
   Datum    1(8) 
  2023-01-03  
 
 
Utskottet för samhällsutveckling  
 
 

KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
   
 
Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, 2023-01-11, klockan 13:00 
 
 Ledamöter   Ersättare 
 Anders Arnell (M), ordförande Håkan Bengtsson (M) 
 Göran Karlsson (S)  Alexander Hutter (S) 
 Britt-Marie Andrén Karlsson (S) Daniel Peterson (C) 
 Michael Relfsson (FO) 
 Rolf Sörvik (V) 
 
Utses att justera  
 
Justeringens plats och tid Digital justering, 16 januari 2023 
 
 
 Ärende Diarienummer Föredragande 

1. Sektorschefens information KS/2023:8 Carina Johansson 
13:05-13:20 

2. Information om markanvisningsavtal 
för Lavön 2:90 

KS/2022:595 Elin Bergendahl 
13:20-13:30 

3. Beslut om försäljning av mark, del av 
Säckebäck 1:75 

KS/2022:274  

4. Beslut om planbesked för fastigheten 
Brattås 1:62 

KS/2022:1567  

5. Svar på förfrågningar från Föreningen 
Svanesund rörande del av Svanesund 
2:2 

KS/2021:1582  

6. Ordförande informerar, utskottet för 
samhällsutveckling 

KS/2023:9  

 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
Anders Arnell     Elisabeth Martinsson 
Ordförande  Sekreterare 
  



   Datum    2(8) 
  2023-01-03  
 
 
Utskottet för samhällsutveckling  
 

 
Parti 

 
Ledamot/ersättare 

 
När-
va-
rande 

 
Omröstningsprotokoll 

 
 
Ksus §                 Ksus §                 Ksus §  

   ja nej avst ja nej avst ja nej avst 

M o Anders Arnell           

S o Göran Karlsson           

S o Britt-Marie Andrén Karlsson           

FO o Michael Relfsson           

V o Rolf Sörvik           

            

            

M e Håkan Bengtsson           

S e Alexander Hutter           

   C e Daniel Peterson           

 Summa           
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  2023-01-03  
 
 
Utskottet för samhällsutveckling  
 
 
Sektorschefens information 
KS/2023:8 
 
  



   Datum    4(8) 
  2023-01-03  
 
 
Utskottet för samhällsutveckling  
 
Information om markanvisningsavtal för Lavön 2:90 
KS/2022:595 
 
  



   Datum    5(8) 
  2023-01-03  
 
 
Utskottet för samhällsutveckling  
 
 
 
Beslut om försäljning av mark, del av Säckebäck 1:75 
KS/2022:274  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Inte sälja del av Säckebäck 1:75 
2. Inte sälja strandnära mark- och vattenområden om det inte finns särskilda skäl 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sökanden har inkommit med ansökan om att köpa mark under småbåtshamn, del av Säckebäck 
1:75 ungefärligt markerad med röd linje på bifogad karta. Sökanden arrenderar i dagsläget 
området av kommunen. I samband med en höjning av arrendeavgiften önskar sökande istället 
köpa marken.  

 
När kommunen äger mark har kommunen större rådighet att styra över markens användning än 
om marken är privatägd. För att förhindra att strandnära mark- och vattenområden privatiseras 
och för att skydda allmänhetens tillträde föreslår förvaltnignen att ansökan avslås. I syfte att 
effektivisera förvaltningens hantering av ansökningar om köp av strandnära områden föreslår 
förvaltningen att beslut tas att inte sälja strandnära mark- och vattenområden om det inte finns 
särskilda skäl. I de fall det finns särskilda skäl som motiverar en försäljning kan frågan om 
försäljning lyftas för politiskt beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 
Kartbilaga 
 

Beslutet skickas till 

Mark- och exploatering 
  



   Datum    6(8) 
  2023-01-03  
 
 
Utskottet för samhällsutveckling  
 
 
 
Beslut om planbesked för fastigheten Brattås 1:62 
KS/2022:1567 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Brattås 1:62 i Orust 
kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Brattås 1:62. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Brattås 1:62, som ligger öster om viken, är obebyggd och innehåller två byggrätter. 
Ansökan avser planbesked för ändring av detaljplanen för båda byggrätterna. Höjning av 
nockhöjd med 40 cm för den nedre tomten samt ändrad utformningsbestämmelse för den övre 
tomten så att en annan hustyp än ett bohuslänskt dubbelhus kan byggas. 
Orust kommuns översiktsplan (ÖP) från 2009 anger att all ny bebyggelse ska ske med 
åretruntstandard och med kommunalt vatten och avlopp. Gällande detaljplanens syfte är bland 
annat att möjliggöra utveckling och att värna kulturmiljön och de värdebärare av kulturmiljön 
som finns i Kungsviken.  
Topografi, befintlig bebyggelse samt befintlig detaljplans utformningsbestämmelser för de 
kringliggande fastigheterna ger att det är möjligt att pröva den ansökta planändringen för den 
övre tomten med avsikten att ett annat hus än ett bohuslänskt dubbelhus kan byggas. Huruvida 
en höjning av nockhöjden för den nedre tomten är lämplig med avseende på landskapsbilden 
och bakomvarande övre tomt behöver också utredas närmare i planarbetet.  
Ansökan om planbesked föreslås därför ges ett positivt planbesked.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 
Checklista för prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 

 
 

Beslutet skickas till 

Sökande 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Enheten för affärsdrivande verksamhet 

  



   Datum    7(8) 
  2023-01-03  
 
 
Utskottet för samhällsutveckling  
 
 
 
Svar på förfrågningar från Föreningen Svanesund rörande del av Svanesund 2:2 
KS/2021:1582 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Avslå föreningens förfrågan om att kommunen renoverar föreningen Svanesunds 

badbrygga 
2. Avslå föreningens förfrågan om att köpa kommunens servicebyggnad  
3. Ansvaret för allmän plats/parkering får utredas i samband med en eventuell framtida 

detaljplaneläggning 

Sammanfattning av ärendet 

I skrivelse till kommunen önskar föreningen Svanesund att kommunen skall bekosta renovering 
av föreningens brygga, man önskar friköpa kommunens servicebyggnad och önskar ta över 
parkeringar från vägföreningen för att bedriva ställplats.  

 
Föreningen Svanesund sköter badplats och servicehus i Svanesund via avtal som är skrivna med 
kommunen. Inom det avtalade området äger föreningen Svanesund en brygga.  

 
Förvaltningen bedömer att renovering av bryggan är föreningens ansvar och att kommunen inte 
bör bekosta hela renoveringen. Däremot är det möjligt att söka investeringsbidrag från 
kommunen.  

 
Att avstycka servicebyggnaden och sälja den eller upplåta med tomträtt till föreningen bedömer 
förvaltningen inte som lämpligt då byggnaden fyller en viktig funktion kopplat till badplatsen. 
Däremot är det möjligt att teckna ett separat hyresavtal för servicebyggnaden.  

 
Allmän plats mark i Svanesund är upplåten till Svanesunds vägförening. Denna upplåtelse är 
reglerad genom anläggningsförrättning och omfattar även parkeringar. Till grund för 
anläggningsförrättningen ligger detaljplanen för området. Detta innebär att vägföreningen inte 
kan lämna över ansvaret för allmänplats mark till någon annan utan att först genomföra en 
detaljplaneändring och därefter en ny anläggningsförrättning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 
 

Beslutet skickas till 

Enhet för fritid 
Mark och exploatering 
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Ordförande informerar, utskottet för samhällsutveckling 
KS/2023:9 
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