarbetarengagemang 2022 med plan 2023 
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Under 2022 gjordes det en 
omorganisation och vi har 
haft en pandemi, vilket kan 
ha bidragit till resultatet. 

Riktigt glädjande är att områ-
det Ledarskap (tre frågorna i 
mitten), är så starkt och också 
att trenden är allt bättre. Här 
gäller det att vårda och värna 
våra duktiga ledare.  

 

  



 

En titt närmare i resultatet visar 

att det bästa medelvärdet på en 

fråga var 4,51 och det sämsta var 

3,68. Exakt samma som före-

gående år.  

Medarbetarna på sektor samhälls-

utveckling bedömer deras arbete 

som meningsfullt. Största för-

bättringspotentialen finns i upp-

följningen av arbetsplatsens mål 

där drygt en tredjedel av alla med-

arbetare antingen är negativa eller 

neutrala.  

På dessa frågor nedan redovisar  sektor samhällsutveckling en förbätt-
ring  

 Mitt arbete känns meningsfullt 

 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 

 Jag ser fram emot att gå till jobbet 

 Min närmsta chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 

 Min närmsta chef visar förtroende för mig som medarbetare 

 Min närmsta chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt 
arbete 

 Jag är insatt i min arbetsplats mål 

 Det är tydligt hur arbetsuppgifterna är fördelade, det vill säga 
vem som gör vad? 

 På min arbetsplats upplever jag att vi har tillräcklig kompetens 
för vårt arbete 

 På min arbetsplats finns tillräckligt med personal för att kunna 
utföra vårt arbete 

 Jag kan få hjälp och stöd om det uppstår känslomässigt påfres-
tande situationer i mitt arbete 

 Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min ar-
betsplats 

 Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag 
har 

 Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för att 
kunna utföra mina arbetsuppgifter 

 Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid 

 

 

Bäst och sämst   Frågor som förbättrats 

Så här ska vi förbättra resultatet 2023 

Sida 3 

Område Åtgärd 

Uppföljning av arbetsplatsens mål  Systematiskt följa upp målen på APT 

(tertial 1, 2 och 3) och fastställa enhetsspe-

cifika verksamhetsplaner.  

Rimlig arbetsmängd  Gå igenom övningar och material från 

Suntarbetsliv på APT  

Särbehandling, trakasserier  Alla sektorns enheter ska gå utbildning 

inom Respekttrappan 

Ledarskap  Bevara det goda ledarskapet. Insatser i or-

ganisationsutveckling.  



Övriga frågor, jämförelse över tid 

 

  2020 2021 2022 

I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra 3,74 3,84 3,77 

Min arbetsmängd känns rimlig 3,97 3,97 3,77 

I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis fatta snabba be-
slut/lösa krävande problem och/eller ta in ny information 

4,2 4,15 4,13 

Det är tydligt hur arbetsuppgifterna är fördelade, det vill säga vem som 
gör vad? 

4 3,97 4,06 

I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem 4,08 4,16 4,15 

Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras 4,23 4,39 4,35 

I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt 4,21 4,28 4,2 

På min arbetsplats upplever jag att vi har tillräcklig kompetens för vårt 
arbete 

3,8 4,16 4,23 

På min arbetsplats finns tillräckligt med personal för att kunna utföra 
vårt arbete 

  3,69 3,7 

Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina arbetsuppgifter vid 
behov 

4,01 3,97 3,95 

Jag kan få hjälp och stöd om det uppstår känslomässigt påfrestande 
situationer i mitt arbete 

4,12 4,13 4,17 

Vid behov kan jag få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa mina 
arbetsuppgifter 

4,42 4,39 4,37 

Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater 4,47 4,53 4,5 

Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min arbetsplats 4,24 4,32 4,46 

Jag har tillgång till väl fungerande IT- verktyg 4,09 4,17 3,99 

Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har 4,31 4,26 4,3 

Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för att kunna 
utföra mina arbetsuppgifter 

4,29 4,16 4,25 

Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete 3,89 3,85 3,77 

Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster 
och/eller pauser 

4,18 4,19 3,83 

Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid 3,89 3,86 4,13 

  2020 2021 2022 

Ledarskap 4,34 4,3 4,37 

Motivation 4,21 4,22 4,27 

Styrning 4,27 4,11 4,12 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2023-02-16 KS/2023:328 
 

 

 

Kommunförvaltningen 
Louise Lundh 
telefon 0304-33 42 00 
e-post: louise.lundh@orust.se 
 
 
Beslut om investeringsstöd 2023 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Fördela 2023 års anslag enligt nedanförslag tillfördelning från budgetposten 
investeringsbidrag 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun fördelar investeringsstöd till föreningar inom idrott, fritid och kultur för 
nya investeringar enligt kommunfullmäktiges antagna riktlinjer och regler. Stödet ska 
framförallt avse investeringar som bidrar till energieffektiviseringar och ökad möjlighet 
till barn och ungdomar i rörelse. Men kan även avse ändamål med hög allmännytta. 
 
Beviljade ansökningar ska vara genomförda och avslutade senast 2023-12-31. Vilket 
belopp som utbetalas efter genomförd investering beror på underlaget föreningen 
skickar in. Underlaget ska stödja de kostnader man säger sig ha haft 
 

Förening Investerings-
kostnad, kr 

Sökt  
bidrag, kr 

Förslag 
fördelning, kr 

Ändamål 

Torp GoIF 
6754/KS/2023:222 

177 747 157 747 56 930 
 

0 

Medel till material till 
bänkar 
Medel till arbetskostnad 

Morlanda GoIF 
6549/KS/2023:146 

208 846 208 846 42 500 
0 

Medel till snöplog 
Medel till fotbollsmål, 
avbytarbås, sittbänkar 

Henåns IF 
6662/KS/2023:165 
6661/KS/2023:166 
6660/KS/2023:164 

 
15 300 
12 675 
13 210 

 
15 300 
12 675 
13 210 

 
15 300 
12 675 

0 

 
Renovering kiosk 
Bingobord 
Grässamlare, trimmer 

Stala IF 
6798/KS/2023:272 

75 000 75 000 50 000 
 

0 

Medel till 9 manna 
fotbollsmål 
Medel till gym-
utrustning 

Myckleby IK 
6835/KS/2023:270 

90 000 90 000 80 000 
 

0 

Medel till staket runt 
konstgräs 
Medel till torktumlare 

Gilleby IF 
6848/KS/2023:279 

267 500 267 500 0 Belysning runt 
konstgräs 

 



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2023-02-16 KS/2023:328 
 

 

Förening Investerings-
kostnad, kr 

Sökt  
bidrag, kr 

Förslag 
fördelning, kr 

Ändamål 

Morlanda Scoutkår 
6549/KS/2023:68 

67 700 67 700 42 000 
 

0 

Medel till kupoltält och 
20 st flytvästar 
Medel till gasbrännare, 
verktyg och material 

SPF 
6615/KS/2023:141 

15 125 15 125 15 125 Curlingmatta 

Orust Fitness 
6729/KS/2023:202 
 

30 000 30 000 30 000 Spinningcyklar 

Orust 
Hundägarförening 
6512/KS/2023:58 

164 600 164 600 50 000 
0 

Medel till belysning 
Medel till markunderlag 
och dörrlås 

Orust 
Brukshundklubb 
5749/KS/2023:218 

160 441 120 300 30 000 
0 

Medel till belysning 
Medel till målning, 
fönster och markarbete 

Allmag GK 
6677/KS/2023:176 

334 116 334 116 100 000 Driving range 

Svanesunds 
Segelsällskap 
6810/KS/2023:256 

19 000 14 000 14 000 Verktyg 

Helleviksstrands 
KSS 
6689/KS/2023:181 

86 000 64 500 34 500 
 

0 

Medel till 4 st 
begagnade optimister 
Medel till följebåt, 
segelställ 

Föreningen Nösund 
6335/KS/2022:1943 

26 000 26 000 26 000 Hjärtstartare 

Ideella Föreningen 
EllösParken 
6342/KS/2023:1950 

1 125 000 356 250 0 Byte av uppvärmning 

Friluftsfrämjandet 
Orust 
6632/KS/2023:152 

25 295 25 295 25 295 Kajak, 
kajakupphängning, 
takbrygga 

Föreningen 
Konstvandringen 
Södra Bohuslän 
6770/KS/2023:227 

224 400 20 000 20 000 Katalog, 
marknadsföring, 
hemsida 

Myckleby 
Bygdegårdsförening 
6627/KS/2023:144 

104 250 54 250 54 250 Värmepump 
luft/vatten 

Morlanda 
Hembygdsförening 
6630/KS/2023:151 

 
 

215 000 

 
 

215 000 

 
 

50 000 

 
 
Renovering museum 

Kulturföreningen 
Gösta Johanssons 
varv 
6638/KS/2023:158 

700 000 100 000 100 000 Renovering av varvet 

 
 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2023-02-16 KS/2023:328 
 

 

Förening Investerings-
kostnad, kr 

Sökt  
bidrag, kr 

Förslag 
fördelning, kr 

Ändamål 

Stiftelsen Bildtska 
Hembygdsmuseet 
på Orust 
6826/KS/2023:271 

200 000 20 000 20 000 Renovering tak och 
skorsten 

Föreningen 
Mollösund 
6775/KS/2023:266 

25 000 25 000 25 000 Målning fönster, fasad 

Tegneby 
Hembygdsförening 
6596/KS/2023:118 

600 000 100 000 25 000 Renovering väderkvarn 
Lyr 

TOTALT 2023: 4 794 543 2 609 152 898 575  
 

Bedömning 
Bedömningen görs att ovannämnda bidrag är av sådant slag att de uppfyller 
föreningsstödens regler och riktlinjer, bidrar till energieffektivisering, ökad möjlighet till 
barn och ungdomars rörelse och har en hög allmännytta. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-16 
Inkomna ansökningar 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Enhet för fritid 
Enhet för kultur och bibliotek 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson Rickard Wennerberg  Malin Andersson 
Sektorchef  Kultur- och bibliotekschef  Enhetschef fritid



Ärendenummer: #6754 | Inskickat av: Torp Goif (SARA JOHANSSON) (signerad) | Datum: 2023-02-05 14:38 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
473 91 Henån

 Adress
Stenshult 505 Torpet

 Organisationsnummer
858500-3935

 Organisationens namn
Torp Goif

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6754 | Inskickat av: Torp Goif (SARA JOHANSSON) (signerad) | 2023-02-05 14:38

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6754 | Inskickat av: Torp Goif (SARA JOHANSSON) (signerad) | Datum: 2023-02-05 14:38 Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad
Egna nedlagda 
kostnader

Summa sökt 
stöd

Nya bänkar till både elva manna och 
sjumannaplanen 177747 20000 157747

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (32 KB)offert torp bänkar.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6754 | Inskickat av: Torp Goif (SARA JOHANSSON) (signerad) | Datum: 2023-02-05 14:38 Sida  av 3 3

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Vi kommer även söka pengar från Thordénstiftelsen, men får inget besked därifrån förrän i mars.

Ansökan avser utbyte av befintliga bänkar vi elvamannaplanen, de är 50 år gamla och trillar 
sönder.

Vid sjumannaplanen finns inga bänkar så där vill vi sätta upp nya så publiken kan sitta.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: 
Person ID: 

2023-02-05 14:38Datum: 
E4A8489A396E9285F01743F35059719293CFB91ESignerad checksumma: 



 Offert till Torp GOIF gällande byggnation av nya sittplatser/bänkar som ska ersätta 
 befintliga bänkar på fotbollsplanen vid Rimmåsvallen. 

 Material till sittplatser/ bänkar vid sjumanna planen enligt bifogat dokument 42817 kr 
 inkl moms. 

 Arbetskostnad 60 tim a´600kr inkl moms = 36000 inkl moms 

 Material till sittplatser/bänkar elvamanna planen  56930 kr inkl moms 

 Arbetskostnad 70 tim a´600 kr inkl moms = 42000 kr inkl moms 

 Totalt 177747 kr inkl moms 

 Tyfta Byggtjänst AB 
 



Ärendenummer: #6629 | Inskickat av: Morlanda GoIF (KELLY RELFSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-29 22:25 Sida  av 1 4

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47432 Ellös

 Adress
Glimmaråsen 2

 Organisationsnummer
858500-1426

 Organisationens namn
Morlanda GoIF

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6629 | Inskickat av: Morlanda GoIF (KELLY RELFSSON) (signerad) | 2023-01-29 22:25

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6629 | Inskickat av: Morlanda GoIF (KELLY RELFSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-29 22:25 Sida  av 2 4

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 15 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad
Egna nedlagda 
kostnader

Summa sökt 
stöd

Fotbollsmål 11vs11 Gräsplan 40267   40267

Avbytarbås Konstgräsplan 78412   78412

Nät till fotbollsmål x4 5667   5667

Sittbänkar 10st Konstgräsplan och 
7vs7 42000   42000

Snöplog konstgräs 42500   42500



Ärendenummer: #6629 | Inskickat av: Morlanda GoIF (KELLY RELFSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-29 22:25 Sida  av 3 4

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (146 KB)Underlag ansökan av föreningsstöd Morlanda GoIF.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Hjälp oss att skapa bästa möjliga förutsättningarna för aktivt idrottande samt skapande av 
samlingsplats på Glimmaråsen i Ellös.

Utrustning för fotboll, bekvämligheter för besökare i form av bänkar, avbytarbås vid vår nya 
konstgräsplan samt underhållsredskap för snöröjning på vår konstgräsplan vintertid.

Kring vårt utvecklingsprojekt på anläggningen Glimmaråsen är vi i behov av kompletterande 
utrustning för att kunna utnyttja förutsättningarna vi skapat på ett så bra sätt som möjligt i vår 
verksamhet samt för att kunna skapa en trivsam och användbar miljö för spontanidrott på vår 
anläggning.

Vi önskar att att ansökan behandlas i sin helhet och även behandlas och beslutas för var och en 
för sig de olika delarna i den.

Vi är i behov av två nya mål 11vs11 på Gräsplanen för att kunna träna två grupper samtidigt.

Vi är i behov av 4st nät, två till de nya målen samt två för att rusta upp äldre mål som har trasiga 
nät.

Vi är i behov av avbytarbås till konstgräsplanen för matchspel och även materialförvaring under 
tak på träning.

Vi är i behov av 10st sittbänkar i underhållsfria material fördelat på hela vår anläggning då 
bänkarna vi hade var uttjänta och osäkra och är nu slängda. Bänkar kommer flyttas runt till olika 
planer vid behov.

Vi är i behov av inköp av en snöplog avsedd för konstgräs för att på vinterhalvåret kunna hålla 
ytan spelbar maximalt antal dagar.

Speciell plog behövs då konstgräsytan inte får skadas.

Vår egen insats i investeringen utöver anläggningsprojektet kommer vara ca 40 arbetstimmar 
montering av mål, bänkar samt montera och förankra avbytarbås på plats.

Vi bekostar även på egen hand alla typer av fraktkostnader. Ca: 10 000kr



Ärendenummer: #6629 | Inskickat av: Morlanda GoIF (KELLY RELFSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-29 22:25 Sida  av 4 4

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

KELLY RELFSSONNamn: 
Person ID: 

2023-01-29 22:25Datum: 
6C99AA4F39C412B6D1EF05734E1F38E8D567C185Signerad checksumma: 



 

 

 



 

 

 



 



Ärendenummer: #6662 | Inskickat av: Henåns IF (LENNART SÖDERSTRÖM) (signerad) | Datum: 2023-01-30 22:01 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47396 Henån

 Adress
Hällevi 141

 Organisationsnummer
858500-3968

 Organisationens namn
Henåns IF

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6662 | Inskickat av: Henåns IF (LENNART SÖDERSTRÖM) (signerad) | 2023-01-30 22:

01

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6662 | Inskickat av: Henåns IF (LENNART SÖDERSTRÖM) (signerad) | Datum: 2023-01-30 22:01 Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Ombyggnad kiosk 15300,00 10000 15300,00

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (2,94 MB)HIF Ansökning kommunen Kiosklucka 2023.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6662 | Inskickat av: Henåns IF (LENNART SÖDERSTRÖM) (signerad) | Datum: 2023-01-30 22:01 Sida  av 3 3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

LENNART SÖDERSTRÖMNamn: 
Person ID: 

2023-01-30 22:01Datum: 
7649A051AF19D87E0AACE61276467EA717FB3D31Signerad checksumma: 















Ärendenummer: #6661 | Inskickat av: Henåns IF (LENNART SÖDERSTRÖM) (signerad) | Datum: 2023-01-30 21:58 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47396 Henån

 Adress
Hällevi 141

 Organisationsnummer
858500-3968

 Organisationens namn
Henåns IF

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6661 | Inskickat av: Henåns IF (LENNART SÖDERSTRÖM) (signerad) | 2023-01-30 21:

58

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6661 | Inskickat av: Henåns IF (LENNART SÖDERSTRÖM) (signerad) | Datum: 2023-01-30 21:58 Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Bingobord 12675,00 0 12675,00

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (663 KB)HIF Ansökning kommunen Bingo bord 2023.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6661 | Inskickat av: Henåns IF (LENNART SÖDERSTRÖM) (signerad) | Datum: 2023-01-30 21:58 Sida  av 3 3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

LENNART SÖDERSTRÖMNamn: 
Person ID: 

2023-01-30 21:58Datum: 
23F1D995FEED147713A3FA79B1A2AA6B73178897Signerad checksumma: 







Ärendenummer: #6660 | Inskickat av: Henåns IF (LENNART SÖDERSTRÖM) (signerad) | Datum: 2023-01-30 21:51 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47396 Henån

 Adress
Hällevi 141

 Organisationsnummer
858500-3968

 Organisationens namn
Henåns IF

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6660 | Inskickat av: Henåns IF (LENNART SÖDERSTRÖM) (signerad) | 2023-01-30 21:

51

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6660 | Inskickat av: Henåns IF (LENNART SÖDERSTRÖM) (signerad) | Datum: 2023-01-30 21:51 Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Gräsuppsamlare och trimmer 13210,00 0 13210

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (1,01 MB)HIF Ansökning kommunen Gräsuppsamlare & trimmer 2023.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6660 | Inskickat av: Henåns IF (LENNART SÖDERSTRÖM) (signerad) | Datum: 2023-01-30 21:51 Sida  av 3 3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

LENNART SÖDERSTRÖMNamn: 
Person ID: 

2023-01-30 21:51Datum: 
AB7424FD3D336C382049A87AC6312D22EAB6226DSignerad checksumma: 









Ärendenummer: #6798 | Inskickat av: Stala IF (ERIKA BENGTSSON) (signerad) | Datum: 2023-02-09 22:17 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47295 Varekil

 Adress
Rönnbärsvägen 2

 Organisationsnummer
858500-6888

 Organisationens namn
Stala IF

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6798 | Inskickat av: Stala IF (ERIKA BENGTSSON) (signerad) | 2023-02-09 22:17

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6798 | Inskickat av: Stala IF (ERIKA BENGTSSON) (signerad) | Datum: 2023-02-09 22:17 Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Gymutrustning 25 000   25 000

Fotbollsmål 9 mot 9 50 000   50 000



Ärendenummer: #6798 | Inskickat av: Stala IF (ERIKA BENGTSSON) (signerad) | Datum: 2023-02-09 22:17 Sida  av 3 3

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Stalas gym har inventerats och det konstateras att mycket av vår utrustning är uttjänat. Vi söker 
därför stöd för att kunna uppdatera gymmet så att vi är rätt utrustade för rehabilitering men 
också träning i förebyggande syfte.

Klubben saknar fotbollsmål 9 mot 9 och känner behov att komplettera anläggningen med denna 
utrustning.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

ERIKA BENGTSSONNamn: 
Person ID: 

2023-02-09 22:17Datum: 
0F5F9C7CA32C821F5D2F51769B62421F19B2F481Signerad checksumma: 



Ärendenummer: #6835 | Inskickat av: Myckleby IK (Lars Thorbjörn Gunnarsson) (signerad) | Datum: 2023-02-09 16:52Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47231 Svanesund

 Adress
C/O Thorbjörn Gunnarsson, Sördalsv 12

 Organisationsnummer
858500-6912

 Organisationens namn
Myckleby IK

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6835 | Inskickat av: Myckleby IK (Lars Thorbjörn Gunnarsson) (signerad) | 2023-02-

09 16:52

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6835 | Inskickat av: Myckleby IK (Lars Thorbjörn Gunnarsson) (signerad) | Datum: 2023-02-09 16:52Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad
Egna nedlagda 
kostnader

Summa sökt 
stöd

Staket och grind på kort och långsida 
konstgräset 80000   80000

Torktumlare 10000   10000

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Begära offert



Ärendenummer: #6835 | Inskickat av: Myckleby IK (Lars Thorbjörn Gunnarsson) (signerad) | Datum: 2023-02-09 16:52Sida  av 3 3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Lars Thorbjörn GunnarssonNamn: 
Person ID: 

2023-02-09 16:52Datum: 
57EF048F52EF0ADD0A8DA0EC0FE6B32E9821146ASignerad checksumma: 



Ärendenummer: #6848 | Inskickat av: Gilleby IF (SVEN GUNNAR GÖRANSSON) (signerad) | Datum: 2023-02-10 14:13 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0735299536

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47307 Henån

 Adress
Tavlebordsvallen 150

 Organisationsnummer
858500-4941

 Organisationens namn
Gilleby IF

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6848 | Inskickat av: Gilleby IF (SVEN GUNNAR GÖRANSSON) (signerad) | 2023-02-10 

14:13

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6848 | Inskickat av: Gilleby IF (SVEN GUNNAR GÖRANSSON) (signerad) | Datum: 2023-02-10 14:13 Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Projektutveckling

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Belysning Konstgräsplan 267 500 kr   267 500

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (87 KB)Belysning av konstgräsplan .pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6848 | Inskickat av: Gilleby IF (SVEN GUNNAR GÖRANSSON) (signerad) | Datum: 2023-02-10 14:13 Sida  av 3 3

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Vi avser att byta befintlig belysning mot Led armaturer och spara energi samtidigt som vi får 
bättre belysning

Vi har bif. en sammanställning över kostnader för byte av armaturer, tyvärr kan jag inte bif. MTM 
el offert då det bara en fil kan bifogas

Tyvärr kan vi inte / får inte utföra el arbeten, vi har för avsikt att söka bidrag från Svenska 
Fotbolls förbundet också

Mvh Sven-Gunnar Göransson

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

SVEN GUNNAR GÖRANSSONNamn: 
Person ID: 

2023-02-10 14:13Datum: 
CD0E44B34CA33159879150FCFC162426E1EFF23DSignerad checksumma: 



Nya Led armeturer Hyra liftar Övrigt matrial Pris

Offert MTM el 197 000

Nya kablar 8 500

Hyra lift 4 500

Trp av lift 4 000

214000

Mervärdes skatt 25 %

på 214 000 kr 53 500

Total summa 267 500



Ärendenummer: #6549 | Inskickat av: Morlanda Scoutkår (MATTIAS MAGNUSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-19 13:11Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47432 Ellös

 Adress
Klockarebergsvägen 4

 Organisationsnummer
858500-3927

 Organisationens namn
Morlanda Scoutkår

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6549 | Inskickat av: Morlanda Scoutkår (MATTIAS MAGNUSSON) (signerad) | 2023-01-

19 13:11

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6549 | Inskickat av: Morlanda Scoutkår (MATTIAS MAGNUSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-19 13:11Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 15 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Utrustning 67700 0 67700

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (126 KB)2.0 Ansökan Orust Kommun januari 2023.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6549 | Inskickat av: Morlanda Scoutkår (MATTIAS MAGNUSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-19 13:11Sida  av 3 3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

MATTIAS MAGNUSSONNamn: 
Person ID: 

2023-01-19 13:11Datum: 
124809F0E458BF80F709BDDB208A91A6F6CABEBBSignerad checksumma: 



 

 

Morlanda Scoutkår Klockarebergsvägen, Ellös 

scouterna.se 

Ellös 2023-01-19 Orust Kommun 
Åvägen 2-6     
473 32 Henån 

  

 

 

Ansökan investeringsstöd utrustning Morlanda Scoutkår. 

 

Om Morlanda Scoutkår med organisationsnr 8585003927 

 

Kåren har bedrivit verksamhet sedan 1967 på västra Orust. Vi är idag ca 30 engagerade medlemmar 

från 8 år och uppåt. Kåren jobbar fortlöpande på att utveckla verksamheten och utöka antalet 

medlemmar inom upptagningsområdet västra Orust. Föreningens styrelse består till lika delar män 

och kvinnor. 

Medlemmarna (Scouterna) deltar i verksamhet såväl inomhus som utomhus. Sommaren 2022 deltog 

vi på Jamboree 2022 i Kristianstad, ett läger där ca 11000 scouter möttes.  

Under våren och sommaren kommer vi anordna egna hajker, övernattningar och paddling samt delta 

i lägerveckor på Kragenäs, en anläggning för scouter som drivs av Scouterna. 

Detta är ett axplock av de aktiviteter vi har framför oss. Vi vill erbjuda och driva verksamhet 

tillgänglig för alla. För att på ett bra och säkert sätt kunna bedriva verksamheten och öka vår 

attraktionskraft för barn och unga. Har vi behov av att uppdatera vår utrustning, merparten är från 

då kåren startades, Utrustningen har tjänat oss väl men behöver nu bytas ut till stora delar gammal 

och uttjänt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 (2) 

 

 

 

Utrustning för läger ( pris inkl moms )  

 

Kupoltält 4 st ´a ca 8 000 kr ,    deltot  ca 32 000kr 

Typ Primus H6 https://www.primusequipment.com/se/sv-se/lagerplats/talt/bifrost-h6 

 

Gasbrännare med tillbehör för fältkök 3 st á ca 1 900  deltot ca 5 700kr 

 

Flytvästar för kajakpaddling 20 st á ca 500 kr,    deltot  ca 10 000kr 

https://baltic.se/produkt/paddler-flytvast/ 

 

Verktyg  och material , Nyinköp och komplettering av handverktyg (så som sågar och yxor) deltot 

max 10 000kr 

 

Renovering av köks / lagertält alt köp av liknande deltot max 10 000kr 

 

DVS totalt för utrustning  ca = 67 700kr  

 

 

Totala kostnader för är 67 700 vilket vi söker bidrag för då kårens ekonomi är ansträngd finns det 

små egna medel till dessa för oss viktiga investeringar. 

 

Ellös 2023-01-19 

Morlanda Scoutkår 

anmalan@morlandascoutkar.se 

 

 

Mattias Magnusson   Hanna Karlsson 

    

   

 



Ärendenummer: #6615 | Inskickat av: SPF Orustveteranerna (GÖSTA ANDERSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-27 12:49Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
472 95 Varekil

 Adress
Björnbärsvägen 4

 Organisationsnummer
802431-5981

 Organisationens namn
SPF Orustveteranerna

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6615 | Inskickat av: SPF Orustveteranerna (GÖSTA ANDERSSON) (signerad) | 2023-

01-27 12:49

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6615 | Inskickat av: SPF Orustveteranerna (GÖSTA ANDERSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-27 12:49Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 15 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Inköp av curlingmatta 15125 kronor   15125 kronor

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (59 KB)Offert curlingmatta.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6615 | Inskickat av: SPF Orustveteranerna (GÖSTA ANDERSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-27 12:49Sida  av 3 3

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Vi har 2 mattor som anskaffades 2006 och är slitna. Vi tränar mellan ca 30-40 st pensionärer 
måndagar och onsdagar.

Jag bifogar offert

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

GÖSTA ANDERSSONNamn: 
Person ID: 

2023-01-27 12:49Datum: 
57572937087CBA3AC5C66461DB8A9E9A624CDBE7Signerad checksumma: 



Sida 1(1)

Leveransadress
Henåns Sporthal?
-
-

Offert
Offertdatum 2023-01-24
Offertnr 1459

Orustveteranerna SPF
Gösta Andersson
Sverige

Kundnr 2525
Er referens Gösta Andersson
Leveransvillkor Fritt vårt lager
Leveranssätt DHL

Vår referens Christian Ahlqvist
Betalningsvillkor 20 dagar
Giltig tom 2023-04-30

Artnr Benämning Antal Enhet À-pris Summa

8012 Unicurl Competition - 14 x 2,8 m 1,000 st 11 000,00 11 000,00

Frakt Exkl. moms Moms Totalt Offertvärde

1 100,00 12 100,00 3 025,00 15 125,00 SEK 15 125,00

Moms 25% 3 025,00 (12 100,00) IBAN SE16 5000 0000 0500 2100 0913 BIC ESSESESSXXX

Adress
C Ahlqvist AB / Unicurl / Unigolf
Esbjörns väg 6
41270 GÖTEBORG
Sverige

Telefon
0708199605

E-post
ca@unicurl.com

Webbadress
www.unicurl.com

Bankgiro
5195-9914

Säte
Göteborg

Organisationsnr
556545-3940

Momsreg. nr
SE556545394001

Godkänd för F-skatt



Ärendenummer: #6729 | Inskickat av: GF Orust Fitness (ETHEL ANDERSSON) (signerad) | Datum: 2023-02-02 14:50 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
473 32 Henån

 Adress
Bagarevägen 4

 Organisationsnummer
802429-7197

 Organisationens namn
GF Orust Fitness

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6729 | Inskickat av: GF Orust Fitness (ETHEL ANDERSSON) (signerad) | 2023-02-02 14:

50

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6729 | Inskickat av: GF Orust Fitness (ETHEL ANDERSSON) (signerad) | Datum: 2023-02-02 14:50 Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Spinningcyklar 12-15000 kr styck   30000 kr



Ärendenummer: #6729 | Inskickat av: GF Orust Fitness (ETHEL ANDERSSON) (signerad) | Datum: 2023-02-02 14:50 Sida  av 3 3

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Vi söker tacksamt stöd till helst två st nya cyklar då de vi har (14 i nuläget fungerande men i 
omgångar lagade) börjar bli väl gamla och

går sönder sakta men säkert. Reservdelar finns inte att få tag i så vi behöver verkligen uppdatera 
parken då dessa pass

är de mest populära vi har.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

ETHEL ANDERSSONNamn: 
Person ID: 

2023-02-02 14:49Datum: 
E3AD0ED37C7DAC09405FAB6CDCB87EC43B012C64Signerad checksumma: 



Ärendenummer: #6512 | Inskickat av: Orust Hundägarförening (Bell Cecilia Landström) (signerad) | Datum: 2023-01-14 01:26Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47396 Henån

 Adress
Buavägen 209

 Organisationsnummer
802430-7822

 Organisationens namn
Orust Hundägarförening

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6512 | Inskickat av: Orust Hundägarförening (Bell Cecilia Landström) (signerad) | 

2023-01-14 01:26

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6512 | Inskickat av: Orust Hundägarförening (Bell Cecilia Landström) (signerad) | Datum: 2023-01-14 01:26Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 15 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Hjärtstartare med HLR kurs 32 382   32 382

Utomhusbelysning till Grusplanerna ?   ?

Markunderlag till Aktiveringsbana 100 000   100 000

Dörrlås 14 600   14 600



Ärendenummer: #6512 | Inskickat av: Orust Hundägarförening (Bell Cecilia Landström) (signerad) | Datum: 2023-01-14 01:26Sida  av 3 3

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Vi väntar fortfarande på offert till Belysningen. Denna är viktig för att vi skall kunna hålla kurser 
under den mörkare delen av året. Jag hoppas kunna inkomma med offert inom kort.

Har fått muntligt kostnadsförslag på underlaget till aktiveringsbanan. Denna önskar vi anlägga 
för att kunna arbeta med friskvård för hundarna och träna dem på olika underlag och deras 
balans för att förebygga skador på hundarna.

Hjärtstartare ser vi som ytterligare en bra investering för både föreningen och de som är runt oss.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Bell Cecilia LandströmNamn: 
Person ID: 

2023-01-14 01:26Datum: 
70E6125532894A3F1275F3295B711CE1483FC911Signerad checksumma: 



Ärendenummer: #6749 | Inskickat av: Orust Brukshundklubb (HELENA TIDERMAN) (signerad) | Datum: 2023-02-05 11: 7Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47396 Henån

 Adress
Buavägen 216 B

 Organisationsnummer
867800-7165

 Organisationens namn
Orust Brukshundklubb

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6749 | Inskickat av: Orust Brukshundklubb (HELENA TIDERMAN) (signerad) | 2023-02-

05 11:37

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6749 | Inskickat av: Orust Brukshundklubb (HELENA TIDERMAN) (signerad) | Datum: 2023-02-05 11: 7Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Rep. och ommålning av stuga 22441 5641 16800

Fönsterbyte 3 st 23000 5750 17250

Belysning 40000 10000 30000

Entre 75000 18750 56250



Ärendenummer: #6749 | Inskickat av: Orust Brukshundklubb (HELENA TIDERMAN) (signerad) | Datum: 2023-02-05 11: 7Sida  av 3 3

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (51 KB)Ansökan om Investeringsstöd 2023 Orust Brukshundklubb.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

HELENA TIDERMANNamn: 
Person ID: 

2023-02-05 11:37Datum: 
8196930468DA7043B92A91D4653BA5632DAC28F7Signerad checksumma: 



Reparation och ommålning av stuga

Stugan är inte ommålad på 10+ år, delar av fasaden är undermålig och det krävs byte av delar av 
fasaden och entrén samt ommålning. 

Färg m.m. 7 441 kr enligt bifogad offert
Byte av trasig panel, ledstång samt hörnstolpe 15 000 kr i materialkostnad 
Arbetstid ca 150 timmar

Fönsterbyte

Vi har 3 st fönster som är gamla och dåliga och har börjat läcka och behöver därför bytas ut. 

Inköp av fönster 3 st 23 000 kr

Arbetstid ca 40 timmar

Belysning

Vi behöver byta armaturer i Cafeet samt utomhus behöver kompletteras med ny belysning vid 
entrén och runt klubbstugan för tillgänglighet och säkerhet under mörka delen av året. 

Elarbete samt armaturer inne och ute 40 000 kr

Markarbete runt stugan

Markarbete runt stugan behövs då marken är vattensjuk och vatten blir stående vilket begränsar 
framkomlighet samt ökar risken för skador och vid minusgrader ökar risken för halkolyckor. 

Markarbete 75 000 kr

(kvalificerad gissning då vi inväntar offreter)

Orust Brukshundklubb kan bidra med 50 000 kr samt egen arbetsinsats. 



Ärendenummer: #6677 | Inskickat av: Allmags Golfklubb (Björn-Hugo Gunnar Petersson) (signerad) | Datum: 2023-01-31 13 28Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47992 Stillingsön

 Adress
Allmag 279

 Organisationsnummer
869001-2169

 Organisationens namn
Allmags Golfklubb

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6677 | Inskickat av: Allmags Golfklubb (Björn-Hugo Gunnar Petersson) (signerad) | 

2023-01-31 13:28

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6677 | Inskickat av: Allmags Golfklubb (Björn-Hugo Gunnar Petersson) (signerad) | Datum: 2023-01-31 13 28Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Projektutveckling

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Driving Range 334 116 kr   334 116 kr

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (118 KB)Dränering driving range.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6677 | Inskickat av: Allmags Golfklubb (Björn-Hugo Gunnar Petersson) (signerad) | Datum: 2023-01-31 13 28Sida  av 3 3

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Vi sökte samma stöd föregående år men fick då, efter avslag, rekommendation att söka på nytt 
2023 för samma investering.

Investeringen gjordes för att kunna nyttja övningsområdet på golfbanan över längre tid på 
säsongen genom omfattande dräneringsarbeten.

Övningsområdet riktar sig till unga såsom äldre idrottsutövare.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Björn-Hugo Gunnar PeterssonNamn: 
Person ID: 

2023-01-31 13:28Datum: 
A67A97AA6D5A96F1D3CA39999E5A4CBE676E9639Signerad checksumma: 





Ärendenummer: #6810 | Inskickat av: SVANESUNDS SEGELSÄLLSKAP (Karin Anna Lagergren) (signerad) | Datum: 2023-02-08 10:36Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
472 91 Stillingsön

 Adress
Kastet 771

 Organisationsnummer
858500-8942

 Organisationens namn
SVANESUNDS SEGELSÄLLSKAP

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6810 | Inskickat av: SVANESUNDS SEGELSÄLLSKAP (Karin Anna Lagergren) 

(signerad) | 2023-02-08 10:36

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6810 | Inskickat av: SVANESUNDS SEGELSÄLLSKAP (Karin Anna Lagergren) (signerad) | Datum: 2023-02-08 10:36Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Verktyg, se bifogad fil 19000 5000 14000

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (405 KB)SvSS ansökan investeringsbidrag.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6810 | Inskickat av: SVANESUNDS SEGELSÄLLSKAP (Karin Anna Lagergren) (signerad) | Datum: 2023-02-08 10:36Sida  av 3 3

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Svanesunds Segelsällskap brukar vid större arbetsdagar be medlemmarna att ta med sig egna 
verktyg och redskap. För den löpande skötseln av våra båtar och marken runt våra båtar samt 
för att reparera mindre skador som vi uppmärksammar på fastigheten skulle vi behöva ha 
lämpliga verktyg och redskap på plats. Att ha lämpliga verktyg och redskap för enklare underhåll 
i vår verkstad skulle också kunna hjälpa oss att få nya medlemmar engagerade i verksamheten.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Karin Anna LagergrenNamn: 
Person ID: 

2023-02-08 10:36Datum: 
F6C13EE76930E6B858D7CEE1CF638F5D50D5E5CBSignerad checksumma: 



Svanesunds Segelsällskap investeringsbidrag ansökan

Trädgårdsskötsel
Grästrimmer batteridriven inkl batteri och laddare 4 250
Häcksax 800
Liten sekatör 200
Grensax 1 000

Underhåll båtar, ramper samt mindre underhåll byggnad
Borrskruvdragare batteridriven inkl laddare och batteri 3 200
Tigersåg batteridriven utan batteri och laddare 2 200
Borrsats 500
Bitssats 400
Bitshållare 250
Skruvmejselsats 500
Tänger 500
Knivar 1 000
Saxar 500
Spade 500
Hinkar (murarhinkar + vanliga) 200

Förvaring
Verktygstavla 2 st 2 000
Verktygsväska 400
Miljöstation 600

19 000



Ärendenummer: #6689 | Inskickat av: Helleviksstrands KappSeglingsSällskap (Hans Tore Abrahamsson) (signerad) | Datum: 2023-01-31 23:12Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
41255 Göteborg

 Adress
c/o Abrahamsson, Carlandersplatsen 6

 Organisationsnummer
802495-2809

 Organisationens namn
Helleviksstrands KappSeglingsSällskap

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6689 | Inskickat av: Helleviksstrands KappSeglingsSällskap (Hans Tore 

Abrahamsson) (signerad) | 2023-01-31 23:12

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6689 | Inskickat av: Helleviksstrands KappSeglingsSällskap (Hans Tore Abrahamsson) (signerad) | Datum: 2023-01-31 23:12Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad
Egna nedlagda 
kostnader

Summa sökt 
stöd

Följebåt (RIB) 20000 5000 15000

4st beg optimister 40000 10000 30000

Segelställ till 2-krona 20000 5000 15000

Material till upprustning av 
optimister 6000 1500 4500



Ärendenummer: #6689 | Inskickat av: Helleviksstrands KappSeglingsSällskap (Hans Tore Abrahamsson) (signerad) | Datum: 2023-01-31 23:12Sida  av 3 3

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (433 KB)HKSS_InvesteringStödAnsökan_OrustKommun_Jan2023.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Hans Tore AbrahamssonNamn: 
Person ID: 

2023-01-31 23:12Datum: 
2BA0776018500459559BFCE6DA35E2C920469484Signerad checksumma: 



HKSS ansökan till Orust kommun investeringsstöd, jan 2023 

HKSS (Helleviksstrands KappSeglingsSällskap) bildades 1960 och bedriver 

seglingsverksamhet i Hälleviksstrand och västra Orust. HKSS är anslutet till 

seglarförbunden (SSF, VKSF). Under 2022 så ökade medlemsantalet med ca 100 

medlemmar! – och HKSS har nu ca 385 medlemmar, varav ca 160 är 

barn/ungdom. HKSS arrangerar årligen en omtyckt seglarskola som varje 

sommar samlar ca 60-70 barn. HKSS arrangerar årligen seglingstävlingar, som 

vår populära Högsommarregatta för jollar och kölbåtsseglingen Hermanö Runt. 

HKSS’s viktigaste verksamhet är vår ungdomsverksamhet och seglarskola. HKSS 

mål är inte bara att kunna bevara vår ungdomsverksamhet/seglarskola, utan 

även att kunna utveckla den så att ungdomarna seglar mer. En förutsättning för 

utveckling av ungdomsverksamheten är tillgång till väl fungerande utrustning, 

segeljollar och följebåtar. 

HKSS har i nuläget 1st fungerande säkerhets/följebåt, och behöver inför 2023 

köpa in en ytterligare följebåt. Dessutom behöver segeljollarna rustas upp för 

att fungera väl under seglarskolan, enligt nedan beskrivning. 

HKSS investeringsbehov: 

1) 

”En ny följebåt” 

Beskrivning: HKSS har i nuläget 1st fungerande säkerhet/följebåt, och behöver 

2st för att säkert kunna genomföra vår seglarskola. HKSS behöver således 

under 2023 köpa 1st ny följebåt av typ ”RIB”, som är ca 3.5m lång. HKSS har 

redan skaffat en ny 10 hk utombordare till följebåten, via ett bidrag ifrån 

Thordénstiftelsen. 

Investeringsbehov: 1st ny RIB följebåt med längd om ca 3.5m.  

Kostnad: 20000 kr 

2) 

”4st begagnade optimister” 

Beskrivning: HKSS behöver skaffa 4st nya (bättre begagnade) optimister, så att 

vi har fungerande optimister till alla barn i seglarskolan (i grupper om 14 barn). 

Bättre begagnade optimister kostar ca 10 kkr/st. 



Investeringsbehov: 4st bättre begagnade optimister. 

Kostnad: 40000 kr 

3) 

”Segelställ till 2-krona segelbåt” 

Beskrivning: HKSS har 4st segeljollar av typ 2-krona, som används av de lite 

äldre barnen (13-25 år) i seglarskolan. En av dessa båtar har ett trasigt 

segelställ, som behöver bytas ut under 2023. 

Investeringsbehov: Segelställ till 2-krona. 

Kostnad: 20000 kr 

4) 

”Material till upprustning av optimister” 

Beskrivning: HKSS har ca 10 fungerande optimister, som årligen behöver ses 

över och upprustas med byte av viss utrustning, såsom; flytkuddar, tamp, 

block, beslag, öskar och paddel .  

Investeringsbehov: Material till upprustning av optimister. 

Kostnad: 6000 kr 

Totalt investeringsbehov = 86000 kr, och HKSS söker bidrag till 75% av 

kostnaden (dvs 64500 kr). HKSS egensatsning är 25%. 

 

Frågor om HKSS verksamhet och investeringsbehov besvaras av Hans 

Abrahamsson, HKSS ordf,  



Ärendenummer: #6335 | Inskickat av: Föreningen Nösund (SVEN SAGHAMRE) (signerad) | Datum: 2022-12-19 15:07 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47496 nösund

 Adress
Nya vägen 2 c

 Organisationsnummer
858500-4008

 Organisationens namn
Föreningen Nösund

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6335 | Inskickat av: Föreningen Nösund (SVEN SAGHAMRE) (signerad) | 2022-12-19 

15:07

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6335 | Inskickat av: Föreningen Nösund (SVEN SAGHAMRE) (signerad) | Datum: 2022-12-19 15:07 Sida  av 2 2

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 15 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Hjärtstartare 26 000 Kr 0 26 000 Kr

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

SVEN SAGHAMRENamn: 
Person ID: 

2022-12-19 15:07Datum: 
DC76C09B9C9EDBCD9BAEC9E0DFFE0110278FDCDESignerad checksumma: 



Ärendenummer: #6342 | Inskickat av: Ideella föreningen EllösParken (ÅKE KNUTSSON) (signerad) | Datum: 2022-12-19 23:12Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47432 ELLÖS

 Adress
Glimsåsvägen 11

 Organisationsnummer
858500-5906

 Organisationens namn
Ideella föreningen EllösParken

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6342 | Inskickat av: Ideella föreningen EllösParken (ÅKE KNUTSSON) (signerad) | 

2022-12-19 23:12

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6342 | Inskickat av: Ideella föreningen EllösParken (ÅKE KNUTSSON) (signerad) | Datum: 2022-12-19 23:12Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 15 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad
Egna nedlagda 
kostnader

Summa 
sökt stöd

Ansökan till Boverket för byte 
av uppvärmning

Upp till 1 125 000 kr => 
Boverket 593 750 237 500kr 356 250kr

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (1,17 MB)EP ansökan,Beräkningsunderlag, offerter för uppvärmning.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6342 | Inskickat av: Ideella föreningen EllösParken (ÅKE KNUTSSON) (signerad) | Datum: 2022-12-19 23:12Sida  av 3 3

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Ideella föreningen EllösParken ansöker i Boverkets kvot: "Investeringsbidrag till allmänna 
samlingslokaler".

Denna kvot är upplagd så att Boverket, vid positivt besked, bidrar med 50% om Orust Kommun 
bidrar med 30%

och föreningen självt tillskjuter 20%. Boverket beslutar enligt med ansökan eller inte alls.

Ansökan till Boverket är inskickad 2022-11-27.

För att godkännas så krävs kommunalt beslut om medfinansiering så snart som möjligt.

Föreningen har fått positivt förhandsbesked om lånelöfte från Orusts Sparbank att användas vid 
installationen.

I handlingarna finns två alternativ:

A) Bergvärmeanläggning

B) Luft/vattenanläggning

Flera installatörer vi pratat med förordar bergvärme då inomhusvolymen i EllösParken är så stor 
(takhöjd tre meter och uppåt i alla publika lokaler)

att luft/vatten-varianten är något tveksam.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

ÅKE KNUTSSONNamn: 
Person ID: 

2022-12-19 23:12Datum: 
C0AE353EEA20FCBC624CD74F5C4666935B66105ASignerad checksumma: 



















Ärendenummer: #6632 | Inskickat av: Friluftsfrämjandets lokalavd. Orust (INGELA ANTONSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-30 10:47Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47293 Svanesund

 Adress
c/o Myckleby 277

 Organisationsnummer
858500-6441

 Organisationens namn
Friluftsfrämjandets lokalavd. Orust

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6632 | Inskickat av: Friluftsfrämjandets lokalavd. Orust (INGELA ANTONSSON) 

(signerad) | 2023-01-30 10:47

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6632 | Inskickat av: Friluftsfrämjandets lokalavd. Orust (INGELA ANTONSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-30 10:47Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad
Egna nedlagda 
kostnader

Summa sökt 
stöd

Kajakupphängning/kajakhiss två 
st. 2x 500kr 200 1000

Kajak Seabird Expedition HV 2 st 2 x 10500 
kr 500 21000

Takbrygga(Byggmax) nr 6334835 3295 kr 700 3295



Ärendenummer: #6632 | Inskickat av: Friluftsfrämjandets lokalavd. Orust (INGELA ANTONSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-30 10:47Sida  av 3 3

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

En del av våra kajaker är slitna och kräver reparation - tänkte därför byta ut två gamla mot två 
nya.

Planerar att kunna hänga upp två kajaker i taket istället för att sätta upp fler hängkrokar på 
väggarna.

Takbryggan ska vi montera fast på berget, på nersidan av Ålgårdstugan, för att minska risken för 
att halka/kana ner för berget ffa när man ska öppna och stänga fönsterluckorna.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

INGELA ANTONSSONNamn: 
Person ID: 

2023-01-30 10:47Datum: 
E82FF1EDCF62F9508B1E468409C3EE83C5713B6ESignerad checksumma: 



Ärendenummer: #6770 | Inskickat av: Föreningen Konstvandringen Södra Bohuslän (LARS SESTERVIK) (signerad) | Datum: 2023-02-06 11:55Sida  av 1 4

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
472 31 Svanesund

 Adress
c/oLars Sesterviken, Sesterviken 1

 Organisationsnummer
857209-1794

 Organisationens namn
Föreningen Konstvandringen Södra Bohuslän

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6770 | Inskickat av: Föreningen Konstvandringen Södra Bohuslän (LARS SESTERVIK) 

(signerad) | 2023-02-06 11:55

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6770 | Inskickat av: Föreningen Konstvandringen Södra Bohuslän (LARS SESTERVIK) (signerad) | Datum: 2023-02-06 11:55Sida  av 2 4

 Tid till
18:00

 Tid från
11:00

 Datum
2023-04-07

 Entrékostnad kr
o

 Plats
Kungälv, Stenunsund, Tjörn, Orust och Uddevalla

 Medverkande
Konstnärer från Orust och ytterligare 4 kommuner

 Arrangemangstitel
Konstvandring i Södra Bohuslän

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Välj stöd

Stöd till kulturarrangemang

Stöd till kulturarrangemang

Kommunstyrelsen kan bevilja stöd till föreningar och organisationer för anordnande av 
offentliga kulturarrangemang.
Ansökan om arrangemangsstöd bör vara oss tillhanda senast en månad före 
arrangemangsdatum. I synnerhet gäller detta om arrangemanget skall annonseras i 
kalendariet "Det händer på Orust". Ansökan som inkommer efter arrangemanget avvisas.
 Ansökan om arrangemangsstöd skall innehålla en ekonomisk kalkyl med specificering av 
kostnader och intäkter. Om bidrag söks från annat håll skall detta redovisas.
Stödgrundande kostnader är utgifter för arvode och resa samt vid stor ideell insats även 
kostnader för teknik och annat material som krävs för framförandet samt för lokaler och 
information.
Sökanden underrättas om bidragsbeslut snarast möjligt. Under förutsättning att 
arrangemanget genomförs enligt ansökan utbetalas stödet inom en månad.
Om stöd erhålles skall allmänheten av arrangerande förening eller organisation i god tid 
före arrangemanget informera om detta på lämpligt sätt. I annonser och liknande 
information samt på affischer bör det anges att kommunen är medarrangör. Ansökan 
måste inkomma före arrangemangsdatum.

Ärende
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224400

209599

Kostnader

Kostnad

Arvode inkl soc avg  

Reseersättning  

Teknik och material 149975

Övriga kostnader 59624

Summering

Intäkter

Intäkter

Biljettintäkter  

Övriga intäkter 42400

Bidrag  

Sökta bidrag 182000

Summering

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Summorna är siffrorna från 2022, vi har fått stora kostnadsökningar i år och söker därför 20 000 
kr för 2023 vilket är samma som i fjol.

Våra intäkter består av medlemsavgifter och bidrag från de fem kommunerna och regionen.

Kostnaderna är för att göra katalog, hemsida, film och övrig marknadsföring, alla i föreningen 
jobbar helt ideelt.

Arrangemanget pågår från den 7 april till och med den 10 april.

Lokala konstnärer ställer ut på Kulturhuset Kajutan.

Hela föreningen har gemensam samlingsutställning i Stenungsunds Konsthall 1-21 april
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Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

LARS SESTERVIKNamn: 
Person ID: 

2023-02-06 11:55Datum: 
F51F6CFBE126C4DF1795E7F5C325B33CB62919A7Signerad checksumma: 



Ärendenummer: #6627 | Inskickat av: Myckleby Bygdegårdsförening (DANIEL PETERSON) (signerad) | Datum: 2023-01-28 22 19Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
472 92 Stillingsön

 Adress
Hällene Häröd 306

 Organisationsnummer
858500-8280

 Organisationens namn
Myckleby Bygdegårdsförening

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6627 | Inskickat av: Myckleby Bygdegårdsförening (DANIEL PETERSON) (signerad) | 

2023-01-28 22:19

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6627 | Inskickat av: Myckleby Bygdegårdsförening (DANIEL PETERSON) (signerad) | Datum: 2023-01-28 22 19Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 15 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Värmepump, luft-vatten 104250 50000 54250

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (52 KB)Offert Allmag Nibe Utedel.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Utöver offertsumman 101.000 kr från Håkans Rör AB tillkommer materialkostnad för fundament 
samt elkabel, uppskattningsvis 3.250 kr.

Att fortsatt värma av lokalen med direktverkande el är ohållbart och riskerar samlingslokalens 
fortsatta existens. Då Allmagsgården har ett vattenburet radiatorsystem vill vi nu satsa på en luft-
vatten värmepump och behöver kommunalt stöd för att klara denna investering.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

DANIEL PETERSONNamn: 
Person ID: 

2023-01-28 22:19Datum: 
BEF842A2646A2211842418AB5891121D24CBCFABSignerad checksumma: 





Ärendenummer: #6630 | Inskickat av: Morlanda hembygdsförening (HANS BJÖRKLUND) (signerad) | Datum: 2023-01-30 09 52Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
41263 Göteborg

 Adress
Mölndalsvägen 29

 Organisationsnummer
858500-7217

 Organisationens namn
Morlanda hembygdsförening

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6630 | Inskickat av: Morlanda hembygdsförening (HANS BJÖRKLUND) (signerad) | 

2023-01-30 09:52

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd
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Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Renovering museum 215000 0 215000

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (2,42 MB)2023-01-30 Ansökan Orust.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

HANS BJÖRKLUNDNamn: 
Person ID: 

2023-01-30 09:52Datum: 
51E81A3B8BF834CD3065C1A91B6806932E94A27DSignerad checksumma: 



Morlanda hembygdsförening

Morlanda hembygdsförening bildades 1949 och är den äldsta hembygdsföreningen i Orust
kommun. Grunden för bildandet var ett antal personer fann det värdefullt att rädda den 
sista av sju skvaltkvarnar från 1700-talet i Bro på Orust. I grundstatuterna för föreningen 
talades om att förvalta och förevisa kulturarv från särskilt Morlanda socken på Orust. 
Vidare skulle föreningen verka för att skaffa ett museum som bas för sin verksamhet för att
förmedla kulturarvet vidare till allmänheten.

Efter några år öppnades möjligheten till att få ett museum genom att Allmänna arvsfonden 
överlät ett fiskarhem på Rosanders väg 2 i Hälleviksstrand. Hemmet hade ägts av Simon 
och Maria Eliasson. Huset hade därefter gått i arv till deras dotter Augusta och när hon 
avled 1981 fanns inga arvingar och huset kunde överlåtas till hembygdsföreningen. 
Museet är ett gott exempel på fiskarhem från andra hälften av 1800-talet med få 
förändringar.

Föreningen är mycket aktiv och förevisar museet och dess tillhörande sjöbod ofta för 
allmänheten. Guidar i tidstypiska kläder och berättar om livet som fiskare på Simons tid 
och visar även på redskap och hjälpmedel.

Renoveringsbehov

Museet i Hälleviksstrand har nu en hel del behov av renovering. För att renovera museet 
på ett så kulturhistoriskt korrekt sätt som möjligt har föreningen konsulterat följande 
personer för kunskap, idéer och råd:

Byggnadsantikvarie Cecilia Wingård, Bohusläns museum

Byggnadsantikvarie Ulla Karlström, Bohusläns museum

Timmerman Christoffer Hegg, ansvarig för renovering av Hälleviksstrands kyrka

Tak

Taket är lagt med äldre tegelpannor. Total omläggning av taktegel krävs för säkerställande 
att inga läckor finns. Ny läkt och eventuellt tillkommande pannor krävs.

Takavvattning och stuprör behöver bytas.

Vindskivor

Bedöms behöva bytas runt om.

Fasad

Fasaden är troligen målad sedan längre tid tillbaka med olämplig färg. Åtgärden måste blir 
att renskrapa all panel, byta delar av panelvirket som är angripet och måla med korrekt 
linoljefärg.

Alternativet att riva all panel och återbygga med ny panel är förmodligen mindre kostsamt 
men då förlorar man det ursprungliga ojämna panelen som är uppsatt med det brädverk 
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som fanns att tillgå. Byggnadsantikvarierna poängterar vikten av att behålla panelens 
utseende.

Entredörr                                                                                                                               

Samma åtgärd som för fasad.

Fönster

Har åtgärdats på senare tid och bedöms inte behöva renoveras för tillfället.

Kostnad

Enligt preliminära offerter bedöms renoveringsarbetet med moms kosta ca 215 tkr 

Bilder            

                        

   
Museet
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Fasad öster           

2023-01-30 Ansökan Orust                       3 (5)



Fasad väster                        
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Ytterdörr detalj
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Ärendenummer: #6638 | Inskickat av: Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv (Ingemar Olof Gunnar Talje) (signerad) | Datum: 2023-01-30 14:49Sida   1

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
473 99 Henån

 Adress
Gösta Johanssons Varv, Kungsviken

 Organisationsnummer
802427-7066

 Organisationens namn
Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6638 | Inskickat av: Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv (Ingemar Olof Gunnar 

Talje) (signerad) | 2023-01-30 14:49

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd
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Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Renovering se ansökan   100 000:-

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (13 KB)Ansökan till Orust kommun 2023.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6638 | Inskickat av: Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv (Ingemar Olof Gunnar Talje) (signerad) | Datum: 2023-01-30 14:49Sida   3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Ingemar Olof Gunnar TaljeNamn: 
Person ID: 

2023-01-30 14:49Datum: 
A91026AD14EC4E5E122AF3302DA46568F46832B1Signerad checksumma: 



Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv ansöker om investeringsbidrag. 

 

Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv bildades 2005 och är verksam i Gösta Johanssons 
Varv i Kungsviken. Kulturföreningen är en ideell förening där föreningsmedlemmar  bl a 
arbetar med att bevara varvet, renovera och underhålla föreningens båtar samt anordnar 
utflykter med båtarna. 

Varvet har varit öppet för besökare under Öppna Varvsdagarna då vi visar varvsmiljön, 
träbåtsbyggeri, har föredrag och utställning om båtbyggeriets historik mm.  Varvslokalen 
används för renovering av föreningens båtar, föreningen Westkust samt sammankomster 
mm. 

Under 2022 fick kulturföreningen möjlighet att köpa varvsbyggnaderna och är nu 
huvudägare till varvet. Gösta Johanssons Varv med sin hela varvsmiljö där både byggnader, 
såg och slip finns bevarade är en viktig länk för att förstå det kulturhistoriska arvet. Det är 
den totala miljön som är unik och som måste bevaras. Orust kommun tar upp detta i sin 
Kulturmiljöstrategi 2040, s 51, ”….. som bibehållits i stort sett i oförändrat skick. Detta gör 
den särskilt kulturhistoriskt värdefull”. Rekommendationer, s 52, ”…. Gösta Johanssons varv 
bevaras och underhålls”. 

Kulturföreningen arbetar nu aktivt med att underhålla varvsbyggnader, slip och såg samt att 
utveckla föreningen och se över organisationen. Visionen är att få en levande varvsmiljö som 
är till gagn både för Orust, nationellt och på sikt internationellt.  Nämnas kan att det nu 
pågår ett projekt där barn får lära sig att bygga en modellbåt. Intentionerna är bl a också att 
föreningen ska utveckla barn- och ungdomsverksamhet.  

Inför köpet av varvet gjorde kulturbyggnadsvårdare Stefan Westerberg (våren 2021) en 
besiktning av varvet. Följande restaureringsbehov framkom: tak, plintar i grundläggningen, 
deformation av syll i verkstadens fasad mot vägen samt deformation av tak på verkstadens 
tillbyggnad mot väster. En detaljerad sammanställning finns och förutom medlemmarnas 
arbete beräknades då en kostnad till 700 000:- exkl. moms. Till detta kommer även 
renovering av slip, såg samt övriga byggnader. 

Föreningen söker aktivt bidrag från andra bidragsgivare och har bl a fått löfte om bidrag från 
Familjen Burre Hellmans Stiftelse till renovering av varvslokalen samt sågen. 

Ansökan till Orust kommun avser bidrag till att delvis täcka kostnaderna för renoveringen. 

 

För Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv 

Ingemar Talje                                                                                                                                                            
tf ordförande 

 



Ärendenummer: #6826 | Inskickat av: Stiftelsen Bildtska hembygdsmuseet på Orust (BIRGTITTA BANE) (signerad) | Datum: 2023-02-09 17:57Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
473 99 Henån

 Adress
Co Birgitta Bane

 Organisationsnummer
858500-4263

 Organisationens namn
Stiftelsen Bildtska hembygdsmuseet på Orust

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6826 | Inskickat av: Stiftelsen Bildtska hembygdsmuseet på Orust (BIRGTITTA 

BANE) (signerad) | 2023-02-09 17:57

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd
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1.  

2.  

3.  

4.  

Välj stöd

Stöd för museiverksamhet

Museiverksamhet eller kulturell dokumentation

Stöd till museiverksamhet och/eller kulturell dokumentation fördelas av 
Kommunstyrelsen efter ansökan årligen till föreningar eller andra organisationer som 
bedriver sådan verksamhet i kommunen.
På ansökningen anges till vilket ändamål stödet söks med en bedömning av kostnaden. 
Ansökan skall innan beslut fattas kompletteras med beskrivning av projektets omfattning 
och målsättning samt specificerad kostnadskalkyl och övriga upplysningar som kan 
behövas.
Om stöd beviljas skall sökanden innan 1 oktober utbetalningsåret ha påbörjat projektet 
om stödbeslutet skall fortsätta att gälla. Stödet utbetalas i samma takt som betalda 
fakturor på minst samma belopp uppvisas. Om planerat projekt inte genomförs eller blir 
väsentligt förändrat överförs eventuella stödmedel till andra sökanden och andra projekt 
inom museiverksamhet eller kulturell dokumentation i kommunen.
Om stöd till samma ändamål söks eller har erhållits från annat håll skall detta anges i 
ansökan. Sista ansökningsdag är 1 mars utbetalningsåret. Senast 1 oktober 
utbetalningsåret skall vi underrättas om projektet är påbörjat, väsentligt förändrat eller 
om det inte genomförs.

Stöd för museiverksamhet

Avser Kostnader Summa sökt stöd

Renovering av tak och skorsten på bakstugan Ca 200 000 kr/nytt tak 20 000 kr
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Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Museet söker i år 20 000 kr för fortsatt arbete med taket på bakstugan.

Byggnadsantikvarie (Daniel Eriksson) har inventerat skadorna och bedömer kostnaden till ca 200 
000 kr.

Beviljat bidrag från Thordenfonden är 50 000 kr.

Dessa pengar plus de 33 000 kr som blivit över från de utbetalade 40 000 (från förra året)

är alltså 83 000 kr.

7000 kr är använda för temporär inplastning av skorstenen. Disponibla medel är således 83 000 
kr. För att klara nästa etapp äskas ytterligare ett bidrag i år på 20 000 kr.

Finns det en mailadress som jag kan kunna skicka in en faktura kopia som bevis på de 7000:- vi 
har betalt för inplastningen av skorstenen.

Med vänlig hälsning, Birgitta Bane

Bitte@bane.nu

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

BIRGTITTA BANENamn: 
Person ID: 

2023-02-09 17:57Datum: 
FD48BD558C2A910D1643F228C1B1C2B76A7C7194Signerad checksumma: 





Ärendenummer: #6775 | Inskickat av: Föreningen Mollösund (CLAES MARTIN CLAESSON) (signerad) | Datum: 2023-02-09 15 34Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 31 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad
Egna nedlagda 
kostnader

Summa 
sökt stöd

Målning av alla fönster, fönsterbågar ock karmar, 
in och utvändigt 25000 700 25000

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (75 KB)Offert Mollösunds hembygdsförening.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6775 | Inskickat av: Föreningen Mollösund (CLAES MARTIN CLAESSON) (signerad) | Datum: 2023-02-09 15 34Sida  av 3 3

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Hembygdsmuseet är från 1700-talet och visar hur man bodde kring år 1900. Det är ett enkelhus 
från sent 1700-tal. Inredningen är hämtad från olika hustyper i samhället och ger en bild av hur 
man levt kring förra sekelskiftet.

Totalt ingår ca 15 fönster i målningen.

Vårt arbete:

I stugan framför alla fönstren skall möbler och utställningsmaterial samt gardiner och 
gardinstänger plockas ner.

Efter att målningen är avslutad utför vi städning samt återställande av möbler, 
utställningsmaterial och gardiner.

Detta arbete ca 15 timmar.

Förutom eget arbete har Museisektionen betalar färg för grundmålning och färdigstrykning. Se 
ovan angående kostnader

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

CLAES MARTIN CLAESSONNamn: 
Person ID: 

2023-02-09 15:34Datum: 
7E5330BAA58EB55AC070B8A05CE1FF859231C3C6Signerad checksumma: 



Gröva Måleri & Fastighetsservice   
Gröva 335, 474 96 Nösund         Mobil 0703-77 70 33

Offert datum:2023-01-26

Er referens:

 

Mollösunds hembygdsförening
         Museisektionen

att Curt Larsson

               

              
            

OFFERT

Målning av fönster på hembygdsmuseet 20.000:-

Offert gäller ett år
Belopp 20.000:-

Moms   5.000:-

Totalt 25.000:- 

Bankgiro 5007-9623



Ärendenummer: #6596 | Inskickat av: Tegneby Hembygdsförening (BO ANDERSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-25 11:23Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon Telefon

 E-postadress För- & Efternamn

Kontaktperson

 Postnummer och ort
47296 Varekil

 Adress
Långeby 115

 Organisationsnummer
858500-2176

 Organisationens namn
Tegneby Hembygdsförening

Föreningsstöd - ansökan
Ärendenummer: #6596 | Inskickat av: Tegneby Hembygdsförening (BO ANDERSSON) (signerad) | 2023-

01-25 11:23

1. Kontaktuppgifter

Förening som ska registreras och kontaktuppgifter

2. Stöd



Ärendenummer: #6596 | Inskickat av: Tegneby Hembygdsförening (BO ANDERSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-25 11:23Sida  av 2 3

Välj stöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Investeringsstöd eller projektstöd

Stöd kan betalas för omkostnader (gäller inte förbrukningsmaterial) i samband med 
investeringar i anläggning, utrustning eller till utvecklingsprojekt som ökar medlemsantalet eller 
breddar verksamheten. Stöd betalas ut så snart bestyrkta verifikationer inkommit oss 
tillhanda samt i vissa fall efter besiktning av tjänsteperson. I samband med förändringsarbeten i 
verksamhetslokal skall behovet av handikappanpassning bedömas eller åtgärdas.

Arbete med stödobjekt får inte påbörjas innan beslut om bidrag har fattats. Undantag från detta 
kan medges om särskilda skäl föreligger som den sökande föreningen inte råder över och under 
förutsättning av att situationen skall anmälas till oss.

 är 15 januari utbetalningsåret.Sista ansökningsdag

 ska vi underrättas om att åtgärd är påbörjad, färdigställd eller om den inte Senast 1 september
kommer till stånd. Ej underrättade eller genomförda investeringsstöd samlas i en pott för andra 
föreningar att söka stöd. Vi meddelar föreningar årligen om det finns möjlighet att söka ej nyttjat 
stöd. Stödet betalas ut innevarande kalenderår. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp.

Projektutveckling eller investering

Investering

Redovisning

Avser Kostnad Egna nedlagda kostnader Summa sökt stöd

Väderkvarnen på Lyr 600000 240000 100000

Filuppladdning

I ansökan bifogas underlag eller kostnadskalkyl.

    (14 KB)Orust kommun ansökan 2023 beskrivning av kvarnprojetet på Lyr .docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Ärendenummer: #6596 | Inskickat av: Tegneby Hembygdsförening (BO ANDERSSON) (signerad) | Datum: 2023-01-25 11:23Sida  av 3 3

Övriga uppgifter

Om du vill ange ytterligare information som berör ärendet kan du ange det här.

Använd gärna länken längst ner i dokumentet för att komma till kvarnens Facebook sida där 
aktuella bilder finns på den pågående renoveringen.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

BO ANDERSSONNamn: 
Person ID: 

2023-01-25 11:23Datum: 
D360BBB864DEDDEF4119097DB0D2D83AA8A26CDDSignerad checksumma: 



Ansökan för väderkvarnen på Lyr till Orust 
kommun 
 

Datum: 2023-01-25 

Övergripande beskrivning av renoveringsprojektet 
Tegneby hembygdsförening äger väderkvarnen på Lyr. Den står på en avstyckad fastighet med 
beteckning Orust Tegneby-Bö 2:12. Man kan se den på lantmäteriets fastighetskarta via denna länk: 
https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=294936&n=6443514&z=14&mapprofile=fastig
hetskarta&boundaries=true 

Renoveringsprojektet 
Kvarnen är en s.k. holländare och en av två bevarade väderkvarnar på Orust. Kvarnen har relativt 
välbevarad interiör men har sedan ett antal år ett medfaret yttre. Vi stod år 2021 inför valet att den 
antingen skulle rivas eller att starta ett omfattande renoveringsarbete och vi valde det senare. 

Projektet startades 2021 med att vingarna togs ned inför vintern så att de inte skulle skada kvarnen 
ifall det stormade. Därefter påbörjades ett arbete med att undersöka och åtgärda skador på stomme 
och klädsel. Nu 2022-11-04 har vi kommit så långt att vi vet mer exakt vad som behöver åtgärdas och 
även tagit de första stegen i denna riktning.  

Status nu är att 3 av 8(kanske 7) skadade syllstockar är utbytta, 2 av 8 hörnstolpar är skarvade samt 
åtgärdade samt spikreglar, krysstag är utbytta på 1/8:s sida där också panelen är utbytt och målad. 
Kvarnen är provisoriskt väderskyddad inför vintern även om det kommer att pågå visst arbete även 
under denna tid.  

Planerat under 2023 är att fortsätta reparera stommen och byta ut panel samt åtgärda fönster och 
dörrar. Vi kommer även att byta ut vingarnas axel samt reparera vingarna.  

I projektet deltar Niklas Myrmark – kvarnexpert, Ulla Karlström – antikvarisk expert, Bohusläns 
museum, Bo Nilsson – arbetsledare/ideella medlemmar i föreningen från Lyr samt 
styrelsemedlemmar i Tegneby hembygdsförening.  

Målet med renoveringen är att återställa kvarnen i ursprungligt skick så som den var när den byggdes 
1896 samt om möjligt få den körbar så att den kan bli en turistattraktion samt även visas för 
skolungdomar. Vi kommer att se till att använda så mycket av den ursprungliga kvarnen som möjligt 
och ersätta de skadade delarna med tidstypiska material såsom ekstockar till stomme och axel samt 
gran till vingar. 

Länk till det pågående projektet på Facebook: 

Kvarnen på Lyr | Communities | Facebook 

  

 

 

https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=294936&n=6443514&z=14&mapprofile=fastighetskarta&boundaries=true
https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=294936&n=6443514&z=14&mapprofile=fastighetskarta&boundaries=true
https://www.facebook.com/groups/931266774085557
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Kommunförvaltningen 
Sofia Jonasson 
telefon 0304-33 42 98 
e-post: sofia.jonasson@orust.se 
 
 

Prövning av planbesked för Mollösund 5:344 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Mollösund 5:344 i 
Orust kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ändra gällande detaljplan för Mollösund 5:344 

3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan 
planarbetet påbörjas  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan syftar till att ändra gällande detaljplan för fastigheten Mollösund 5:344, så att 
frontespis får uppföras. Sökande avser ersätta befintlig byggnad på fastigheten med en 
byggnad med frontespis. Gällande detaljplan anger att takkupa med största bredd av 3,9 
m får anordnas utöver angiven byggnadshöjd. Enligt rättspraxis ingår frontespis inte i 
begreppet takkupa vilket innebär att fasaden med frontespisen blir beräkningsgrundande 
och ansökan överskrider högsta tillåtna byggnadshöjd. För att kunna uppföra en 
byggnad med frontespis måste detaljplanen ändras.  
 
Ansökan bedöms vara förenlig med översiktsplanen och gällande detaljplan och 
uppförande av frontespis bedöms vara lämplig på platsen. Därför föreslås att ansökan 
om planbesked ska ges positivt besked.  
 
Ansökan 
Ansökan inkom 14 oktober 2022 och berör fastigheten Mollösund 5:344. Sökande avser 
ersätta befintlig byggnad på fastigheten och önskar i en ändring av gällande detaljplan 
möjliggöra att frontespis får uppföras. Sökande har tidigare ansökt om bygglov för 
åtgärden, men som fått avslag bland annat då frontespis blir beräkningsgrundande för 
byggnadshöjden, och som därför har överskridits.  
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Förutsättningar  
Översiktsplanen anger för området ”Äldre samhällskärnan. Ny detaljplan säkerställer de 
kulturhistoriska värdena. Byggrätt för 20 nya bostadshus ”. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, friluftsliv och högexploaterad 
kust. Fastigheten omfattas inte av strandskydd. Fastigheten är ansluten till kommunalt 
vatten och avlopp. 

Gällande detaljplan (2004-06-23) syftar till att säkerställa bevarandet av Mollösunds 
kulturhistoriska värde, möjliggöra en utveckling av samhället genom ökat 
permanentboende samt införa enskilt huvudmannaskap. Detaljplanen anger på 
fastigheten bostadsändamål samt bestämmelserna q1, e1, fril och högsta byggnadshöjd. 
Bestämmelsen gällande byggnadshöjd är formulerad ”4,5 m - högsta byggnadshöjd i 
meter. Beträffande bostadshus får, utöver angiven byggnads höjd, takkupa med största 
bredd av 3,9 m anordnas.” 

Plan- och bygglagen anger ingen definition av takkupa och frontespis men enligt 
rättspraxis definieras en takkupa vara ett utskjutande parti av yttertaket medan en 
frontespis består av ett uppskjutande parti av fasaden. En frontespis påverkar därför 
beräkningen av byggnadshöjden, medan en takkupa inte gör det. Sökandes tidigare 
bygglov har därför avslagits eftersom byggnadshöjden överskridits. Innan rättspraxis har 
frontespis kunnat tolkas ingå i begreppet takkupa, varför bygglov för frontespis tidigare 
beviljats inom samma gällande detaljplan.  

Bedömning  
Ansökan bedöms vara förenlig med översiktsplanen och gällande detaljplan. 
Uppförande av frontespis bedöms vara lämplig på platsen. På grund av rättspraxis som 
tillkommit efter antagen detaljplan ingår inte frontespis som undantag i bestämmelsen 
gällande byggnadshöjd, vilket innebär att detaljplanen måste ändras för att kunna 
uppföra frontespis. Med bakgrund av detta föreslås att ansökan om planbesked ska ges 
positivt besked.  
 
Planarbetet bedöms kunna starta upp första kvartalet 2025 och beräknas ta ca 6 
månader. Ett plankostnadsavtal ska tecknas med sökande innan planstart.  
 
Ett positivt besked innebär endast att kommunen avser att pröva aktuella åtgärder i en 
detaljplaneprocess/planändring och innebär ingen garanti för att en plan slutligen 
kommer att vinna laga kraft. 
 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-16 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
 

 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
Carina Johansson   Rickard Karlsson 
Sektorchef, sektor samhällsutveckling  Planchef 
 
 

 





   Orust kommun 
   Sektor samhällsutveckling 
   473 80 HENÅN 
 
 
 
Kommentar till och motiv för ansökan om planbesked för ändring av gällande 
detaljplan för fastigheten Mollösund 5:344  
 
Bakgrund 
Först något om bakgrunden till vår ansökan om planbesked. Vår familj har sedan slutet av 
1990-talet varit deltidsboende i Mollösund. Både min svenska hustru Malin och jag liksom 
våra barn uppskattar i hög grad den vackra och välbevarade miljön. Vi är alla i högsta grad 
måna om att inte göra något som skulle kunna påverka denna miljö på ett negativt sätt. 
 
Våra barn är numera vuxna och bor med sina egna familjer på olika ställen i världen. Alla är 
dock väldigt angelägna om att kunna fortsätta att tillbringa sina semestrar i Mollösund där 
de känner sig hemma sedan många år. Allt eftersom deras familjer växer har det dock blivit 
svårare att samtidigt inrymma alla i vårt hus. Av den anledningen har de gemensamt 
förvärvat fastigheten Mollösund 5:344. 
 
Fastigheten är idag bebyggd med ett fritidshus i ett plan från 1960-talet. Den äldre delen av 
fritidshuset har en byggnadsarea på ca 80 kvm. År 2009 gjordes en tillbyggnad på drygt 50 
kvm. Dessutom finns en äldre uthusbyggnad på ca 15 kvm på tomten. 
  
Syftet med köpet är att skapa en gemensam mötesplats där alla syskonen med sina familjer 
skall kunna träffas och umgås. De vill därför ha ett hus där det finns tre separata 
sovavdelningar och ett större gemensamt utrymme för måltider, samvaro etc.  
 
Barnens/husägarnas önskemål ryms inte helt inom de befintliga byggnaderna. Vi har dock 
kunnat konstatera att genom att ersätta det ursprungliga fritidshuset med en byggnadsdel i 
1 ½ plan och samtidigt ersätta det nuvarande uthuset med ett nytt större uthus kan våra 
önskemål tillgodoses på ett bra sätt. Dessa föreslagna förändringar ryms helt inom den 
befintliga byggrätten i detaljplanen. Situationsplan som visar vilken del av huset vi vill ersätta 
med en ny byggnadsdel i 1 ½ plan bifogas. 
 
Med dessa utgångspunkter har vi anlitat en arkitekt som har arbetat med olika förslag till 
utformning av huset. Det har varit ett antal turer i ärendet. Vårt ursprungliga förslag, som vi 
tyckte på ett utmärkt sätt både tillgodosåg våra önskemål och rimliga krav på anpassning till 
den värdefulla kulturmiljön avslogs tyvärr av miljö- och byggnadsnämnden.  
 



Vi valde att inte överklaga beslutet utan att i stället försöka få till stånd en konstruktiv dialog 
med byggavdelningen i förhoppning om att kunna hitta en utformning som skulle kunna 
tillmötesgå både våra önskemål och kommunens krav. Efter ett ”uppstartsmöte” med Miljö-
och byggnadsnämndens ordförande, bygglovschef och den nya handläggaren m. fl. lämnade 
vi i maj 2022 in ett reviderat förslag till kommunen. 
 
I mejl 2022-06-08 lämnade Anna Ringström följande svar på vårt nya förslag: ”Vi 
(byggavdelningen?) har kollat på det (förslaget) och det ser bättre ut men ett problem jag 
ser är frontespisen på fasad mot sydväst som är beräkningsgrundande, ni får utöver angiven 
byggnadshöjd ha en takkupa men en frontespis skall räknas in i byggnadshöjden vilket 
innebär att det blir överhöjd. Så ni skulle behöva ändra till takkupa i stället för frontespis”. 
 
Vi tolkar det som att byggavdelningen nu har accepterat vårt nya förslag med undantag för 
problemet med frontespisen. Vi tolkar det som att förslaget inte kommer att godkännas om 
vi inte gör om frontespisen till en takkupa. Det innebär att vi behöver lägga en rad takpannor 
framför frontespisen/takkupan. Detta kan tyckas vara en relativt okomplicerad justering av 
ritningen. Problemet är dock att vi har planerat en balkong på verandataket framför 
frontespisen/takkupan. Planerad utformning av sydvästfasaden framgår av nedanstående 
ritning. 

 
Planerad utformning av sydvästfasaden 
 
Lägger man en rad takpannor framför balkongen omöjliggör man dörr ut till balkongen. Enda 
sättet att komma ut på balkongen blir väl då via en stege?  
 
Bröstningshöjden för de fönster som placeras i frontespisen/takkupan kommer att bli ca 1,4 
- 1,5 meter om man skall utföra en rad pannor framför. Det innebär att man inte kan se 
något av omgivningen i sittande ställning. Kortväxta personer får väl ställa sig på en pall om 
man vill titta ut. Det kan också konstateras att en sådan rad med takpannor knappast 
kommer att synas utifrån på grund av balkongräcket. Man kan då fråga sig vem som kan ha 
nytta eller glädje av dessa takpannor? För oss skulle en sådan åtgärd innebära en dramatisk 
försämring av husets kvaliteter eftersom vi har en underbart vacker utsikt åt sydväst. 
 



Plantekniska förutsättningar 
I den gällande detaljplanen finns en planbestämmelse som säger att: ”beträffande 
bostadshus får, utöver angiven byggnadshöjd, takkupa med största bredd av 3 meter 
anordnas”. Enligt byggavdelningens uppfattning skall frontespiser inte inkluderas i begreppet 
”takkupa” när man tillämpar denna bestämmelse. Det innebär, enligt deras tolkning, att en 
frontespis skall beaktas när man beräknar byggnadshöjden. Detta skulle medföra att 
byggnadshöjden skulle öka med ca 2,5 meter och därmed göra byggnaden planstridig. 
 
Byggavdelningen stöder sin uppfattning på ett avgörande i Mark- och miljööverdomstolen 
där man vill göra tydlig åtskillnad mellan ”takkupa” som en del av takfallet och ”frontespis” 
som en del av fasaden. 
 
Denna åtskillnad mellan takkupa och frontespis är av relativt sent datum. Enligt de 
sakkunniga jag talat med har man alltid räknat frontespiser som inkluderade i begreppet 
takkupa - som en speciell form av takkupa men ändå en takkupa. Jag kan också konstatera 
att även Orust kommun bara tills för något år sedan betraktade frontespiser som 
inkluderade i begreppet takkupa. Som exempel vill jag lyfta fram ett par mycket 
näraliggande exempel i Mollösund där man lämnat bygglov för nästan exakt samma motiv 
som vi önskar få genomfört med frontespis, veranda och balkong med utgång från 
frontespisen. Dessa exempel redovisas på fotona nedan.     
 

 
 
Exempel 1. Mollösund 5:185, vår närmsta granne. Balkongen inte färdigställd ännu 



 
Exempel 2. Mollösund 23:4. Ett helt nyligen färdigställt nytt bostadshus 
 
För båda dessa fastigheter gäller samma höjdbestämmelser som för Mollösund 5:344. Inget 
av dessa hus borde rimligtvis ha kunnat fått bygglov med hänsyn till byggnadshöjden om inte 
frontespiserna bedömts vara inkluderade i begreppet takkupa. 
 
Vi har också intervjuat planförfattaren angående hur han ser på dessa frågor. De synpunkter 
han gett oss har jag försökt att sammanfatta i det följande.  
 
När det gäller frågan om han som planförfattare ansåg att även frontespiser skulle omfattas 
av den planbestämmelse som anger att takkupa med största bredden 3 meter får utföras 
utan att beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden fick vi följande svar: 

”När detaljplanen för Mollösund upprättades var det allmänt vedertaget att frontespiser var 
inkluderade i begreppet takkupa. Det innebär att om jag som planförfattare av någon 
anledning avsett att frontespiser inte skulle omfattas av den aktuella planbestämmelsen 
borde detta särskilt ha angetts i planbestämmelsen. Så har inte skett. 

Man kan ju också fråga sig om det skulle funnits någon specifik anledning att exkludera 
frontespiser i den aktuella bestämmelsen? Skulle det finnas något, t.ex. kulturhistoriskt eller 
arkitektoniskt motiverat skäl att exkludera frontespiser från den aktuella 
undantagsbestämmelsen?  

När man jobbar med en detaljplan där ett av de primära syftena är att säkerställa att 
områdes kulturhistoriska värden bevaras vill man givetvis försöka styra 
bebyggelseutvecklingen på ett sådant sätt att de förändringar som görs blir anpassade till 
den lokala byggnadstraditionen. Vanliga motiv i miljön lyfts fram som förebilder medan 
främmande formspråk, materialval etc. förbjuds.  



När det gäller det vi diskuterar här, takkupor och frontespiser, kan man genom en liten 
promenad runt i samhället ganska snart konstatera att frontespiser är ett mycket vanligt 
förekommande motiv i miljön, faktiskt mer vanligt än takkupor där det finns takfall framför 
kupan. Man skulle därför också kunna hävda att frontespisen faktiskt är mer förenlig med 
byggnadstraditionen än takkupan med takfall framför. Mot den bakgrunden hade det varit 
mer eller mindre befängt ur arkitektonisk och kulturhistorisk synpunkt att, i en detaljplan, 
som syftar till att anpassa ny bebyggelse till de stora kulturvärdena i samhället, diskvalificera 
frontespiser som arkitektoniskt uttrycksmedel.  

Jag vill därför bestämt hävda att det är detaljplanens syfte att även frontespiser skall vara 
inkluderade i den planbestämmelse som anger att man får utföra en takkupa med största 
bredden 3 meter utan att den skall beaktas när byggnadshöjden beräknas. Jag tycker därför 
också att detta faktum måste beaktas vid bygglovsprövningen trots den omdefiniering av 
begreppet takkupa som nu gjorts av Mark-och miljödomstolen.” 

På frågan om hur han ser på hur man mot denna bakgrund rimligen bör hantera Mark-och 
miljööverdomstolens beslut fick vi följande svar:  

”Jag menar självfallet inte att man skall negligera den rättspraxis som utvecklas. När det 
gäller det här aktuella exemplet så kan vi konstatera att Mark- och miljööverdomstolen nu 
har fastställt att en frontespis inte skall inkluderas i begreppet takkupa. Det är givetvis ett 
beslut man generellt måste anpassa sig efter när man upprättar nya detaljplaner.  

Det som gör det hela problematiskt i detta fall är att när detaljplanen upprättades tolkade 
man en frontespis som en speciell typ av takkupa, alltså ett fenomen som ansågs inkluderad 
i begreppet takkupa. Om man då, vid tillämpning av detaljplanebestämmelserna t.ex. i 
samband med en bygglovsprövning, tolkar begreppet takkupa på ett mer inskränkt sätt än 
vad som avsågs när detaljplanen upprättades, så innebär detta i praktiken att man gör en 
ändring av detaljplanen, en ändring som dessutom i detta fall faktiskt strider mot 
detaljplanens uttalade intention att bevara samhällets kulturvärden och karaktär.  

Varken Regeringen eller Mark- och miljööverdomstolen äger rätt att ändra i en 
lagakraftvunnen detaljplan. Det är enbart kommunen som kan upprätta eller ändra 
detaljplaner och då i enlighet med de förfaringsregler som finns i 5 kap PBL. Jag vill därför 
hävda att när man tolkar en planbestämmelse i en detaljplan kan man inte bara ensidigt följa 
de eventuella nya rättsfall som framkommit sedan detaljplanen antogs utan man måste 
också beakta det som var det ursprungliga syftet med den aktuella planbestämmelsen när 
detaljplanen upprättades. Negligerar man de intentioner som kommunen och 
planförfattaren haft med en given planbestämmelse och ensidigt följer de omtolkningar av 
begrepp som kan följa av nya rättsfall så innebär detta enligt min mening att man också i 
praktiken ändrar detaljplanen på ett lagstridigt sätt”. 

 
Våra yrkanden 
Som förstahandsyrkande önskar vi att kommunen ändrar sin uppfattning när det gäller 
frågan om hur frontespiser skall beaktas. Med stöd av det som anförts ovan tycker vi det är 
uppenbart att detaljplanens syfte är att även frontespiser skall vara inkluderade i begreppet 



takkupa i den planbestämmelse som säger att man får uppföra en takkupa med största 
bredd av 3 meter utan att den skall beaktas vid beräkningen av byggnadshöjden. 
 
Om kommunen inte anser sig kunna godta denna tolkning ansöker vi om att få göra en 
planändring där det uttryckligen framgår att även frontespis kan utföras.  
 
Vid en sådan planändring önskar vi i första hand att byggnadens höjd regleras genom 
angivande av högsta ”taknockshöjd” i meter över kartans 0-plan och inte som nu genom 
angivande av högsta ”byggnadshöjd”. För att ombyggnadsprojektet skall kunna genomföras 
enligt de önskemål vi redovisat bör högsta taknockshöjd anges till ca + 23,4 meter i RH 2000. 
 
Om kommunen anser att byggnadens höjd även fortsättningsvis bör regleras genom 
bestämmelse om högsta ”byggnadshöjd” önskar vi att texten i den aktuella 
planbestämmelsen ges följande lydelse: ”Beträffande bostadshus får, utöver angiven 
byggnadshöjd, takkupa eller frontespis med största bredd av 3,8 meter anordnas”. Vi utgår 
från att nuvarande högsta tillåten byggnadshöjd – 4,5 meter - bibehålls.  
 
Vi föreslår att tillåten bredd på takkupan/frontespisen utökas från nuvarande 3,0 meter till 
3,8 meter då detta ger fasaden betydligt bättre proportioner.     
 
Med vänlig hälsning 
 
Corona del Mar 2022-10-10 
 
 
……………………………………………………..   
Chris Fletcher med familj 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
 
 
 
 
Denna balkong ser vi som en mycket viktig del   
 
Vad vi har förstått så har tidigare frontespiser ansetts vara inkluderade i begreppet takkupa.      
 
 
blev därför mycket förvånade och givetvis också besvikna när vi fick Elisabeth Karlssons 
mycket negativa granskningsyttrande. 
 
Undertecknad Chris Fletcher företräder i detta ärende barnen genom fullmakt. Denna 
skrivelse har vi dock alla gemensamt arbetat fram med viss hjälp av bekanta i branschen.   
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Kommunförvaltningen 
Elisabeth Karlsson 
telefon 0304-334369 
e-post: elisabeth.karlsson@orust.se 
 
 

Beslut om antagande av ändring av del av byggnadsplan för  
Tofta 2:165 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Anta detaljplan för ändring av del av byggnadsplan för Tofta 2:165 enligt 5 kap. 27 § 
Plan- och bygglagen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Planändringen omfattar hela fastigheten Tofta 2:165, som ligger vid Husegärdes backe 4, 
i norra delen av Stocken. Syftet med planändringen är att öka och anpassa byggrätten 
inom fastigheten Tofta 2:165. 
Planhandlingarna var på samråd 28 november 2022 – 18 december 2022. Samtliga i 
samrådskretsen (myndigheter, organisationer och privatpersoner) godkänner eller har 
inget att erinra till planförslaget. Granskningsutlåtandet har annonserats från och med 
2023-02-06.  
Detaljplaneförslaget har utrett platsens förutsättningar och förslag till förändring är 
därefter framarbetade. Förvaltningen bedömer att planförslaget kan antas. 

Utredning  

Bakgrund 
Beslut om planbesked beviljades 2021-01-11 av utskottet för samhällsutveckling med 
motiveringen att syftet med ansökan om planbesked inte strider mot översiktsplanens 
intentioner och är lämplig. Arbetet med detaljplanen startade i augusti 2022 och 
planförfarandet har bedrivits som ett begränsat standardförfarande.  
Planhandlingarna var på samråd 28 november 2022 – 18 december 2022. Samtliga i 
samrådskretsen (myndigheter, organisationer och privatpersoner) godkänner eller har 
inget att erinra till planförslaget. Lantmäteriet godkänner planförslaget och skickar med 
en del förbättringsförslag varav några har tagits om hand i planhandlingen. 
Granskningsutlåtandet har annonserats från och med 2023-02-06.  
 
Planförslaget, syfte och huvuddrag 
Gränsen för området som planändringen berör omfattar hela fastigheten Tofta 2:165, 
som ligger vid Husegärdes backe 4, i norra delen av Stocken. För området gäller en 
detaljplan lagakraftvunnen 1980-07-16. Landskapsbilden i området präglas av bevarad 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2023-02-06 KS/2020:1392 
 

 

naturmark och synliga hällar mellan husen som har grundlagts och placerats i den 
kuperade terrängen på traditionellt vis. Bostadshuset är ett nybyggt 1 ½ plans hus med 
en utformning som påminner om traditionell Bohuslänsk karaktär. Det ligger högst upp 
i ett fritidshusområde med blandad bebyggelse.  
Syftet med planändringen är att öka byggrätten inom fastigheten Tofta 2:165 och 
därmed möjliggöra en tillbyggnad med veranda/entré på bostadshuset i nordost. 
Samtidigt anpassas hela byggrätten efter bostadshusets nuvarande utbredning. 
Bestämmelserna för byggnadshöjd, våningsantal och att vind inte får inredas ersätts med 
bestämmelser för nockhöjd och takvinkel för att möjliggöra en takkupa eller frontespis 
på takfallet i sydväst.  
 
Bedömning 
Inga kulturhistoriska värden skadas eller förvanskas i och med planändringen och en 
framtida utbyggnad av bostadshuset. Planändringen medför ingen skada på 
landskapsbilden då bestämmelsen för nockhöjd är i linje med husets befintliga 
nockhöjd. Den tillkommande volymen som planändringen medger är ringa och kommer 
således inte heller påverka några siktförhållanden för bebyggelsen i området. 
Ökad belastning på marken är begränsad och markförhållanden goda för grundläggning.  
Planändringen medför inga kommunala kostnader. 
 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna detaljplanen på ett ändamålsenligt sätt svarar 
mot en önskad utveckling av platsen. Detaljplaneförslaget har utrett platsens 
förutsättningar och förslag till förändring är därefter framarbetade. Förvaltningen 
bedömer att planförslaget kan antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-06 
Planhandling (plankarta och planbeskrivning) 2023-01-10 
Granskningsutlåtande 2023-01-10 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark- och exploateringsenheten 
Byggenheten 
Miljöenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
Rickard Karlsson   Carina Johansson  
Planchef    Sektorchef samhällsutveckling
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Beslut/Instans

ÄNDRING AV DEL AV BYGGNADSPLAN FÖR
TOFTA 2:165

PLANSKEDE SAMRÅDSHANDLING

UPPRÄTTAD AV ELISABETH KARLSSON

UPPRÄTTAD 2023-01-10 REV DATUM

ELISABETH KARLSSON
PLANINGENJÖR

RICKARD KARLSSON
PLANCHEF

DATUM

DATUM

KS
X §

DNR KS/2020:1392

TILL PLANEN HÖR
Plankarta med planbeskrivning, upprättad 2023-01-10
Byggnadsplan för Stocken, östra delen av samhället (14-MOR-2314), antagen 1978-02-23

LAGA_KRAFT

ANTAGANDE

PLANBESTÄMMELSER SOM TILLKOMMER

Planbestämmelserna i den underliggande byggnadsplanen för Stocken, östra delen av
samhället, (14-MOR-2314) från 1978-02-23 gäller jämsides med ändringen.

GRÄNSBETECKNINGAR
Gräns för område som ändringen avser
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Bostäder.B

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 18.60 meter över angivet nollplan

Takvinkel
o1 Minsta takvinkel är 35 grader
o2 Största takvinkel är 40 grader

UTSNITT GÄLLANDE PLAN 14-MOR-2314, SKALA 1:200 (A1) / 1:400 (A3)

ÖVERSIKT GÄLLANDE PLAN 14-MOR-2314, SKALA 1:2000 (A1) / 1:4000 (A3)

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN
Till planändringen hör även planhandlingar för byggnadsplan för Stocken, östra delen av samhället
(14-MOR-2314) som fortsätter att gälla i de delar som inte utgår eller ersätts. Denna planändring ska
därför läsas tillsammans med byggnadsplan (14-MOR-2314).

Syfte och huvuddrag
Fastigheten är idag planlagd som kvartersmark för bostäder. Inom fastigheten finns ett bostadshus,
samt två komplementbyggnader. Befintlig byggrätt är fullt utbyggd. Syftet med planändringen är att öka
byggrätten på fastigheten Tofta 2:165 och därmed möjliggöra en tillbyggnad med veranda/entré på
bostadshuset i nordost. Samtidigt anpassas hela byggrätten efter bostadshusets nuvarande utbredning.
Gränsen som reglerar mark som ej får bebyggas justeras som en följd av att byggrätten ändras och
därmed blir det möjligt att bygga ut befintligt bostadshus. Bestämmelsen ändras till att marken inte får
förses med byggnad i stället för bebyggas.
Bestämmelserna för byggnadshöjd, våningsantal och att vind inte får inredas ersätts med
bestämmelser för nockhöjd och takvinkel för att möjliggöra en takkupa eller frontespis på takfallet i
sydväst. Bestämmelser som tillkommer är högsta nockhöjd +18,60 samt takvinkel 35-40 grader för
huvudbyggnaden.

Planförfarande
Planarbetet bedrivs med så kallat begränsat standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan
skickas ut för samråd och efter skriftligt godkännande av samtliga i samrådskretsen tas den upp för
antagande.

PLANKARTA, SKALA 1:100 (A1) / 1:200 (A3)

Tidigare ställningstaganden
2021-01-11 beviljade Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling planbesked med motiveringen
att syftet med ansökan om planbesked inte strider mot översiktsplanens intentioner och är lämplig. För
området gäller en detaljplan lagakraftvunnen 1980-07-16 som för gällande byggrätt anger bostad.
Gällande planbestämmelser reglerar markanvändningen för området till bostadsändamål, endast en
huvudbyggnad och endast en bostadslägenhet, max en våning, vind får inte inredas och max 4,0 meter
i byggnadshöjd. Bortsett från byggrättens yta regleras fastigheten med prickad mark vilket innebär att
marken ej får bebyggas.

Befintliga förhållanden och konsekvenser
Gränsen för området som planändringen berör omfattar hela fastigheten Tofta 2:165, som ligger vid
Husegärdes backe 4, i norra delen av Stocken.

Landskapsbild och kulturhistoriskt värde
Bostadshuset fick bygglov 2017-05-15 och är ett nybyggt 1 ½ plans hus med en utformning som
påminner om traditionell Bohuslänsk karaktär. Det ligger högst upp i ett fritidshusområde med blandad
bebyggelse. Inom området, runtom fastigheten, finns både äldre enkelstugor i 1 ½ plan som byggts om
och till med bland annat verandor, entréer, takkupor och frontespiser och det finns nyare enplans
fritidsbebyggelse med fasadtegel, liggande fjällpanel mm. Det finns inga kulturhistoriska värden i
området som skadas eller förvanskas i och med planändringen och en framtida utbyggnad av
bostadshuset, men planområdets läge högst upp i området medför en viss silhuettverkan vilken ger att
utformning och uttryck ska hanteras med omsorg och hänsyn till bebyggelsen vid alla ändringar.

Landskapsbilden präglas av bevarad naturmark och synliga hällar mellan husen som har grundlagts
och placerats i den kuperade terrängen på traditionellt vis. Planändringen medför ingen skada på
landskapsbilden då bestämmelsen för nockhöjd är i linje med befintlig nockhöjd och en takkupa eller
frontespis med hänsyn till förvanskningsförbudet endast får ges en utformning i linje med byggnaden
och bebyggelsens karaktär.

Siktförhållanden
Fastigheten ligger högst upp i områden utan direkt angränsande eller bakomliggande grannfastigheter.
Hela fastigheten omges av allmän platsmark. Den tillkommande volymen som planändringen medger
är ringa och kommer således inte påverka några siktförhållanden för bebyggelsen i området.

Geotekniska förhållanden
Tillkommande byggytor är av liten omfattning och avser endast ett mindre tillägg till befintlig
bebyggelse. Ökad belastning på marken är begränsad och markförhållanden består i huvudsak av berg
och berg i dagen. Grundläggning med skydd för markradon kan med fördel utföras i samband med
bygglov på de ytor som avses bebyggas.

Ekonomi och teknik
Planändringen medför inga kommunala kostnader.
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

10 m98764 53210

PLANBESTÄMMELSER SOM KVARSTÅR

PLANBESTÄMMELSER SOM UTGÅR

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.

På tomtplats, som omfattar med B eller BF betecknat område, får uppföras endast en
huvudbyggnad. Byggnadsnämnden må dock medgiva, att därjämte ett uthus uppföres,
därest detta prövas vara förenligt med ettprydligt och ändamålsenligt bebyggande samt
trafiksäkerheten och brandsäkerheten icke eftersätts.

På med B eller BF betecknat område får friliggande uthus icke uppföras till större höjd än
2,5 meter.

På med B betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mer än en bostadslägenhet.

Uthus inom planområdet får icke inredas för bostadsändamål.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

På med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning. Härutöver får vind
icke inredas.

På med I betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 4,0 meter.

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Där byggnadsnämnden
så prövar lämpligt må dock med B betecknat område användas jämväl för handels- och
hantverksändamål.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år för de bestämmelser som ändringen avser från det att
ändringen vunnit laga kraft.

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN

Upprättad av Orust kommun,
Tobias Gustafsson, Mät- och kartingenjör

Fastighetsskiktets aktualitet 2022-08-22
Detaljskiktets aktualitet 2022-08-22

Referenssystem SWEREF 99 12 00, RH2000
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Hur samrådet bedrivits 

Planhandlingarna har varit på samråd enligt 5 kap. 11 §, PBL under tiden 28 november 2022 – 18 

december 2022. Planförfarandet bedrivs som ett begränsat standardförfarande och godkännande av 

planförslaget har därför inhämtats från samrådskretsen. Inkomna yttranden sammanfattas och besvaras i 

detta granskningsutlåtande. Länsstyrelsens och Lantmäteriets yttranden biläggs även som separat bilaga. 

Sammanfattning 

Under samrådet har det inkommit 20 yttranden. Samtliga i samrådskretsen (myndigheter, organisationer 

och privatpersoner) godkänner eller har inget att erinra till planförslaget. Länsstyrelsen anger i sitt yttrande 

att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse kommer att skadas 

påtagligt, mellankommunal samordning blir olämplig, miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs, strandskydd 

upphävs i strid med gällande bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet. 

Lantmäteriet godkänner planförslaget och skickar med en del förbättringsförslag varav några har tagits om 

hand i planhandlingen. 

Ändringar sedan samråd 

 Planens genomförandetid (5 år) har lagts till i planhandlingen. 

 Redaktionella ändringar i planhandlingen. 

Kvarstående synpunkter 

 Inga kvarstående synpunkter som måste åtgärdas. 

Ställningstagande 

Planhandlingen har endast justerats med avseende på genomförandetiden och några redaktionella 

ändringar. Förvaltningen anser därmed att detaljplanen kan tas upp för antagande enligt PBL 5 kap 27 §. 

Yttranden 

Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, företag och föreningar, kända sakägare och sist andra än 

kända sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Yttranden från organisationer, 

föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har sammanfattats. Samtliga yttranden finns i sin helhet i 

kommunens arkiv. 

Dataskyddsförordningen innebär att den version av granskningsutlåtande som publiceras på hemsidan inte 

får innehålla några personuppgifter. Granskningsutlåtandet är allmän handling som kan begäras ut i 

originalversion.  

Länsstyrelsen  

Om planen 

Syftet med planförslaget är att öka byggrätten på fastigheten Tofta 2:165 och därmed möjliggöra en 

mindre utbyggnad av bostadshuset. 
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Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygg-lagen (PBL 2010:900). 

Motiv för bedömningen  

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna planförslaget 

inte ska riskera överprövning. Råd och syn-punkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska 

uppfylla lagstiftningens krav.  

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §  

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 

områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.  

Länsstyrelsen befarar inte att:  

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt  

 Mellankommunal samordning blir olämplig.  

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  

 Bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet  

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Lantmäteriet 

Planförslaget godkänns  

Lantmäteriet har vid genomgång av planförslaget inte hittat något behov av helt nödvändiga 

kompletteringar eller justeringar av handlingarna som faller inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden eller får negativa effekter på eventuell kommande fastighetsbildning. Lantmäteriet 

godkänner därför planförslaget i dess nuvarande skick så att det finns möjlighet för kommunen att utesluta 

granskningsskedet i planprocessen.  

Punkter som kan förbättras  

Om kommunen ändå ska göra förändringar i planhandlingarna konstaterar Lantmäteriet att följande kan 

förbättras:  

GENOMFÖRANDETID BÖR ANGES I ANSLUTNING TILL PLANBESTÄMMELSERNA  

Planens genomförandetid framgår inte av plankartan, vilket det bör göra på grund av följande skäl:  

 Kommunen ska enligt 4 kap. 21 § PBL ange vilken genomförandetid som gäller för detaljplanen. 

Om ingen genomförandetid anges blir den, enligt 4 kap. 23 § PBL 15 år från den dag då beslutet 

att anta planen får laga kraft.  

 Vid framtagande av detaljplaner som följer Boverkets föreskrifter respektive allmänna råd BFS 

2020:5 respektive 2020:6 behandlas genomförandetid inte som en planbestämmelse. Det anges 

dock i konsekvensutredningen till BFS 2020:6 på sidan 24. ”Genomförandetiden är inte en 

planbestämmelse men informationen om vilken genomförandetid som gäller behöver tydligt framgå av 
detaljplanens redovisning. Genomförandetiden kan därför, trots att det inte är någon planbestämmelse, 

redovisas under en egen rubrik i listan med planbestämmelser.” Boverket föreslår i det allmänna rådet, 

avsnitt 2.1, att rubriken ovanför texten om genomförandetiden ska vara ”Genomförandetid” med 

samma rubriknivå som till exempel rubriken ”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”.  
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Enligt 4 kap. 22 § PBL avser dock genomförandetiden vid planändring endast de frågor som ändras. För 

att ändringen ska vara tydlig bör det framgå av skrivningar i planbeskrivningen vilka planbestämmelser 

som ändras och att det är dessa som får ny genomförandetid. I planbestämmelsen om genomförandetid 

bör det framgå att genomförandetiden avser de bestämmelser som ändras. Skrivningen i Munkedals 

kommuns Ändring av detaljplan för Vässjeområdet, Hällevadsholm kan användas som inspiration.  

ÖVERLAPPNING MELLAN BETECKNINGAR I PLANKARTAN OCH GRUNDKARTAN  

I plankartan står beteckningarna ”Bh1o1o2” inlagda så att de till viss del överlappar 

fastighetsbeteckningen ”2:165” i grundkartan. Detta bör åtgärdas.  

KONTROLLERA FASTIGHETSGRÄNSER AV VIKT FÖR PLANLÄGGNINGEN MED 0,025 

METERS LÄGESOSÄKERHET  

I planförslaget finns det användnings- eller planområdesgränser i samma läge som fastighetsgränser som är 

inlagda i den digitala registerkartan med mycket god lägesosäkerhet (0,025 meter). Denna lägesosäkerhet 

kan dock vara missvisande och det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts när 

lägesosäkerheten sattes.  

Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och nuvarande SWEREF 99 transformerades nämligen 

tusentals gränspunkter över hela landet utan kontroll i fält. Dessa fick lägesosäkerheten 0,025 eller 0,03 

meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter till exempel i områden med lokala stomnät 

kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.  

Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden där 

det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 eller 0,03 meter, och vid behov kontrollmäta 

sådana gränser. Lyssna gärna på avsnitt 2 av Positionspodden från Geoforum Sverige där bland annat 

frågor om svårigheten med att vara säker på den angivna lägesosäkerheten diskuteras. Du hittar podden till 

exempel via denna länk.  

GRUNDKARTA  

 Teckenförklaring till grundkartan saknas.  

 Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen respektive för övriga detaljer i 

grundkartan saknas.  

 Traktnamnet finns inte angivet i grundkartan  

 Angivelse om koordinatsystem i plan respektive höjd saknas.  

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men 

som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)  

PASSA PÅ ATT TA BORT BESTÄMMELSE MED BYGGNADSHÖJD?  

I planbestämmelsen ”På med B eller BF betecknat område får friliggande uthus icke uppföras till större höjd än 2,5 

meter.” vilken är en av de planbestämmelser som kvarstår är det byggnadshöjd som avses. Lantmäteriet vill 

tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i undantagsfall ska regleras med 

begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis finns olika tolkningar av begreppet. När 

byggnadshöjd används kan lovprövningen försvåras och leda till svårförutsedda resultat. Boverket 

förordar i stället i första hand att totalhöjd eller nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna 

mer om detta på sidan om ”Höjd på byggnadsverk” i PBL Kunskapsbanken. I Boverkets föreskrifter BFS 

2020:5 finns totalhöjd och nockhöjd som egna kategorier medan andra begrepp för att reglera höjd på 

byggnadsverk registreras i en gemensam kategori för övrigt och blir därmed svåra att följa upp vid 

övergripande analyser av till exempel outnyttjade byggrätter.  
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Det kanske är ett bra tillfälle att se till så att byggnadshöjd inte används för någon planbestämmelse inom 

ändringsområdet.  

BEFINTLIGA BYGGNADER PÅ PRICKMARK  

Lantmäteriet noterar att det enligt grundkartan förefaller ligga två befintliga byggnader inom prickmark. 

Det står inget om att dessa byggnader ska tas bort eller om dessa är attefallshus eller friggebodar i 

planbeskrivningen. Kanske kommunen skulle passa på att ge dessa planstöd genom korsmark eller något 

annan lämplig utformning när planändringen ändå genomförs? 

Kommentar: Kommunen avser att lägga till genomförandetid på planhandlingen inför beslut om ändring av detaljplan samt 

göra en del redaktionella ändringar i planhandlingen. Fastighetsgränser har bekräftats kontrollerade av mätingenjör som 

utformat grundkartan. Bestämmelser om byggnadshöjd för komplementbyggnader har inte berörts i planändringen eftersom 

byggrätten är fullt bebyggd med huvudbyggnad och ingen ytterligare byggrätt med möjlighet till bygglovgiven 

komplementbyggnad finns. De två byggnaderna på prickmark har uppförts med undantagsbestämmelser för bygglov dvs 

friggebodsregler och då gäller inte detaljplanens bestämmelser om t ex prickad mark. Att omvandla marken till korsmark 

har därför inte bedömts nödvändigt eller lämpligt. Om friggebodar omvandlas till bygglovsgivna komplementbyggnader kan 

nya friggebodar byggas och bebyggelsemönster och stadsbild riskerar då att bli avvikande på en enskild fastighet. Ett sådant 

ändringsförfarande gällande tillkommande byggrätter för komplementbyggnader bör utredas för samtliga fastigheter inom 

detaljplanen/området och tas i ett större sammanhang med kulturmiljö och bebyggelsestruktur för ett större område i 

beaktande. 

Statens geotekniska institut, SGI 

Yttrande över samrådshandling daterad 2022-11-15 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Orust kommun erhållit rubricerad detaljplan med begäran om 

yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska 

frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, 

såsom hantering av radon, ingår således inte. 

Syftet med ändringen är att öka byggrätten på fastigheten Tofta 2:165 för att möjliggöra en tillbyggnad 

med veranda/entré på bostadshuset i nordost. 

Underlag: 

1 Plankarta, Ändring del av byggnadsplan för Tofta 2:165, Orust kommun, 2022-11-15. 

SGI:s synpunkter 

SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot föreslagen ändring av byggnadsplanen. 

Trafikverket 
Då befintlig byggrätt är fyllt utnyttjad önskar fastighetsägaren bygga ut ytterligare och då behöver gällande 

byggnadsplan ändras. 

Trafikverket ser inte att denna ändring har någon påverkan på statlig infrastruktur och har således inget att 

erinra i detta ärende.  

Bohusläns museum 

Vårt besked  

Vi har inget att invända mot planförändringen. Motivering: Syftet att medge en mindre utökad byggrätt 

bedömer vi inte nämnvärt påverka det kulturhistoriska värdet hos detta sentida bostadshus. Det ligger 

högt men relativt långt från miljöns tyngdpunkt hamnen och sjöbodarna vid stranden. Dess detaljutseende 



Granskningsutlåtande, ändring av del av byggnadsplan för Tofta 2:165 

6 

 

blir därför inte framträdande i den homogena bebyggelsemassan om det betraktas på avstånd. Det finns 

ingen känd och registrerad fornlämning inom planområdet eller dess närmaste omgivning som berörs av 

planförslaget. 

Övrigt 

Fastigheten finns inom en kommunalt utpekad miljö med högt kulturhistoriskt värde. 

Naturskyddsföreningen Orust 

Naturskyddsföreningen på Orust har inga synpunkter på detta förslag. 

Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution har inget att 

erinra. 

Ellevio AB 

Vi har tagit del av samrådshandlingarna. Vi har inga ledningar eller andra anläggningar i eller i närheten av 

planområdet och avstår därför från att yttra oss i ärendet. Västra Orust Energitjänst innehar 

områdeskoncessionen inom planområdet. 

Stockens vägförening 

Har inget att erinra över detaljplaneändringen och godkänner planförslaget. 

Fastighetsägare till Tofta 2:85 

Har inget att erinra över detaljplaneändringen och godkänner planförslaget. 

Fastighetsägare till Tofta 2:67 

Har inget att erinra över detaljplaneändringen och godkänner planförslaget. 

Fastighetsägare till Tofta 2:23 

Har inget att erinra över detaljplaneändringen och godkänner planförslaget. 

Fastighetsägare till Tofta 2:165 

Har inget att erinra över detaljplaneändringen och godkänner planförslaget. 

Fastighetsägare till Tofta 2:57  

Har inget att erinra över detaljplaneändringen och godkänner planförslaget. 
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Fastighetsägare till Tofta 2:58  

Har inget att erinra över detaljplaneändringen och godkänner planförslaget. 

Fastighetsägare till Tofta 2:84  

Har inget att erinra över detaljplaneändringen och godkänner planförslaget. 

Fastighetsägare till Tofta 2:81  

Har inget att erinra över detaljplaneändringen och godkänner planförslaget. 

Fastighetsägare till Tofta 2:27  

Har vid telefonkontakt efter utgången av samrådstiden uttalat att man inte tycker att det berör dem och att 

de som bor närmare får yttra sig. Man kommer därför inte skicka in svarsbrevet till kommunen. 

Kommentar: Kommunen bedömer att uttalandet har klargjort att fastighetsägarna inte har någon erinran emot planförslaget. 

Fastighetsägare till Tofta 2:1, Falkiska donationen (2 inkomna yttranden)

  

1. Falkiska har inget att erinra i ärendet. 

2. Det är den fastigheten som hade byggt för nära gränsen, men det är utrett så Falkiska 

Donationen har inget att erinra i ärendet om planändring gällande Tofta 2:165. 

Medverkande 

Granskningsutlåtandet har tagits fram av tjänstepersoner på Orust kommun.  

Elisabeth Karlsson, planingenjör 

Rickard Karlsson, planchef 

 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2023-02-01 KS/2022:985 
 

 

 

Kommunförvaltningen 
Linn Bragd 
telefon 0304-33 41 53 
e-post: linn.bragd@orust.se 
 
 
Gång och cykelstråk från Svanesund till Varekil 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2023-02-01 anse E-förslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet  
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag: 
 
”Gång och cykelstråk från Svanesund till Varekil 
Det finns stigar och grusvägar bitvis mellan dessa orter. Mitt förslag är att det görs en 
helhetslösning så att det går att ta sig på slingrande småvägar hela sträckan så som nu 
gjorts från Svanvik till Varekil.” 
 
Vid röstningens utgång, 2022-10-07, hade förslaget fått 53 röster. 
 

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

 Binda ihop samhällen – Här blir det aktuellt att titta på alternativa vägar precis 
som föreslås i Orustförslaget. 
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 Identifiera våra målpunkter, t.ex. skolor, busstationer etc. 
 Binda ihop gamla fritidshusområden som omvandlats till åretruntbebyggelse 

med våra större tätorter 
 Utveckla Cykelkartan  
 Prioritera att barn ska kunna ta sig till och från skola/aktiviteter – Det är som 

barn man grundar sitt beteende vid val av transportmedel 
 Se helheten och trygghetsperspektiv – Viktigt att gång- och cykelvägen känns 

trygg att välja  
 
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida: 
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligpl
anering/cykelstrategi 

 
Bedömning  
Förvaltningen anser att förslaget är besvarat med denna tjänsteskrivelse. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-01 
 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren  
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
 
 
Nina Hansson   Carina Johansson 
Enhetschef mark- och exploatering  Sektorchef

https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/cykelstrategi
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/cykelstrategi
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Kommunförvaltningen 
Christoffer Vikström 
telefon 0304-33 41 26 
e-post: christoffer.vikstrom@orust.se 
 
 
Besvarande av motion om att underlätta installation av 
solpaneler på privata hus. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Martin Reteike (MP) inkom 2022-04-27 med ett förslag om att underlätta installation av 
solceller genom att byggnation av solceller på egna fastigheten ska kunna göras med 
enbart bygganmälan samt att Orust kommun låter göra en så kallad solkarta över 
kommunen.  
 
Orust kommuns bygglovshandläggare utgår från plan- och bygglagen när de kräver 
bygglov och det finns i huvudsak två anledningar till varför regleringen finns i en 
detaljplan: 
Den första är att man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller enhetliga miljöer av 
kulturmiljöintresse. Det kan handla om enskilda byggnader, sammanhållna kvarter eller 
grupphusbebyggelse där man vill bevara ett uttryck eller en viss kvalitet. 
Det andra gäller nyare bebyggelse där man valt att hålla samman bebyggelsen via någon 
form av uttryck. Detta kan vara ex. fasadfärgen eller takfärg vilket skapar en viss 
enhetlighet. 
 
I planhandlingarna framgår normalt sett syftet med en viss reglering. På detaljplaner 
som tas fram idag ska det finnas en hänvisning till vilket lagrum som används samt en 
motivering i planbeskrivningen till den reglering som görs i plankartan. 
I alla områden finns reglerat vad som ska utgöra den gemensamma nämnare eller det 
som önskas bevaras. Det finns vanligen inte ett hinder att sätta solceller utan det beror 
på hur dessa är anpassade till miljön. Till exempel kan man inte välja vilka solceller som 
helst på marknaden utan valet behöver anpassas efter den miljö och de regler som gäller 
för det område där fastigheten finns. Denna typ av logik gäller även i andra 
sammanhang som om man vill byta fasadfärg eller fönster. 
 
När en bygglovsansökan om solceller på röda tak inkommer så hanteras den i vissa fall 
som en mindre avvikelse. Så vida det inte är ett område där man vill värna ett visst 
uttryck i känsliga eller enhetliga miljöer av kulturmiljöintresse. Man har alltid möjlighet 
att pröva sitt ärende i nämnden.  
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Att enbart kräva anmälan och inte bygglov skulle strida mot Plan-och bygglagen och det 
är inget beslut Orust kommun kan ta på egen hand.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-23 
Motion, daterad 2022-04-27 

Beslutet skickas till 
Byggenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Christoffer Vikström 
Enhetschef bygglov
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Kommunförvaltningen 
Elin Bergendahl 
telefon 0304-33 40 87 
e-post: elin.bergendahl@orust.se 
 
Beslut om konstgräsplan på kommunens fastighet Varekil 1:161 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Inte investera i att anlägga nytt konstgräs på befintlig konstgräsplan på 
kommunens fastighet Varekil 1:161. 

2. Att erbjuda föreningen att arrendera konstgräsplanen i befintligt skick efter att 
nuvarande avtal löpt ut i mars 2024, med arrendeavgift enligt gällande 
arrendetaxa för ideella föreningar. 

3. Att tillåta föreningen att själva anlägga nytt konstgräs på kommunens fastighet 
Varekil 1:161 om föreningen så önskar, och att i så fall erbjuda föreningen ett 
10-årigt arrendeavtal för marken under konstgräsplanen.  

Sammanfattning av ärendet 
På kommunens fastighet Varekil 1:161 finns en konstgräsplan som sedan den anlades 
2009 har nyttjats och underhållits av en idrottsförening. Planen fungerar även som 
spontanidrottsplats samt för Varekils skolas rastverksamhet. Föreningen har kontaktat 
kommunen och framfört att konstgräsplanen är i så dåligt skick att det finns stor 
skaderisk vid träning och matchspel och att konstgräset därför behöver bytas ut. Byte av 
konstgräset innebär enligt föreningen en kostnad på ca 2,3 miljoner kronor exkl. moms.  
 
Med hänsyn till likställighetsprincipen och likabehandling i förhållande till andra 
föreningar som sökt stöd hos kommunen för anläggande av konstgräsplaner ser 
förvaltningen att det är svårt att motivera att kommunen bekostar anläggningen i Varekil 
för att sedan upplåta den till en förening. 2022-01-26 beslutade kommunstyrelsen att 
inte bevilja kommunalt bidrag om 300 000 kronor till en annan förening för anläggande 
av konstgräsplan. Konstgräsplanen i Varekil har sedan den anlades förvaltats av en 
förening som både stått för underhåll och tagit intäkter för planen. Att återigen använda 
ett liknande upplägg där kommunen står för investeringskostnaden ser förvaltningen 
inte är förenligt med likställighetsprincipen eftersom andra föreningar inte har fått 
samma förmån, utan själva har bekostat sina konstgräsplaner och sökt andra bidrag. 
 
Eftersom det finns fler konstgräsplaner inom kommunen som föreningar äger och hyr 
ut för seriematcher ser förvaltningen att planen är viktigare i sin funktion som 
spontanidrottsplats. Som spontanidrottsplats kan planen tills vidare användas i befintligt 
skick. Därför bedömer förvaltningen inte att det är motiverat att kommunen bekostar 
upprustning av konstgräsplanen till att vara godkänd för seriespel. 
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Utredning 
På kommunens fastighet Varekil 1:161 finns en konstgräsplan. Konstgräsplanen anlades 
kring årsskiftet 2008-2009. I början av 2009 tecknades ett hyresavtal för konstgräsplanen 
mellan kommunen och en förening. Hyresavtalet har en upplåtelsetid på 15 år från 
2009-04-01 till 2024-03-31. Hyreskostnaden är 499 000 kr och betalades i förskott vid 
upplåtelsens början. I hyresavtalet anges att föreningen ansvarar för att underhålla 
konstgräsplanen och har rätt att tillfälligt hyra ut konstgräsplanen till andra föreningar. 
Föreningen står för kostnad för skötsel av konstgräsplanen och tar intäkter vid 
uthyrning till andra föreningar.  
 
Konstgräsplanen anlades av kommunen till en total kostnad av 2 099 000 kronor. 
Kommunfullmäktige hade beviljat investering på 1 600 000 kronor. Vid upphandling 
visade sig anläggandet bli 499 000 kronor dyrare, vilket finansierades genom ett 
långsiktigt hyresavtal med föreningen. 
 

Nuläge  
I slutet av 2022 kontaktade föreningen Orust kommun inför att befintligt hyresavtal går 
ut 2024. Föreningen framför i skrivelse daterad 2023-01-19 att konstgräsplanen är i så 
dåligt skick att det finns stor skaderisk vid träning och matchspel och att konstgräset 
därför behöver bytas ut. Byte av konstgräset innebär enligt föreningens skrivelse en 
investeringskostnad på ca 2,3 miljoner kronor exkl. moms. Föreningen framför följande 
önskningar: 

 Att kommunen så fort som möjligt investerar i byte av konstgräs på befintlig 
konstgräsplan för att säkerställa föreningens fortsatta utveckling med bygdens 
barn och unga. 

 Att säkerställa skolans fortsatta möjligheter till uteidrott och rastverksamhet. 
 Att bibehålla den spontana mötesplatsen i Varekil med öppen tillgång till planen 

när föreningen ej använder den. 
 Att nuvarande hyresavtal skrivs om till ett framtida arrendeavtal på 10 år där 

föreningen tar på sig att sköta och bekosta driften av anläggningen för 
kommunen, till en beräknad kostnad om 270 000 kr/år.  

 
Förvaltningen har beställt en besiktning av konstgräsplanen för att ta reda på dess skick. 
Besiktningen visar att planen är för hård och därför har dålig stötupptagning. 
Besiktningen visar även att konstgräset är tillplattat vilket gör att bollen rullar för långt. 
För att åtgärda dessa brister krävs att planen fylls på med mer ifyllnadsmaterial av 
gummityp för att förbättra stötupptagningen. För att komma till rätta med att bollar 
rullar för långt krävs ett gediget underhållsarbete för att få fibrerna i mattan att stå upp 
mer.  
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Bedömning  
Konstgräsplanen fungerar som en del av rastverksamheten för Varekils skola och som 
spontanidrottsplats på kvällar och helger. Denna funktion är viktig för att främja 
folkhälsan och minska skadegörelse. Ur denna synpunkt ser förvaltningen att 
konstgräsplanen är viktig för samhället. Enligt den besiktning som kommunen har 
beställt är planen inte godkänd varken för Nordic- eller FIFA-standard.  Däremot 
bedömer förvaltningen att planen går att använda för rastverksamhet och som 
spontanidrottsplats.  
 
Föreningen har ett avtal som sträcker sig fram till mars 2024. Förvaltningen bedömer att 
konstgräsplanen inte är i så dåligt skick att nytt konstgräs behöver anläggas innan 
avtalets utgång. De åtgärder som föreslås i besiktningen för att förbättra planen bedöms 
vara sådana åtgärder som föreningen enligt befintligt hyresavtal ansvarar för i och med 
sitt underhållsansvar.  
 
Med hänsyn till likställighetsprincipen och likabehandling i förhållande till andra 
föreningar som sökt stöd hos kommunen för anläggande av konstgräsplaner ser 
förvaltningen att det är svårt att motivera att kommunen bekostar anläggningen i Varekil 
för att sedan upplåta den till en förening. 2022-01-26 beslutade kommunstyrelsen att 
inte bevilja kommunalt bidrag om 300 000 kronor till en annan förening för anläggande 
av konstgräsplan. Konstgräsplanen i Varekil har sedan den anlades förvaltats av en 
förening som både stått för underhåll och tagit intäkter för konstgräsplanen. Att återigen 
använda ett liknande upplägg där kommunen står för investeringskostnaden ser 
förvaltningen inte är förenligt med likställighetsprincipen eftersom andra föreningar inte 
har fått samma förmån, utan själva har bekostat sina konstgräsplaner och sökt andra 
bidrag för detta.  
 
Om kommunen investerar i att lägga nytt konstgräs på anläggningen ser därför 
förvaltningen att det också borde vara kommunen som sköter underhåll och 
tidsbokning m.m. Att kommunen har underhållsansvaret innebär dock att kommunen 
får driftkostnader för planen. Det kan vara organisatorisk svårt att ha beredskap för 
snöskottning inför att planen är uthyrd vid snöfall. Förvaltningen bedömer det som 
svårt att få täckning för driftkostnaderna genom intäkter från uthyrning eftersom det 
finns fler konstgräsplaner på Orust och flera föreningar har egna planer.  
 
Eftersom det finns fler konstgräsplaner inom kommunen som föreningar äger och hyr 
ut för seriematcher ser förvaltningen att planen är viktigare i sin funktion som 
spontanidrottsplats. Som spontanidrottsplats kan planen tills vidare användas i befintligt 
skick. Därför bedömer förvaltningen inte att det är motiverat att kommunen bekostar 
upprustning av konstgräsplanen till att vara godkänd för seriespel.  
 
Vill föreningen fortsätta arrendera konstgräsplanen i befintligt skick efter att gällande 
hyresavtal går ut bedömer förvaltningen att det är skäligt att ge föreningen en nolltaxa 
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för själva anläggningen eftersom den är i undermåligt skick för seriespel. Förvaltningen 
föreslår därför att föreningen endast betalar för arrendet för marken under 
anläggningen, vilket enligt 2022 års taxa är 1 000 kr per år för ideella föreningar.  
 
Vill föreningen upprusta konstgräsplanen på egen hand ser förvaltningen positivt på att 
tillåta det. I det fall föreningen själva bekostar anläggande av nytt konstgräs blir planen 
föreningens egen anläggning. Föreningen behöver i så fall endast arrendeavtal för 
marken under anläggningen, där arrendeavgiften är 1 000 kr per år för ideella föreningar 
enligt 2022 års taxa. För att ge föreningen långsiktighet i sin investering kan ett 
långsiktigt arrendeavtal på 10 år tecknas.  
 
Vill föreningen inte fortsätta arrendera planen i befintligt skick eller själva göra åtgärder 
för att förbättra skicket föreslår förvaltningen att kommunen behåller planen som 
spontanidrottsplats tills vidare. I så fall får framtida besiktning av planen avgöra vilka 
eventuella framtida åtgärder som krävs och hur länge den är duglig som 
spontanidrottsplats och för skolans rastverksamhet.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20 
Föreningens skrivelse daterad 2023-01-19 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
Fritidsenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef    Mark- och exploateringschef 



Översiktskarta konstgräsplan Varekil 1:161 
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Kommunförvaltningen 
Elin Bergendahl 
telefon 0304-33 40 87 
e-post: elin.bergendahl@orust.se 
 
 
Beslut om tilldelning av markanvisning för Östra Dalby 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tilldela exploatören markanvisningen för Östra Dalby enligt inlämnat anbud 
2. Godkänna markanvisningsavtal för Östra Dalby, daterat 2023-02-06 
3. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för område A och B som ingår 

i markanvisning för Östra Dalby 
4. Ge förvaltningen i uppdrag att planlägga kommunala tomter inom område C  
5. Finansiering för planläggning av område C sker inom planenhetens befintliga 

driftbudget för interna detaljplaner med start 2023 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-21 att godkänna planprogram för Dalby och 
kommunstyrelsen beslutade 2022-06-14 att gå ut med en inbjudan till markanvisning för 
tre av de delområden som redovisas i planprogrammet. Kommunen fick anbud på två 
av de tre delområdena.  
 
Det vinnande anbudet gav utifrån de ställda kriterierna högst sammanlagda poäng och 
utgjorde den bästa helhetslösningen. Ett markanvisningsavtal som reglerar kostnader 
och ansvar, markområde som exploatören ska förvärva m.m. har tagits fram tillsammans 
med exploatören. 
 
Inom det delområde där kommunen inte fick några anbud föreslås kommunen ta fram 
kommunala tomter. Finansiering av planläggning för detta område ryms inom 
planenhetens befintliga driftbudget för interna detaljplaner. 
 
För att genomföra föreslagen exploatering krävs att en detaljplan tas fram. Arbete med 
detaljplan avses påbörjas under andra kvartalet 2023. 
 

Utredning 
Markanvisningsområdet är beläget i Dalby, nordväst om Henån och utgör delar av 
programområdet för ”Planprogram Dalby”, vilket godkändes av kommunfullmäktige 
2021-09-21. Inbjudan till markanvisning, som kommunstyrelsen beslutade att gå ut med 
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2022-06-14, omfattar de områden som i planprogrammet benämns Rosenkasen (område 
A), Ängsbergets fot (område B) och Högelid (område C). Område A utgörs av ca 
120 000 m2 skogsmark på Ängsbergets västra sida. Område B utgörs av ca 22 000 m2 
åkermark längs Ängsvägen. Område C utgörs av ca 8 000 m2 skogsmark och öppen 
mark längs Ängsvägen.  
 
Anbud har inkommit för två av delområdena, område A och B. Område A fick ett 
anbud och område B fick tre anbud. Anbuden har utvärderats utifrån de angivna 
kriterierna i inbjudan till markanvisning varav det vinnande anbudet innebar den bästa 
helhetslösningen. Den exploatör som lämnande det vinnande anbudet för område B är 
även den exploatör som lämnat anbud på område A. Samma exploatör föreslås tilldelas 
markanvisning för båda delområdena.  
 
Det vinnande anbudet innehåller totalt 122 bostäder varav 80 inom område A och 42 
inom område B. Enligt anbudet avser exploatören att inom område A uppföra 
friliggande småhus samt parhus och flerbostadshus i form av bostadsrätter. Inom 
område B anger anbudet att främst parhus samt några friliggande hus ska uppföras och 
ha bostadsrätt som upplåtelseform. Området kommer att byggas ut etappvis. 
 
Exploateringsgraden i anbudet är lägre än vad som anges i planprogrammet för Dalby, 
särskilt för område A. I planprogrammet föreslås 130-150 bostäder inom område A och 
40-60 bostäder inom område B. Dialog kring antalet bostäder har förts med 
exploatören. Medan utrymme för viss justering finns under detaljplanearbetet belyser 
exploatören att de ser andra värden än att bygga fler bostäder. Istället för att skapa en 
tätare bebyggelse ser exploatören att det är värdefullt att skapa kvalitativa värden genom 
att bevara närheten till naturen och grönyta mellan bebyggelsen.  
 
Exploatören har lämnat ett anbud på markpriset på totalt 33,8 miljoner kronor för 
område A och B. Anbudet baseras på att detaljplanen skapar byggrätt för det antal 
bostäder som anbudet föreslår samt på kostnadsbedömning för gata från den 
trafikutredning som kommunen lät utföra i samband med att planprogrammet togs 
fram.  
 
Inom område C där det inte inkom några anbud bedöms enligt planprogrammet 10-20 
bostäder få plats. Detta område skulle kommunen kunna planlägga för att ta fram 
kommunala tomter. Tar kommunen fram tomter inom område C innebär det att 
kommunen får ta den del av kostnaden för detaljplanen som avser område C. 
Finansiering av planläggning för detta område ryms inom planenhetens befintliga 
driftbudget för interna detaljplaner. Vid utbyggnad behöver kommunen även ta del i 
kostnad för åtgärder på Ängsvägen, där vägen ska breddas och GC-väg ska anläggas.  
 
För att möjliggöra föreslagen bebyggelse krävs att en detaljplan tas fram. Arbetet med 
detaljplan avses påbörjas under andra kvartalet 2023.  
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Nuläge 
Ett markanvisningsavtal mellan kommunen och exploatören har tagits fram. 
Markanvisningsavtalet reglerar kostnader och ansvar, markområde som exploatören ska 
förvärva m.m.  
 
Enligt markanvisningsavtalet ska kommunen ansvara för projektering och anläggande av 
gata och VA. Exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för dessa 
anläggningar. Markanvisningsavtalet reglerar att kommunen ansvarar för kostnader 
hänförliga till eventuella markföroreningar, vilket inte bedöms finnas några. 
Markanvisningsavtalet anger också att kommunen ska svara för 30 % av kostnader 
hänförliga till arkeologiska fynd inom området, vilket bedöms motsvara andelen 
arkeologiska fynd som berör allmän plats.  I övrigt står exploatören för samtliga 
kostnader som exploateringen medför, t.ex. förrättningskostnader, bygglovsavgifter och 
kostnader för framtagande av detaljplan inom markanvisningsområdet.  
 
Markanvisningsavtalet är giltigt i två år när det undertecknats av samtliga parter. Innan 
avtalstidens slut ska genomförandeavtal tecknas. Genomförandeavtalet upprättas med 
syfte att reglera åtaganden och skyldigheter i samband med markförvärv och 
exploateringens genomförande. Genomförandeavtalet ska antas av kommunstyrelsen i 
samband med att den nya detaljplanen antas. 
 

Bedömning  
Det vinnande anbudet gav utifrån de ställda kriterierna högst sammanlagda poäng. 
Anbudet tillgodoser även kommunens intentioner att skapa nya bostäder med blandad 
bebyggelse som anpassas till områdets topografi och kulturlandskap. Förvaltningen 
föreslår därför att utvald exploatör tilldelas markanvisningen samt att 
markanvisningsavtalet godkänns. 
 
Eftersom inget anbud inkom för område C föreslår förvaltningen att kommunen 
detaljplanelägger området för kommunala tomter som sedan säljs via upphandlad 
mäklare. Förvaltningen bedömer att det finns efterfrågan på villatomter i Henån. Detta 
tillsammans med områdets närhet till infrastruktur gör att exploateringen bedöms vara 
ekonomiskt genomförbar.  
 
Med bakgrund av ovanstående föreslås förvaltningen få i uppdrag att påbörja arbete 
med att ta fram detaljplan för det markanvisade området samt område C. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-17 
Markanvisningsavtal för Östra Dalby, daterat 2023-02-06 
Karta över delområden 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
Planenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef    Mark- och exploateringschef 
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Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och Studor 
Projektutveckling AB Org.nr. 556788-4845, nedan kallad Exploatören, träffas följande 

 
 

Markanvisningsavtal avseende Östra Dalby 
Område A och B 

 
1 Bakgrund 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-29 att godkänna genomförande av 
markanvisning för Östra Dalby.  
 
Studor Projektutveckling AB har lämnat anbud på markanvisningen för Östra 
Dalby, område A och B. Enligt anbudet avser Exploatören att uppföra totalt 122 
bostäder varav 80 i område A och 42 i område B.  

  
2 Markanvisningsområdet 
  

Markanvisningsområdet omfattar ett område bestående av del av fastigheterna 
Dalby 1:24, Dalby 1:84 och Henån 1:306, markerat med en röd linje i bifogad 
kartbilaga.  
 

3 Detaljplan 
  

En ny detaljplan med inriktning mot bostäder ska upprättas för 
markanvisningsområdet. Exploatören bekostar ny detaljplan enligt 
plankostnadsavtal. 
 

4 Fastighetsbildning 
  

Markanvisningsområdet ska avstyckas/fastighetsregleras ifrån kommunens 
fastigheter Dalby 1:24, Dalby 1:84 och Henån 1:306 och bildar nya fastigheter. 
Kommunen ansöker till Lantmäteriet om fastighetsbildning så snart detaljplanen 
antagits. Förrättningskostnaden ska betalas av Exploatören.  

  
5 Markpris och markförvärv 
  
 Ett genomförandeavtal ska tecknas mellan Kommunen och Exploatören. 

Genomförandeavtalet upprättas med syfte att reglera åtaganden och skyldigheter i 
samband med markförvärv och exploateringens genomförande. 
Genomförandeavtalet ska antas i samband med att den nya detaljplanen antas.  
 
Parterna är överens om att Exploatören ska förvärva markanvisningsområdet. Priset 
för marken inom område A är 500 000 kr/tomt för friliggande småhus och 1500 
kr/m2 ljus BTA för bostadsrätt. Priset för marken inom område B är 2000 kr/m2 ljus 
BTA för bostadsrätt. Markpriset indexeras enligt fastighetsprisindex fram till 
överlåtelsetidpunkt. 
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Enligt anbudet avser exploatören att inom område A uppföra totalt 80 bostäder 
varav 29 friliggande småhus med en sammanlagd bruttoarea om 5360 m2 BTA 
samt 51 bostäder i flerbostadshus och parhus med en sammanlagd bruttoarea om 
5748 m2 BTA. 
 
Enligt anbudet avser exploatören att inom område B uppföra totalt 42 bostäder i 
form av 6 friliggande hus och 36 bostäder i parhus. Total bruttoarea är 5360 m2 
BTA. 
 
Anbudet är baserat på kostnad för gator enligt Sigma Civils PM: Trafikförslag 
Ängsvägen Henån, Orust kommun, 2021-06-03. 
 
Det aktuella området avses byggas ut i etapper.  
Överlåtelsen av marken sker etappvis med ett köpekontrakt efter beviljat bygglov.  
 

6 Markanvisningsavgift 
  

En markanvisningsavgift om 5 % av försäljningspriset ska erläggas till kommunen 
senast 30 dagar efter att beslut om godkännande av markanvisningsavtal har vunnit 
laga kraft. Avgiften avräknas vid erläggande av köpeskillingen.  
 
Genomförs inte köp av markanvisningsområdet återbetalas 
markanvisningsavgiften.  
 

7 El, tele och datakommunikation 
  

Exploatören ska senast 4 månader innan utbyggnad påbörjas samråda med 
respektive huvudman för el, tele och datakommunikation. Eventuell flytt av 
ledningar bekostas av Exploatören. 
 

8 Parkering 
  

Exploatören ska inom markanvisningsområdet projektera, utföra och bekosta det 
antal parkeringsplatser som krävs för att täcka det behov som byggnationen 
skapar.  
 

9 Kostnader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläggande av gata på 
allmän plats samt VA. Projektering och utbyggnad ska ske i samråd med 
exploatören. Exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för 
anläggande av gata och VA. Eventuell kostnadsfördelning mellan exploatör för 
område A, B och C regleras i kommande genomförandeavtal.   
  
I och med att exploatören betalar faktisk kostnad för VA-utbyggnad ska 
exploatören inte betala VA-anslutningsavgift utan endast bostadsenhetsavgift enligt 
vid tidpunkten gällande taxa. Exploatören står för samtliga kostnader som 
exploateringen medför t.ex. kostnad för framtagande av ny detaljplan, 
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10                

bygglovsavgifter och förrättningskostnader med mera. Ett plankostnadsavtal ska 
tecknas mellan Exploatören och Kommunen. 
 
Markföroreningar och arkeologiska fynd  
 
Kommunen svarar för kostnader hänförliga till eventuella markföroreningar inom 
markanvisningsområdet.  
 
Exploatören svarar för 70 % och kommunen för 30 % av kostnader hänförliga till 
arkeologiska fynd inom markanvisningsområdet.  
 

11 
 
 
 
 
 

Erforderliga undersökningar och mätningar  
  

Exploatören har rätt att inom markanvisningsområdet utföra erforderliga 
undersökningar och mätningar innan köpeavtal tecknas.  
 
Utfyllnad, schaktning, påbörjande av byggnation eller liknande får inte ske innan 
tillträde enligt kommande köpeavtal om inte parterna gjort skriftlig 
överenskommelse om annat. 
 

12 
 
 
 
 
13 

Tvist 
 
Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om 
annat. 
 
Överlåtelse 
 
Exploatören äger inte rätt att utan kommunstyrelsens skriftliga medgivande 
överlåta detta avtal.  
 

14 Tillägg och ändringar 
 
Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 
Exploatören och Kommunen för att vara gällande. 
 

15 Avtalstid 
 
Detta markanvisningsavtal är giltigt i två år när det undertecknats av samtliga 
parter. Innan avtalstidens slut ska genomförandeavtal tecknas.  
 
Om genomförandeavtal inte tecknas innan avtalstidens slut upphör detta avtal att 
gälla i alla delar och exploatören står för sina egna nedlagda kostnader utan 
ersättningsskyldighet för kommunen. Kommunen är då fri att markanvisa området 
på nytt. 
 
Exploatören kan begära förlängning av avtalet skriftligen hos kommunen om 
exploatören bedömer att tidplanen inte kan följas på grund av förhållande utanför 
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exploatörens rådighet. För att förlängning ska beviljas krävs kommunens skriftliga 
medgivande. 
 
 

16 Giltighet 
 
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning att följande villkor är uppfyllt: 
 
att Orusts kommunstyrelse godkänner detta avtal senast 2023-05-01, genom beslut 
som vinner laga kraft. 
 
Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet 
utan ersättningsskyldighet för någondera parten. 
 
 
 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
För Orust Kommun                                              För Exploatören 
Kommunstyrelsen 
 
 
……………………………………. 
Ort och datum   

Studor Projektutveckling AB  
 
 
………………………………….. 
Ort och datum 

  
  
………………………………………                   ……………………………………….. 
Catharina Bråkenhielm  Firmatecknare  
Kommunstyrelsens ordförande 
 

 

 
……………………………………… 
Carina Johansson 
Sektorchef Samhällsutveckling  

 
……………………………………….. 
Namnförtydligande 

  



Översiktskarta Östra Dalby 

 

Det markanvisade området utgörs av skrafferat område. Planprogramområdet markeras med 
streckad linje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karta över delområden 

 

Delområde A, B och C.
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Kommunförvaltningen 
Linda Drottz 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: linda.drottz@orust.se 
 
 
Beslut om markanvisning för del av Svanesund 2:2 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna markanvisning enligt bifogad inbjudan till markanvisning för del av 
Svanesund 2:2. 

2. Arbeta in budget för driftkostnader kopplade till etapp 1 gällande borttagning av 
fornlämning m.m. i budgetprocessen 2024-2026. 

3. Arbeta in investeringsbudget avseende exploateringskostnader för gata, vatten 
och avlopp i etapp 2 i budgetprocessen 2024-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-10 att anta detaljplanen för Svanesund centrum, 
norra. Marken inom planområdet är i kommunens ägo och förvaltningen föreslår att 
markanvisning genomförs för fem delområden med ett tävlingsförfarande som 
genomförs i två steg. Första steget innebär att exploatörer får inkomma med en 
intresseanmälan och en projektidé. I steg två får två till tre utvalda exploatörer för varje 
delområde chansen att utveckla sin idé till ett mer konkret och gestaltat förslag, varefter 
marken tilldelas den exploatör vars förslag innebär den bästa helhetslösningen.  

Utredning 
Markanvisningsområdet 

Markanvisningsområdet är beläget i centrala Svanesund norr om Färjevägen och utgör 
del av detaljplaneområdet för Svanesund centrum, norra som vann laga kraft 2022-12-
08. Markanvisningen omfattar fem olika delområden och möjliggör uppförandet av 
varierade boenden i form av radhus, lägenheter, parhus eller villor. Totalt möjliggör 
detaljplanen ungefär 115 nya bostäder.  
 
Etapp 1, där delområde A, B och C ingår, bedöms kunna byggas ut 2025-2028 och 
etapp 2, där delområde D och E ingår, bedöms kunna byggas ut 2026-2029. Orust 
kommun har sedan 2020 ett markanvisningsavtal med Stiftelsen Orustbostäder för 
uppförande av flerbostadshus med hyresrätter inom planens sydöstligaste område. Detta 
område ingår således inte i markanvisningen. 
 
 
 



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2023-02-16 KS/2023:53 
 

 

 
 
Intresseanmälan och anbudsförfarande 

Markanvisningen är uppdelad i två steg. I det första steget får medverkande göra en 
intresseanmälan med formaliauppgifter och en beskrivning av sin projektidé samt lämna 
in två referensprojekt. 
 
Anbudsgivare kan lämna intresseanmälan på ett eller flera delområden. En 
intresseanmälan per delområde ska lämnas in där eventuell rangordning av önskat 
delområde ska anges. Inbjudan till markanvisning föreslår i enlighet med detaljplanen en 
blandad bebyggelse som anpassas till omgivningen. Upplåtelseformerna äganderätt, 
bostadsrätt och hyresrätt accepteras. Kommunen bekostar anläggandet av vägar på 
allmän plats, borttagning av fornlämning samt rivning av tre äldre byggnader. 
 
Utvärdering  

Utifrån intresseanmälan väljs två till tre exploatörer ut för varje delområde och får lämna 
in var sitt tävlingsförslag, vilket omsätter projektidén från intresseanmälan till ett 
konkret och gestaltat förslag. Marken tilldelas därefter den exploatör vars förslag innebär 
den bästa helhetslösningen för respektive delområde. Efter bedömning av förvaltningen 
kommer ärendet tillställas kommunstyrelsen för slutligt beslut gällande val av exploatör 
genom beslut om tecknande av genomförandeavtal. 
 
Markprissättning 

Kommunen har att beakta kommunallagens regler som bland annat innebär ett förbud 
att ge bidrag till enskild utan stöd i lag, likställighetsprincipen samt förbud att ge 
individuellt inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl. Kommunen 
omfattas även av EU:s statsstödsregler vilket innebär att otillåtet statsstöd kan anses 
föreligga om priset för marköverlåtelsen avviker mer än 100 000 euro från 
marknadsvärdet. Med hänsyn till detta har inbjudan till markanvisning angett ett fast 
markpris baserats på en oberoende värdering utifrån detaljplanens antagandehandling 
och byggrätter. Värderingen utgår från att infrastruktur är utbyggd fram till 
exploateringsområdet men att VA-avgifter tillkommer. 

Bedömning  
Förvaltningen föreslår att markanvisning genomförs för del av Svanesund 2:2 enligt 
”Inbjudan till markanvisning för del av Svanesund 2:2”. Markanvisningen föreslås 
genomföras med tävlingsförfarande enligt Orust kommuns riktlinjer för 
markanvisningar. 
 
Genom att markanvisning genomförs i två steg och för fem olika delområden där 
anbudsgivare kan lägga anbud på ett eller flera delområden välkomnar vi både större och 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2023-02-16 KS/2023:53 
 

 

mindre exploatörer vilket ökar möjligheterna att få in många bra förslag på hur 
områdena kan utvecklas.  
 
Ekonomisk bedömning 
Ekonomienheten bedömer att utrymmet för nya investeringar (t.ex. gata, mark, VA) och 
driftkostnader (t.ex. borttagning av fornlämningar) kopplade till exploateringsprojekt är 
begränsade de närmaste åren. Orsaken är att kommunen redan har många stora projekt 
igång bl.a. i VA och nya förskolor, vilka fyller det maximala investeringsutrymmet. 
Kommunens resultat har under flera år varit högt, men på grund av snabbt stigande 
priser, kostnader för el, räntor och pensioner beräknas kommunens resultat ligga på en 
miniminivå under åren 2023-2024. Det finns därför inte heller inom driften något extra 
utrymme för nya satsningar. Rekommendationen från ekonomienheten är att flytta fram 
kostnader och projekt som inte är absolut nödvändiga. Om utbyggnaden av Svanesund 
Norra kan ske i etapper är det att föredra.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-16 
Översiktskarta daterad 2023-02-17 
Inbjudan till markanvisning daterad 2023-02-16 
PM gestaltning daterad 2023-02-16 
Utkast genomförandeavtal daterad 2023-02-15 
Bilaga - Intresseanmälan kuvert 1 och 2, daterad 2023-02-15 
 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringsenheten 
 
 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef    Mark- och exploateringschef 
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Orust kommun
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Fastighetsbeteckning: Svanesund 2:2
Delområde A: 4100 m2 (bruttoarea) 
Delområde B: Befintlig villa 
Delomde C: 5000 m2 (bruttoarea)
Delområde D: ca 3000 m2 (bruttoarea) 
Delområde E: 3350 m2 (bruttoarea)

   PRIS:
Flerbostadshus, bostadsrätt 1 500 kr/m2 BTA
Flerbostadshus, hyresrätt 1 100 kr/kvm BTA
Centrumändamål befintlig villa 500 tkr
Småhus, friliggande 800 000 kr/tomt
Småhus, kedjehus/parhus 650 000 kr/tomt
Småhus, radhus 550 000 kr/tomt

Orust kommun bjuder in till intresseanmälan för 
markanvisning avseende del av Svanesund 2:2.
Genom att detaljplanen är antagen med flexibel  
byggrätt, utbyggd infrastruktur samt med ett fast 
markpris hoppas vi att denna markanvisning kan 
renodlas att fokusera på kvalitet och hållbara lös-
ningar.

Markanvisningsprocess
Intresseanmälan är öppen för alla aktörer som önskar in-
komma med en idé om en tänkbar byggnation för mar-
kanvisningsområdet. Markanvisningen är uppdelad i två 
steg.

Steg 1: Intresseanmälan
I intresseanmälan ska Exploatören presentera en över-
gripande projektidé med en enklare situationsplan/skiss 
vilken kommer att bedömas utifrån följande:

• Hur väl projektidén överensstämmer med markan-
visningstävlingens förutsättningar i inbjudan och PM 
för gestaltning. Ledord för utformning är naturan-
passning och grönska, samtida arkitektur, beständig-
het, sammanhängande kvarter, omväxling, siktlinjer 
och utsikt.

• Projektidéns beskrivning av begreppet ‘hållbar ut-
veckling’. Ledorden för sociala sammanhang är jäm-
likhet, jämställdhet, tillgänglighet samt socialt sam-
manhang och gemenskap.

• Exploatören/arkitektens två referensprojekt.

Steg 2: Tävlingsförfarande
Utifrån intresseanmälan väljs två till tre aktörer ut för 
varje delområde som får lämna in var sitt tävlingsförslag 
vilket omsätter projektidén från intresseanmälan till ett 
konkret och gestaltat förslag. Utvärderingen baseras på:

• Hur väl tävlingsförslaget överensstämmer med mar-
kanvisningens förutsättningar, förslagets hållbarhets-
dimensioner samt kvalitén på gestaltningen av täv-
lingsförslaget.

Marken tilldelas den exploatör vars förslag inne bär den 
bästa helhetslösningen. Utvärderingen kommer att ske 
av tjänstemän i kommunen. Efter bedömningen kommer 
ärendet tillställas kommun styrelsen för slutligt beslut gäl-
lande val av exploatör.

M a r k a n v i s n i n g

Faktaruta

s
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Om Svanesund 
centrum, norra
Det aktuella området är beläget i Svanesunds norra cen-
trum. Svanesund är Orust näst största tätort och ligger 
vid sundet mellan östra sidan av ön och Bohusläns fast-
land. Härifrån kan man lätt ta sig till Stenungssund eller 
Göteborg med hjälp av bilfärja. Svanesunds geografiska 
läge med närheten till Stenungssund gör det till ett av 
Orust strategiskt viktigaste samhällen för bostadsutbygg-
nad.

Svanesund Centrum Norra är ett område under pågå-
ende utveckling och byggnation ett flertal år framöver.
Detaljplan för området vann laga kraft 8 december 2022 
och  möjliggör nya ca 115 nya botäder och en ny förskola 
i ett centralt läge nära service och kollektivtrafik och sam-
tidigt i direkt närhet till natur och kust.

Projektets 
förutsättningar
Detaljplan
Exploateringen ska inrymmas inom gällande detaljplan. 
Detaljplan bifogas som underlag i inbjudan. Kommu-
nens bedömning är att en bebyggelse om minst 13000 
m2 BTA ryms inom planområdet. Ingen plankostnad till-
kommer på markpriset. Markanvisning är uppdelad i 5 
olika delområden.

Tekniska förutsättningar
VA: VA-nätet byggs ut av kommunen. Köparen betalar 
anslutningsavgift, anslutningstaxa finns på kommunens 
hemsida. Frågor besvaras av Affärdrivande verksamhet 
på Orust kommun.

Vägar: Utbyggnad av väg - etapp 1 pågår. Projektering 
för vägen inom etapp 2 kommer att utföras under Q3 
2023. Infrastrukturen inom etapp 1, på allmän plats byggs 
ut av kommunen och beräknas vara utbyggt till Q4 2024. 
Etapp 2 bedöms vara utbyggt  Q4 2025. Efter att mer-
parten av bostadsbebyggelsen har färdigställts kommer 
gator, gång och cykelvägar att färdigställas genom topp-
beläggning av asfalt.
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PLANKARTA KS/2020:1495

Granskning

Antagande

Laga kraft

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTA

LÄGESKARTA

PLANKARTA

Dnr:

Beslut Instans
Samråd

KSUS

KF

100 m40100 20 30 50

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med
nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
OCH VATTEN
Allmän plats

GataGATA

LokalgataGATA1

NaturNATUR

Kvartersmark
BostäderB

TransformatorstationE1

TryckstegringsstationE2

DagvattendammE3

KontorK

SamlingslokalO1

FörskolaS1

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
FÖR ALLMÄN PLATS
Huvudmannaskap

a1 Huvudmannaskapet är
enskilt för den allmänna
platsen.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses
med byggnad
Marken får endast förses
med
komplementbyggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 5

meter
h2 Högsta nockhöjd är 9

meter
h3 Högsta nockhöjd är 11

meter
h4 Högsta nockhöjd är 14.5

meter
h5 Högsta nockhöjd är 15

meter

Markens anordnande och vegetation
n1 Vägens släntstabilitet får

inte försämras
n2 Trädet får endast fällas

om det är sjukt eller utgör
en säkerhetsrisk

n3 Fördröjningsmagasin för
dagvatten med en volym
av 250 m³ ska anordnas

n4 Dagvattendamm med en
volym av 80 m³ ska
anordnas.

n5 Marken ska vara
tillgänglig för dike eller
kulvert

Markreservat för allmännyttiga
ändamål
u1 Markreservat för

allmännyttiga
underjordiska ledningar.

Takvinkel
o1 Minsta takvinkel är 25

grader
o2 Minsta takvinkel är 30

grader

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är

350 m² per bostadshus
e2 Största bruttoarea är

3550 m²
e3 Största bruttoarea är

4100 m²
e4 Största bruttoarea är

5000 m²

Ändrad lovplikt
a2 Bygglov krävs inte för

plank. Bestämmelsen
gäller under
genomförandetiden.

Detaljplan för
Svanesund centrum, norra
Upprättad 2022-10-31

Rickard Karlsson
Planchef

Sofia Jonasson
Planarkitekt

- Plankarta, denna handling
- Illustrationsplan, 2022-09-22
- Planbeskrivning, 2022-09-22

LAGA KRAFTHANDLING 

Planhandlingarna består av:

Övriga handlingar:
Se planbeskrivning

2021-09-13 §165

2022-04-27 § 109 KS

Fastighetsgräns

Bostadshus takkontur fasadkontur

Uthus takkontur fasadkontur

Skärmtak takkontur fasadkontur

Staket /Stängsel

Belysningsstolpe
Vägkant

Gemensamhetsanläggning
Servitut

Traktnamn

Koordinatkryss

Gränspunkt

Allmän höjdpunkt

Registernummer
Gemensamhetsanläggning

Rättighetsbeteckning

Berg i dagen resp. lövskog

SVANESUND
2:2
ga:1
serv.

Allmän byggnad

19,9
Häck

Stödmur

Trappa

Fornlämning
21

22
Höjdkurvor

Vattendrag

Ägoslagsgräns

Stenmur

Traktgräns

Luftledning

Brunn

E EStolpe

Åker resp. äng

Fastighetsskiktes akutalitet: 2022-08-30

Detaljskiktets akutalitet: 2022-09-06

Skala 1:1000 (A1)

Koordinatsystem i höjd: RH2000

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 1200

Kartans standardklass: HMK-2 (HMK KA 2.2.6)

Upprättad med utökat
standardförfarande
enligt plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) i dess lydelse
efter 1 oktober 2020

Genomförandetiden är 10 år från den
dag planen vinner laga kraft.

Kvartersmark bör anläggas på en högre nivå än anslutande gatumark. Lägsta golvnivå bör inte understiga 0,5 m över
marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten.

Två lösa block ska skrotas innan bergarbeten påbörjas. Se planbeskrivning och PM Bergteknik för detaljplan
Svanesunds centrum, 2018-05-18, COWI.

2022-11-10 § 129

2022-12-08
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SKALA 1:1000 (A1) / 1:2000 (A3)

Rickard Karlsson
Planchef

PLANKARTA KS/2020:1495

Granskning

Antagande

Laga kraft

Svanesund centrum, norra

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTA

LÄGESKARTA

PLANKARTA

Detaljplan för

Dnr:

Beslut Instans
Samråd

KSUS

KF

100 m40100 20 30 50

Sofia Jonasson
Planarkitekt

Upprättad 2022-09-22

Planhandlingarna består av:
- Illustrationsplan, denna handling
- Plankarta, 2022-09-22
- Planbeskrivning, 2022-09-22

ANTAGANDEHANDLING

Övriga handlingar:
Se planbeskrivning

2021-09-13 §165

2022-04-27 § 109 KS

Fastighetsgräns

Bostadshus takkontur fasadkontur

Uthus takkontur fasadkontur

Skärmtak takkontur fasadkontur

Staket /Stängsel

Belysningsstolpe
Vägkant

Gemensamhetsanläggning
Servitut

Traktnamn

Koordinatkryss

Gränspunkt

Allmän höjdpunkt

Registernummer
Gemensamhetsanläggning

Rättighetsbeteckning

Berg i dagen resp. lövskog

SVANESUND
2:2
ga:1
serv.

Allmän byggnad

19,9
Häck

Stödmur

Trappa

Fornlämning
21

22
Höjdkurvor

Vattendrag

Ägoslagsgräns

Stenmur

Traktgräns

Luftledning

Brunn

E EStolpe

Åker resp. äng

Fastighetsskiktes akutalitet: 2022-08-30

Detaljskiktets akutalitet: 2022-09-06

Skala 1:1000 (A1)

Koordinatsystem i höjd: RH2000

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 1200
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Ska-krav 
Följande förutsättningar gäller för projektets 
genomförande.

• Fastigheten ska huvudsakligen bebyggas med bygg-
nader för bostadsändamål (B). I delområde B får 
verksamheter (Z), Kontor (K) och Samlingslokal (O1)  
förekomma.

• Upplåtelseformen för bostäderna är fri men kommu-
nen ser gärna att område C bebyggs med hyreslägen-
heter.

• Föreslagen byggnation ska stämma överens med gäl-
lande detaljplan.

• Byggnationen ska omfatta minst 80% av tillåten BTA 
inom det delområde som aktör väljer att lämna in-
tresseanmälan för.

• Parkering – Parkeringsplatser ska rymmas inom rest-
pektive delområde för markanvisningen.

Formalia
Genomförandeavtal/köpeavtal

Genomförandeavtal tecknas med de exploatörer som 
har det vinnande anbudsförslagen. Genomförandeav-
talet reglerar villkoren för markanvisningen. Ett utkast 
till genomförandeavtalavtal finns bifogat inbjudan och 
genom att lämna intresseanmälan accepterar aktören 
innehållet i ett kommande genomförandeavtal. Inför att 
kommunstyrelsen ska besluta om tilldelning ska exploa-
tör ha undertacknat  genomförandeavtal.
Ett köpeavtal upprättas efter beviljat bygglov. I avtalet 
behandlas köpeskilling baserat på beviljat bygglov, samt 
övriga villkor för överlåtelsen.

Denna tävling faller inte inom ramen för Lag (2016:1145) 
om offentlig upphandling. Kommunen äger rätt att an-
visa marken till den aktör som uppvisar bästa förslag. 
Orust kommun har rätt att förkasta samtliga inkomna 
intresseanmälningar och tävlingsbidrag utan ersättnings-
skyldighet. Aktören deltar på egen risk och bekostnad.

Krav på aktören
Alla inblandade företag ska ha sunda och stabila ägarför-
hållanden samt ha den finansiella styrka som krävs för att 
genomföra projektet. 

Tidplan
Nedan visas en preliminär tidsplan. Tidplanen kan kom-
ma att justeras.

Intresseanmälan markanvisning Q2 2023
Sista dag för inlämning av intresseanmälan 24 maj 2023
Utvärdering och information om tilldelning av steg 2 7 juni 2023
Sista dag för inlämning av konkret förslag 21 augusti 2023
Tecknande av genomförandeavtal Q4 2023
Utbyggnad av allmän plats och VA färdigställs - E1 Q3 2024
Utbyggnad av allmän plats och VA färdigställs - E2 Q4 2025
Tillträde och utbyggnad kvartersmark - E1 Q4 2025 - 2028
Tillträde och utbyggnad kvartersmark - E2 Q1 2026 - 2029

PRELIMINÄR TIDSPLAN
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Steg 1 - Intresseanmälans innehåll
Intresseanmälan ska innehålla två kuvert där kuvert två 
ska vara avidentifierat och kommer att bedömas separat.

Kuvert 1
• Ifyllt formulär för ansökan. 

• Två referensprojekt av liknande omfattning och 
komplexitet som projektidén för det delområde som 
aktör vill lämna intresseanmälan för. Minst ett refe-
rensprojekt ska vara med ansvarig projektutvecklare 
och minst ett ska vara med uppdragsansvarig arkitekt.

Kuvert 2 - avidentifierat
• Ifyllt formulär med beskrivning av projektidé. 

• Enklare situationsplan/skiss.

Steg 2 - Tävlingsbidragets innehåll
Tävlingsbidraget, som utvalda aktörer ska lämna in, ska 
minst innehålla följande dokument:

• Situationsplan

• Minst två perspektiv eller sektioner över hur bebyg-
gelsen ansluter  mot gatan. 

• Minst en perspektivbild som redovisar byggnatio-
nens volymer.

• Principskiss för fasadutformning.

• Redovisning av total mängd BTA, antal lägenheter 
samt antal lägenheter uppdelat på lägenhetsstorlekar.

• En beskrivning med tillhörande illustrationsbilder av 
förslaget

Underlag till intresseanmälan
• Formulär för ansökan kuvert 1

• Formulär för ansökan kuvert 2

• Beskrvning av delområden

• PM gestaltning

• Planhandlingar

• Utkast, genomförandesavtal

Inför framtagande av tävlingsförslag (steg 2) kommer 
kommunen att tillhandahålla följande underlag:

• Grundkarta (PDF och DWG)

• Ledningsplan

Hit skickar du dina handlingar
Handlingarna ska skickas via mail till:  
markanvisning@orust.se

Mailrubriken ska vara ”Intresseanmälan, markanvis-
ningstävling Svaensund Centrum Norra”. Handlingar-
na ska vara komprimerade i två filer med namn Kuvert 
1 och Kuvert 2.

Alternativt skickas via post:
Orust kommun,
Mark och exploatering
473 80 Henån

Märk brevet ”Intresseanmälan,
markanvisningstävling Svanesund Centrum Norra”.

Intresseanmälan



PM Gestaltning 
inom markanvisning för  
Svanesund centrum, norra

Orust kommun
Västra Götalandsregionen

Upprättad den 16 februari 2023
Sektor samhällsutveckling
Diarienummer KS/2023:53



Naturanpassning och grönska

Sammanhängande kvarter

Omväxling, siktlinjer och utsikt

Beständighet
Samtid



PM Gestaltning, Markanvisning för Svanesund

Promemorian syftar till att ge aktören en sammanfattad beskrivning av markanvisningsområdets 
omgivning samt utgöra underlag och inspiration till aktörens intresseanmälan. Promemorian innehåller 
en beskrivning av kommunens målsättning med utvecklingen av Svanesund och vid bedömning av 
aktörens gestaltningsförslag kommer vikt läggas på:

1. kvaliteten på aktörens gestaltningsidé och koncept 

2. hur väl idén knyter an till omgivningen och kan kopplas till kommunens målsättning för 
utvecklingen i Svanesund

3. hur väl idén är inarbetad och genomsyrar aktörens förslag

Syfte

Promemorian har tagits fram av tjänstepersoner 
på Orust kommun och är en bilaga till Inbjudan 
markanvisning Svanesund, 2023-02-16.

Sofia Jonasson, Planarkitekt 
Rickard Karlsson, Planchef



Pågående utveckling och planering

För markanvisningsområdet gäller en 
detaljplan som vann laga kraft i december 
2022. Detaljplanen innehåller bostäder och 
en ny förskola som kommer att byggas ut i 
ett första skede. Under detaljplanearbetet har 
några frågor varit särskilt viktiga att studera: 
gatuförslag och trafiksäkerhet, anpassning 
till områdets topografi och bevarande av 
värdefull växtlighet, variation och placering av 
bebyggelsetopologier samt skyfallshantering. 
Planförslaget innebär att infarten till området 
kommer att flyttas och att trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter kommer förbättras 
genom en ny övergång över Färjevägen. Gatan 
inom planområdet har placerats för att följa 

landskapet i så stor utsträckning som möjligt 
och mindre byggnader, som villor eller parhus, 
har föreslagits där vägen är som slingrigast så de 
kan placeras i olika nivåer och följa topografin. 
Planförslaget är flexibelt i sin utformning 
och möjliggör en variation av enbostadshus, 
radhus och flerbostadshus. Upplåtelseformen 
för markanvisningen är fri, men kommunens 
målsättning är att området kommer innehålla 
både äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter. 
Planförslaget redovisar en gemensam lösning för 
hantering av skyfall men det är fortsatt viktigt 
att bebyggelse placeras så att dagvatten inte 
rinner mot byggnaderna då avrinningsområdet 
uppströms är stort.  
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Rickard Karlsson
Planchef
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PM Gestaltning, Markanvisning för Svanesund

Detaljplanarbetet föregicks av ett planprogram 
där hela centrala Svanesund studerades. 
I programmet anges fyra huvudmål med 
utvecklingen i Svanesund: stärkta kopplingar till 
naturen, ett levande och lokalt centrum, trygga 
och säkra gaturum - orienterbarhet och tydlighet 
och nya mötesplatser. 

Orust kommun arbetar vidare med målen 
genom flera olika satsningar. Bland annat 
genom detaljplanen direkt söder om 
markanvisningsområdet som inkluderar 
södra delen av Svanesunds centrum. Ett 
utav detaljplanens huvudsyften är att stärka 
de publika platserna i orten samt förbättra 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
Nya parker, lekplats och ett nytt torg 
planeras att anläggas tillsammans med fler 
verksamhetslokaler och bostäder. Även åtgärder 
för förbättrad trafiksäkerhet kommer att 
genomföras, i första hand längs med Färjevägen. 
Planarbetet innebär en omprioritering av 
färdmedel där gång- och cykeltrafikanter 

kommer ges större utrymme genom att 
anlägga nya gång- och cykelbanor - inom 
centrumområdet men även från centrum ner 
till färjeläget. Detaljplanen väntas skickas ut på 
samråd till sommaren 2023. 

Parallellt med detaljplanearbetet arbetar 
kommunen även med att ta fram ett 
gestaltningsprogram för Svanesund.  Avsikten 
med ett gestaltningsprogram är att ge stöd 
för den fortsatta detaljplaneringen och det 
framtida genomförandet av projekt i Svanesund 
genom att förtydliga intentionerna för 
utformning av både ny bebyggelse och andra 
gestaltande anläggningar i den offentliga miljön. 
Programmet väntas färdigställas till sommaren 
2023.

Tillsammans med Tjörn och Stenungsund 
arbetar Orust för en ny broförbindelse mellan 
Svanesund och fastlandet. Redan på 1940- talet 
fanns planer på att bygga en bro mellan Orust 
och fastlandet men Almöbron och därefter 
Tjörnbron prioriterades båda före en bro till 
Orust. Trafiksituationen i pendlingstrafiken på 
väg 160 är idag ett stort problem för alla tre 
kommuner och nu pågår en åtgärdsvalstudie 
som tas fram av Trafikverket. En ny bro 
planeras att ersätta färjetrafiken och föreslås 
anläggas norr om samhället med anslutning 
till E6 för snabb pendling mot Uddevalla 
samt Stenungsund, Kungälv och Göteborg. 
Den nya broförbindelsen förväntas förbättra 
trafiksäkerheten längs med Färjevägen.



Karaktäristiskt för Svanesund

Svanesund ligger på sydöstra Orust och 
utgrävningar visar att Svanesund haft fasta 
boplatser långt tillbaka och även inom 
markanvisningsområdet har flera fornlämningar 
hittats. De som berörs utav exploateringen 
kommer att slutundersökas och tas bort. 
Svanesund nämns för första gången 1501 
men redan sedan 1100-talet har det funnits en 
färjeförbindelse till fastlandet.

Svanesunds samhälle var ursprungligen placerat 
vid färjeläget men efter att en brand utbröt 1911 
återetablerades centrum längre inåt land, där 
det även ligger idag. Några av byggnaderna som 
uppfördes under första halvan av 1900-talet 
står kvar idag men framförallt karaktäriseras 

Svanesund



PM Gestaltning, Markanvisning för Svanesund

arkitekturen utav den starta tillväxtfasen under 
60- och 70-talet då kärnan av dagens centrum 
byggdes ut. Det syns även i trafikplaneringen 
där områden är utbyggda i rätvinklig struktur 
med återvändsgator som ansluter till Färjevägen. 
Bilen har tidigare fått ta plats i stads- och 
gatuplaneringen och centralt finns flera stora 
parkeringsytor. 

Karaktäristiskt för byggnaderna i Svanesund är 
att de är tydliga i sitt uttryck från vilken tidsepok 
de har uppförts. En stor del av kärnan består 
av 2,5 våningshus från 60- och 70-talet i rött 
tegel med trä- och plåtdetaljer i vitt och brunt. 
Senare tillkommen bebyggelse bland annat 
seniorboendet Eklunden och gruppboendet vid 

Kaprifolvägen som har tidstypisk utformning 
från 80/90-talet respektive 2010-talet. Ofta 
har tillskotten till samhället byggts ut med 
sammanhängande gestaltning inom kvarteret 
och vid en promenad genom samhället kan 
man passera tidstypiska kvarter från nästan 
varje årtionde. Variationen kan uppfattas som 
en brokig helhet men de tydliga årsringarna är 
kännetecken värda att bevara. Fortsatt utveckling 
av samhället föreslås fortsätta uppföras i en 
samtida arkitektur. 



Karaktäristiskt för markanvisningsområdet

Markanvisningsområdet består till stor del 
av orörd mark i norra delen av centrala 
Svanesund med varierande karaktär. Idag finns 
tre byggnader inom området: ett bostadshus 
uppfört 1902 och två komplementbyggnader 
bestående av ladugård och hönseri. De två 
komplementbyggnaderna ska rivas för att 
möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Bostadshuset 
har stöd i detaljplanen men omfattas inte av 
rivningsförbud.

Den norra delen av markanvisningsområdet 
består av naturmark med berg i dagen eller 
bevuxen mark med små jorddjup. Marken är 
kuperad och ju längre norrut man går desto 
mer utsikt över Svanesund, Havstensfjorden 
och fastlandet kan man se. Naturens karaktär 
är en stor kvalitet på platsen och det prioriteras 
att tillkommande bebyggelse anpassar sig efter 
topografi och den befintliga växligheten och att 
naturen förblir lättillgänglig för rekreation.



PM Gestaltning, Markanvisning för Svanesund

Området närmast Färjevägen består av en 
gräsbevuxen öppen yta som är relativt flack. 
Från 60-talet användes markytan som travbana 
och efter att verksamheten lades ned har 
marken stått obrukad. Detaljplanen föreslår att 
bostäder i form av radhus uppförs söder om 
den kommande förskolan vars skolgård vetter 
mot naturområdet. Idag kan området uppfattas 
som visuellt avskilt från centrala Svanesund 
genom dess lantliga karaktär i kontrast till 
centrumhusen och de stora parkeringsplatserna 
men även genom Färjevägen som en barriär. 

Även på detta delområde uppmuntras att 
växtlighet och natur införlivas i förslaget 
samtidigt som området ges förutsättningar att 
bli en tydligare del av centrala Svanesund vilket 
kan ta sitt uttryck i gestaltningen. Placeringen 
av byggnaderna är i detaljplanen flexibel, men 
exempelvis kan en utformning inspirerad av 
trädgårdsstadens ideal i mikroformat vara 
lämplig på platsen. Kopplingen mellan området 
och centrum med nya publika platser planeras 
även att stärkas genom nya övergångsställen och 
förbättrade gång- och cykelvägar. 
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Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och Företag AB 
org.nr. xxxxxx-xxxx, nedan kallad Exploatören, träffas följande 

 

UTKAST - Genomförandeavtal 
avseende Svanesund Centrum, norra 

Delområde X 
 
1 Inledning 
  
 Kommunstyrelsen beslutade 2023-xx-xx att gå ut med en inbjudan till 

markanvisning för del av kommunens fastighet Svanesund 2:2.  
 
Exploatören har lämnat anbud på markanvisningen för del av Svanesund 2:2 för 
delområde X. Efter utvärdering av inkomna anbud utsågs Exploatörens anbud 
vara det anbud som innebär den bästa helhetslösningen utifrån 
markanvisningens ledord: naturanpassning och grönska, samtida arkitektur, 
beständighet, sammanhängande kvarter, omväxling, siktlinjer och utsikt. 
 
Syftet med detta genomförandeavtal är ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av ett markområde inom detaljplanen Svanesund centrum, norra, 
Orust kommun, Västra Götalands län, upprättad 2022-09-22, reviderad 2022-10-
31, se bilaga 1.  
 
Markområdet (nedan kallat området)  utgör en del av planlagd kvartersmark och 
redovisas med röd begränsningslinje i Bilaga 1.  

  
2 Köp och tillträde 
  
 Köpekontrakt med en överenskommen köpeskilling om x kronor tecknas mellan 

Kommunen/ Exploatören för överlåtelse av del av Svanesund 2:2 när Exploatören 
fått laga kraftvunnet bygglov i enlighet med inlämnat anbud. Går köpet åter 
upphör också detta avtal att gälla i alla delar och vardera part står för sina egna 
nedlagda kostnader utan ersättningsskyldighet för någon part. 

Exploatörens tillträde sker när marköverlåtelseavtalet är undertecknat av båda par-
ter. Exploatören får utföra undersökningar och åtgärder inom området innan tillträ-
det om Kommunen lämnar skriftligt medgivande. Exploatören kan inte kräva 
Kommunen på någon ersättning för åtgärder eller undersökningar som har utförts 
innan tillträde har skett.  

  
3 Byggnation 
  
 Bygglovshandlingar och byggnadsarbeten ska stämma överens med inlämnat 

anbud till Kommunen 2023-08-21, dock kan mindre avvikelser ske efter samråd 
och godkännande av Kommunen. Exploatören ska på egen bekostnad söka 
bygglov med dessa förutsättningar. 
 
För området gäller detaljplan 1421-P2022/5, Svanesund centrum, norra. 
Exploatören ska följa de anvisningar och normer som redovisas i detaljplanens 
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beskrivning och bestämmelser. 
  
4 Upplåtelseform (Beror på anbud) 
  
 Exploatören får endast upplåta bebyggelsen med upplåtelseformerna äganderätt/ 

Bostadsrätt/hyresrätt. 
  
5 Fastighetsbildning 
  
 Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta erforderlig fastighetsbildning. 
  
6 Tidplan och vite 
  
 Det är av stor vikt för Kommunen att den planerade byggnationen som anges i 

Exploatörens anbud genomförs inom rimlig tid. Kommunen ställer därför krav på 
att Exploatören följer nedanstående tidplan för byggnationens genomförande. Om 
Exploatören inte följer tidplanen ska Exploatören utge vite med 0,25 % av 
överenskommen köpeskilling för varje påbörjad månad som dröjsmålet består 
 
Vite enligt denna paragraf förutsätter att Kommunen inte har valt att häva köpet på 
grund av dröjsmål med betalningen enligt köpekontraktet. Exploatören kan begära 
anstånd skriftligen hos Kommunen om exploatören av anledning som ligger 
utanför dennes kontroll inte kunna fullgöra byggnadsskyldigheten inom utsatt tid 
kan Exploatören ansöka om förlängning genom skriftlig ansökan till Kommunen. 
En sådan ansökan behandlas högst restriktivt av Kommunen.” 
 
 
För att säkerställa Exploatörens åtagande vid ett eventuellt vite ska Exploatören till 
Kommunen utställa en bankgaranti (on demand) om (10 x 0,025 x köpeskillingen) 
kr. Bankgarantin ska vara ställd innan kommunstyrelsens beslut dock senast 2023-
XX-XX och återfås efter godkänd slutbesiktning. 
 
Tidplan: (Olika tidplaner beroende på vilket delområde, E1/E2 som tecknas 
avtal för) 
 
Beviljat bygglov  

 Senast 24 månader (E1)/ 36 månader (E2)efter kommunstyrelsen beslut om 
detta avtal vunnit laga kraft ska exploatör ansökt om bygglov i enlighet 
med Exploatörens anbud på markanvisningen 2023-XX-XX. Punkten anses 
uppfylld först när bygglovsavdelningen bedömer att 
ansökningshandlingarna i form av nybyggnadskartor, 
markplaneringsritningar, fasadritningar, planritningar, sektionsritningar 
och marksektionsritningar för respektive etapp är kompletta. 
Bygglovsavdelningens handläggningstid för granskning av handlingar 
adderas till tidsfristen ovan.  

 Slutbevis för samtliga byggnader ska ha erhållits senast 3 år efter att 
Exploatören erhållit bygglov som vunnit laga kraft. 

 
Om någon part ser att en avvikelse sker eller riskerar att ske mot huvudtidplanen 
ska övriga parter informeras om detta utan fördröjning. 
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7 Utförande och bekostande av allmänna anläggningar  
  
 Lokalgata, Gårdsgata och GC väg 
 Kommunen bekostar och ansvarar för projektering, upphandling och anläggande 

av allmän plats. Infrastrukturen på allmän plats byggs ut av kommunen och 
beräknas vara utbyggt inom etapp 1 2024-01-01,  samt inom etapp 2 senast 2026-
01-01. 

  
 Va-anläggningar och dagvattenmagasin 
 Kommunen, i egenskap av huvudman för det kommunala VA-nätet, ansvarar för 

att ledningar byggs ut inom exploateringsområde etapp 1 2024-01-01, samt inom 
etapp 2 senast 2026-01-01.  
Exploatören ska erlägga anslutningsavgifter för vatten och avlopp enligt 
gällande taxa vid tidpunkten för anvisning av förbindelsepunkt. 
 

 Eventuella avskärande diken som behöver tillskapas för att skydda fastigheten 
från naturvatten ska anläggas på kvartersmark och bekostas av exploatören. 
Bebyggelse ska anläggas högre än vägen för att dagvatten ska rinna längs med 
gatan. 

  
8 Utförande och bekostande av övriga anläggningar 
  
 Rivning av byggnader (Gäller område C) 
 Kommunen ansvarar för och bekostar rivning av befintliga byggnader inom 

område C. 
  
 Parkering 
 Parkering och eventuella garage placeras på kvartersmark inom 

markanvisningsområdet och ska täcka det behov som byggnationen skapar. 
Gator inom kvartersmarkbyggs ut och bekostas av exploatör.  

  
 Fornlämningar (Gäller område D och C) 
 Inom planområdet finns sex kända fornlämningar. Fyra av dessa påverkas 

inte av exploateringen och skyddas i detaljplanen genom att de läggs ut som 
NATUR eller PARK. En boplats, Långelanda 84:1/L1968:731, behöver 
slutundersökas och tas bort Kommunen ansvarar för att borttagning av 
fornlämning ska vara utfört senast 2025-01-01. En fornlämning undersöktes 
och togs bort i maj 2021. 

  
 El, tele och datakommunikation 
 Exploatören ska senast 4 månader innan utbyggnad påbörjas samråda med 

respektive huvudman för el, tele och datakommunikation. Eventuell flytt av 
ledningar bekostas av Exploatören. 
 

 Bergsäkring (gäller område E) 
 Exploatören ska säkerställa Planområdet från berg och blocknedfall enligt ” 

PM Bergteknik för detaljplan Svanesunds centrum, 2018-05-18, COWI”, 
bilaga 2. 
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Säkringen ska utföras av eller ske under övervakning av bergteknisk expertis. 
Besiktning av bergsäkringen ska utföras av sakkunnig och kopia på protokoll 
ska skickas till Kommunen. Säkringen måste ske inne på mark ägd av 
Kommunen och Exploatören har rätt att utföra dessa arbeten på Kommunens 
mark. Säkring mot bergras och nedfallande stenar ska ske innan övrig 
exploatering påbörjas.  

  
 

9 Samordning 
  
 Kommunen ska tillse att såväl projektering som arbeten för genomförande av 

detaljplanen samordnas mellan exploatörer inom planområdet. Överenskommelse 
om samordningen ska dokumenteras och finnas tillgänglig för samtliga exploatörer 
under projektering och genomförande.  
 
Kommunen och Exploatören har ett gemensamt ansvar för och ska samverka i att 
kommunicera exploateringsprojektet till allmänheten och berörda intressenter, från 
markanvisning till dess slutförande. 
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10 Tvister och giltighet m.m. 

 
 Tvist 
  
 Tvist ska avgöras med tillämpning av svensk rätt vid Uddevalla tingsrätt som första 

instans 
 

 Överlåtelse 
 Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga medgivande överlåta 

detta avtal. 
 
Om Exploatören överlåter sin fastighet eller del av fastighet inom Planområdet 
innan han fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal, är överlåtaren skyldig att i 
överlåtelsen meddela köparen om innehållet i detta avtal. 

  
 Tillägg och ändringar 
 Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 

Exploatören och kommunstyrelsen i Orust kommun för att vara gällande. 
  
 Giltighet 
 Detta avtal är giltigt endast under förutsättning: 

 
att Orusts kommunstyrelse godkänner detta avtal senast 31 dec 2023, genom beslut 
som vinner laga kraft. 
 
Om någon av ovan angivna förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar 
förfallet utan ersättningsskyldighet för någondera parten. 

 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
 
ORUST KOMMUN    För Exploatören 
För kommunstyrelsen    Företaget AB   
 
___________________________________ ________________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 
 
 
___________________________________ ________________________________ 
Catharina Bråkenhielm    Exploatören 
Kommunstyrelsens ordf.   
__________________________________  
Carina Johansson    
Sektorschef samhällsutveckling  
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Bilagor: 
Bilaga 1: Kartbilaga, områdesindelning 
Bilaga 2: PM Bergteknik för detaljplan Svanesunds centrum, 2018-05-18, COWI
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Sektor Samhällsutveckling 
Intresseanmälan,  
Beskrivning av organisation, Kuvert 1 
 
Markanvisning – Svanesund Centrum, norra 
Uppgifter om exploatören 
Namn:   
Adress:   
Organisationsnummer:   
Kontaktperson:   
Kontaktpersonens telefonnummer:   
Kontaktpersonens e-postadress:   
Förslagets temanamn:   

 
Uppgift om moderbolag 
Fylls endast i om ett projektbolag/exploateringsbolag/dotterbolag står bakom 
markanvisningsanbudet och ett moderbolag därmed står som garant för avtalets 
genomförande (properiborgen). 
Namn:   
Adress:   
Organisationsnummer:      
Kontaktperson:   
Kontaktpersonens telefonnummer:   
Kontaktpersonens e-postadress:   

 
Kontaktperson referensprojekt 
Referenspersoner ska anges för de referensprojekt markanvisningsanbudet hänvisar 
till. Referenspersonen ska vara en kommunal tjänsteperson och i första hand arbeta på 
aktuell kommuns plan eller mark och exploaterings-kontor eller motsvarighet. 

Namn på referensprojekt:   
Arbetsplats:   
Befattning/Titel:   
Namn:   
Telefonnummer:   
E-postadress:                                                                                                                        
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Information 
Skriv kortfattat om er verksamhet och ert team (produktutvecklare, arkitekt m.m.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Sektor Samhällsutveckling 
Intresseanmälan, 
Beskrivning av projektidé, Kuvert 2 
(avidentifierat) 
 
Markanvisning – Svanesund Centrum, norra 
En intresseanmälan per delområde, där eventuell rangordning för vilket område som 
är mest intressant ska anges. Är intresseanmälan beroende av att ni vill utveckla fler 
än ett område ska detta anges. Till intresseanmälan ska en enklare 
situationsplan/skiss bifogas. I steg två  
 
Avser intresseanmälan av delområde (A,B,C,D eller E) samt rangordning:  
                                                                                                                     
 
Beskrivning av projektidé 
Beskriv även hur er projektidé anknyter till kommunens hållbarhetsdimensioner, dvs social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-08-29 KS/2022:1374 
 
 

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

Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Gullixeröd 1:9 
och 1:24 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att: 

1. Godkänna delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Gullixeröd 1:9 och 
1:24. 

2. Beslutet uppgör att gälla om förutsättningarna förändras eller klagomål 
inkommer. Fastigheterna tilldelas då separata abonnemang. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan har inkommit från ägarna till fastigheterna Gullixeröd 1:9 och 1:24. 
Fastigheterna har samma ägare. Gullixeröd 1:9 har idag abonnemang Bas 140 liter och 
Gullixeröd 1:24 som idag har abonnemang Bas 190 liter. 
Gullixeröd 1:24 är en fritidsfastighet som efter reparation ska användas som gäststuga. 
Fastighetsägarna önskar dela avfallsabonnemang Bas 190 liter. 
 
Enligt Föreskrifter om avfallshantering, antagna av kommunfullmäktige 2022-06-09 § 
73, 5 kap punkt 5.3 kan abonnemang få delas av närboende fastighetsägare efter skriftlig 
ansökan och godkännande av utskottet för samhällsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Ansökan 
Karta 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna 
Kundtjänst renhållning 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Andreas Sjögren 
Sektorchef   Chef affärsdrivande verksamhet



  2022-08-04 

Ansökan om delning av avfallsabonnemang, Gullixeröd 1:9 och Gullixeröd 1:24 
 
Hej! 
Här kommer äntligen mailet du bad mig skicka efter vårt samtal om sopsammanslagning.  
Vi skulle vilja slå i hop våra två fastigheters sophämtning. Vi har just köpt en sommarstuga som ligger 
mitt i gården och den måste renoveras och ingen är tänkt att bo i fastigheten utan är tänkt att 
användas på sikt som gäststuga när vi får gäster någon gång då och då. Så inget permanent boende 
eller boende längre tid utan enstaka nätter någon gång per år.  
Vi bor på fastighet Gullixeröd 1:9 där vi har helårsabonnemang med 145 liter och kompost.  
Fastigheten vi vill slå i hop och lägga till i vårt befintliga abonnemang är Gullixeröd 1:24. Vi förvärvade 
fastigheten Gullixeröd den 13/7 2022. 
 
Med vänlig hälsning,  
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   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-08-29 KS/2022:1373 
 
 

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

Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Långelanda-Bö 
3:10 och 3:11 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att: 

1. Godkänna delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Långelanda-Bö 3:10 
och 3:11. 

2. Beslutet upphör att gälla om förutsättningarna förändras eller klagomål 
inkommer. Fastigheterna tilldelas då separata abonnemang. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan har inkommit från ägarna till fastigheterna Långelanda-Bö 3:10, som idag har 
abonnemang Bas med hemkompost 140 liter och Långelanda-Bö 3:1, som idag har 
abonnemang Bas med hemkompost 140 liter. 
Båda husen är fritidsfastigheter med 1-2 personer per hushåll. 
Fastighetsägarna önskar dela avfallsabonnemang Bas med hemkompost 140 liter. 
 
Enligt Föreskrifter om avfallshantering, antagna av kommunfullmäktige 2022-06-09 § 
73, 5 kap punkt5.3 kan abonnemang få delas av närboende fastighetsägare efter skriftlig 
ansökan och godkännande av utskottet för samhällsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Ansökan 
Karta 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna 
Kundtjänst 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Andreas Sjögren 
Sektorchef   Chef affärsdrivande verksamhet
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   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-08-30 KS/2022:1371 
 
 

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

Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Bäckevik 1:40 
och 1:41 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att: 

1. Godkänna delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Bäckevik 140 och 
1:41. 

2. Beslutet upphör att gälla om förutsättningarna förändras eller klagomål 
inkommer. Fastigheterna tilldelas då separata abonnemang. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan har inkommit från ägarna till fastigheterna Bäckevik 1:40, som idag har 
abonnemang Bas 140 liter och Bäckevik 1:41, som idag har abonnemang Varannan 
vecka delårsboende 140 liter. 
Bäckevik 1:40 är ett enpersonshushåll och i fritidsfastigheten Bäckevik 1:41 finns två 
personer i hushållet. 
Fastighetsägarna önskar dela avfallsabonnemang Bas 140 liter. 
 
Enligt Föreskrifter om avfallshantering, antagna av kommunfullmäktige 2022-06-09 § 
73, 5 kap punkt 5.3 kan abonnemang få delas av närboende fastighetsägare efter skriftlig 
ansökan och godkännande av utskottet för samhällsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-30 
Ansökan 
Karta 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna 
Kundtjänst 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Andreas Sjögren 
Sektorchef   Chef affärsdrivande verksamhet



  2022-08-25 

Ansökan om delning av avfallsabonnemang, Bäckevik 1:40 och Bäckevik 1:41 
 

Hej,  

 

Jag fick ett platsbesök av  som önskar dela kärl med sin granne  

 

 bor på  (Bäckevik 1:41) och de är två st. personer i 

hushållet. De är fritidsboende. 

 bor på  (Bäckevik 1:40) och är den enda personen i 

hushållet.  är heltidsboende. 

Kärlen ska stå placerade på  fastighet. 

Får de lov att dela ett abonnemang?  

 

Med vänlig hälsning, 

Erika Olofsson 

Systemansvarig/Administratör 

Renhållningsenheten 
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   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-08-30 KS/2022:1372 
 
 

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

Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Röra-Kärra 1:15 
och 1:21 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar att: 

1. Godkänna delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Röra-Kärra 1:15 och 
1:21.  

2. Beslutet upphör att gälla om förutsättningarna förändras eller klagomål 
inkommer. Fastigheterna tilldelas då separata abonnemang. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan har inkommit från ägarna till fastigheterna Röra-Kärra 1:15, som idag har 
abonnemang Bas med hemkompost 140 liter och Röra-Kärra 1:21, som idag har 
abonnemang Bas med hemkompost 140 liter. 
Båda hushållen är enpersonshushåll. 
Fastighetsägarna önskar dela avfallsabonnemang Bas med hemkompost 140 liter. 
 
Enligt Föreskrifter om avfallshantering, antagna av kommunfullmäktige 2022-06-09 § 
73, 5 kap punkt 5.3 kan abonnemang få delas av närboende fastighetsägare efter skriftlig 
ansökan och godkännande av utskottet för samhällsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-30 
Ansökan 
Karta 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna 
Kundtjänst 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Andreas Sjögren 
Sektorchef   Chef affärsdrivande verksamhet



  2022-08-10 

Ansökan om delning av avfallsabonnemang, Röra-Kära 1:15 och Röra-Kärra 1:21 
 

Hej , 

på cc 

Mejlar enligt ök angående att jag och min granne  vill dela tunna för restavfall. 

Det gäller min fastighet Röra-Kärra 1:15 och  Röra-Kärra 1:21.  

Båda hushållen är enpersonshushåll och ingen av oss fyller en tunna per månad. Vi har båda 

avtalet bas med hemkompost.  

Vi vill dela den tunna som står på fastighet Röra-Kärra 1:21. 

 

Med Vänlig Hälsning 
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