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Kommunförvaltningen 
Elin Bergendahl 
telefon 0304-33 40 87 
e-post: elin.bergendahl@orust.se

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

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. 
 

Utredning 

Nuläge  
Sökanden har inkommit med ansökan om att köpa mark- och vattenområde under 
småbåtshamn, sökande arrenderar i dagsläget området av kommunen. Ansökan berör 
del av kommunens fastighet Säckebäck 1:75, ungefärligt markerad med röd linje i 
bifogad karta.  
 
Ansökan om köp av mark inkom i samband med omförhandling av befintligt 
arrendeavtal mellan sökanden och Orust kommun. Idag finns ett arrendeavtal från 1983 
som har en låg arrendeavgift jämfört med andra avtal som kommunen har för liknande 
ändamål. De senaste åren har sökanden betalalat en arrendeavgift på 5 000 kr för en 
femårsperiod. Inför att befintligt avtal upphör 2023-04-30 avsåg förvaltningen teckna 
nytt arrendeavtal där arrendeavgiften grundar sig på 2018 års taxa (50 kr/kvm brygga 
och 100 kr/kvm sjöbod, indexreglerat med konsumentprisindex från 2018). 
Arrendeavtalet omfattar samtliga bryggor inom området, en sjöbod samt del av 
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bryggpromenad. Det skulle ge en arrendeavgift på cirka 24 000 kr/år i 2023 års prisnivå. 
För att inte behöva betala en höjd årlig arrendeavgift till kommunen har sökande 
inkommit med ansökan om att istället få köpa marken.  
 

Bedömning  
När kommunen äger mark har kommunen rådighet att styra över hur marken används. 
Kommunen kan i egenskap av ägare till strandnära mark förhindra att privata aktörer 
privatiserar strandremsan. När kommunen tecknar arrendeavtal för mark förtydligas 
normalt i avtalet att arrendatorn inte får förhindra allmänhetens fria passage över 
arrendestället.  
 
Är kommunen inte markägare har kommunen inte möjlighet att styra 
markanvändningen på samma sätt som i egenskap av markägare. Däremot ger 
strandskyddet skydd för allmänhetens tillträde till strandnära områden oavsett vem som 
är markägare. Dispens från strandskyddet kan sökas hos kommunens miljöenhet. 
 
Markområdet som ansökan avser omfattas av strandskydd. Det innebär att dispens från 
strandskyddet krävs för uppförande av nya anläggningar eller anordningar som avhåller 
allmänheten. Även om strandskydd finns har kommunen större möjlighet att påverka 
markanvändningen om kommunen äger marken. Att äga marken ger kommunen 
rådighet att ha synpunkter på markanvändningen även utan att verksamhetsutövaren 
genomför åtgärder som kräver strandskyddsdispens eller andra tillstånd. 
 
Enligt sökande hyrs idag 20 båtplatser ut. Den nya föreslagna arrendeavgiften fördelat 
på antalet uthyrda båtplatser ger cirka 1 200 kr per båtplats och år. Förutom 
arrendeavgiften har sökande kostnader för underhållet av anläggningarna. Förvaltningen 
bedömer att sökande trots att arrendeavgiften höjs har utrymme att använda del av 
intäkterna från uthyrningen till underhållet av anläggningarna utan att behöva ta ut 
högre hyra per båtplats än vad som är marknadsmässigt. 
 
Trots att kommunen får mindre möjlighet att påverka markanvändningen när 
kommunen inte är markägare kan det ändå finnas anledning att sälja strandnära mark- 
och vattenområden om det finns speciella omständigheter som talar för det. För att 
främja en effektiv 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 2022-12-29 
Kartbilaga 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
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ORUST KOMMUN 
Sektor Samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef   Mark- och exploateringschef
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Kartbilaga Säckebäck 1:75 
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Översiktskarta Säckebäck 1:75 
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Kommunförvaltningen 
Elisabeth Karlsson 
telefon 0304-334369 
e-post: elisabeth.karlsson@orust.se

Tjänsteskrivelse  
 
Beslut om planbesked för fastigheten Brattås 1:62 

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.  

Utredning 
 
Ansökan 
Ansökan inkom 2022-10-04 och var komplett 2022-11-07. Ansökan avser planbesked 
för ändring av detaljplanen för båda byggrätterna. Höjning av nockhöjd med 40 cm för 
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den nedre tomten samt ändrad utformningsbestämmelse för den övre tomten så att en 
annan hustyp än ett bohuslänskt dubbelhus kan byggas. 

Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom detaljplan 131-006 antagen 2014-06-12. Genomförandetiden är 
15 år från laga kraft 2014-07-15. Fastigheten ingår i ett exploateringsavtal med 
kommunens mark- och exploateringsenhet som faller ut till betalning vid bygglov eller 
vid genomförandetidens utgång. 
 
Fastigheten Brattås 1:62, som ligger öster om viken, är obebyggd och innehåller två 
byggrätter, en i öster (övre) och en i väster (nedre). Planenheten gjorde platsbesök  
2022-11-21 och kunde då konstatera att bebyggelseområdet i sluttningen från viken och 
uppåt består av glest placerad bebyggelse av lite olika karaktär. Flera gavlar vetter mot 
vattnet och takvinkeln är relativt samstämmig såsom att det är sadeltak. Fasader med 
täckande färger i ljus kulör och någon röd. 
Tomterna som ligger ovanför fastigheten Brattås 1:62 har ännu inte bebyggts. 
Anläggningsarbeten pågår. Den övre tomten på Brattås 1:62 ligger i brytpunkten mellan 
det nya bostadsområdet ovanför och den befintliga bebyggelsen nedanför. Tomten är 
den sluttande fortsättningen på området ovanför och byggrätten har stöd i en bergskant 
i norr.  
Den nedre tomten ligger som på en hylla där byggrätten ligger på den flacka delen och 
bakom stiger berget upp mot den övre tomten.  
 
Orust kommuns översiktsplan (ÖP) från 2009 anger att all ny bebyggelse ska ske med 
åretruntstandard och med kommunalt vatten och avlopp. Gällande detaljplan har tagits 
fram med stöd av ÖP samt ett planprogram som föregick planarbetet. Detaljplanens 
syfte är bland annat att möjliggöra utveckling och att värna kulturmiljön och de 
värdebärare av kulturmiljön som finns i Kungsviken.  
 
Kungsviken, inklusive aktuell fastighet, pekas i Bohusläns museums inventering av 
kommunens kulturmiljöer ut som en av Orust värdefulla kulturhistoriska miljöer. Alla 
ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 2 kap 6 § PBL. Det innebär 
att traditionellt bebyggelsemönster och byggnadsutformning ska vara utgångspunkten 
för anpassningen. 
Enligt 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen (PBL) gäller förbud mot förvanskning av 
byggnad, allmänna platser och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 
 
Fastigheten omfattas av område för riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § 
miljöbalken (MB). 
 
Vägmarken är förrättad som en gemensamhetsanläggning och fastigheten ska anslutas 
till kommunalt VA. 
 
 



   Datum Diarienummer 3(4) 
  2022-11-28 KS/2022:1567

Bedömning  
Inget allmänt intresse av att göra planändringen har framkommit i granskningen, endast 
det enskilda intresset av att ändra planbestämmelserna för de båda byggrätterna.  
 
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. Avsikten att ett annat hus än ett bohuslänskt dubbelhus kan 
byggas motiveras av att ett lägre hus följer topografi och sluttning på ett naturligare sätt. 
Befintlig bebyggelse i området följer redan i stort de bestämmelser som befintlig 
detaljplan anger. Det tillkommande bostadsområdet i öster har samma 
utformningsbestämmelser som de befintliga husen vilket talar för att även denna övre 
tomt på Brattås 1:62 kan ha dessa utformningsbestämmelser. Inga skäl för att den övre 
tomten på Brattås 1:62 måste bebyggas med ett bohuslänskt dubbelhus har framkommit 
under utredningen. Frågan utreds närmare i planarbetet. 
 
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 bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner eller detaljplanens syfte. 
Riksintresset för högexploaterad kust påverkas inte av planändringen. 
 
Ansökan om planbesked föreslås därför ges ett positivt planbesked enligt ovanstående 
bedömning. 
 
Ändringsplanen bedöms kunna prövas i ett begränsat standardförfarande. Planen 
bedöms kunna startas upp tidigast Q2 2024 och antas Q4 2024. Tidsplanen kan 
revideras utifrån politisk prioritering. 
 
En prövning av förutsättningarna för Brattås 1:62 i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
 

Upplysningar 
Enligt 13 kap. 2 § p 1-2 Plan- och bygglagen (PBL) får kommunala beslut inte 
överklagas i den del de avser avbrytande av ett planarbete samt planbesked enligt  
5 kap. 2 §. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-15 
Checklista för prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 
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Beslutet skickas till 
Sökande 
Byggenheten 
Miljöenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Enheten för affärsdrivande verksamhet 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
Rickard Karlsson  Carina Johansson 
Planchef   Sektorchef Samhällsutveckling 

















Orust Kommun 

Sektor Samhällsutveckling 

Att Elisabeth Karlsson 

 

Komplettering till ansökan om planändring på Brattås 1:62. Ärende Nr KS/2022:1567 

 

Planen på vår tomt tillgodoser ej helt våra behov, med tanke på att vi kommit upp i övre medelåldern 
behöver vi en bostad med alla viktiga funktioner i ett plan, vilket vårt framtagna ritningsunderlag 
visar. Att ha ett traditionella dubbel hus i tre plan nedanför berget förstår vi, men uppe i framkant av 
berget med siluettbildande konturverkan borde inte vara lämplig anpassning till naturen. 

Tomtägarna ovanför och bakom önskar säkerligen att vi bygger så lågt som det bara går för att inte 
störa mer utsikt än vad som krävs, likaså fastighetsägare på västra sidan av Kungsviken. 

Som stöd för planändring kan följande anges. 

2 kap. 2§ PBL  

Planläggning och prövning i ärenden om lov eller förhandsbesked enl. denna lag ska syfta till att mark 
och vattenområde används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov. 

2 kap. 9§ PBL 

En obebyggd tomt som skall bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads 
eller landskapsbilden och till natur och kulturvärderna på platsen. Tomten ska ordnas så att 
naturförutsättningarna så långt som möjligt tas till vara. 

Vi ser fram mot ett bra konstruktivt samarbete med Orust Kommun angående vår anhållan om 
planändring och önskvärt vore ett gemensamt platsbesök, så att man se att vi tar hänsyn till naturen 
från Väster och öster då detta förslag borde bidra till alla ortens invånares belåtenhet. 

 

Kungsviken 2022-11-01 

Annica och Lars Olsson
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kommunförvaltningen 
Nina Hansson 
telefon 0304-334158 
e-post: nina.hansson@orust.se

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

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.   
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Utredning 

Nuläge  
Föreningen Svanesund har inkommit med ett antal önskemål: 
 
Renovering av föreningens brygga 
Föreningen har idag ett arrende för badplatsen i Svanesund. I arrendet ingår att 
bibehålla och sköta en badbrygga. Denna brygga ägs av föreningen Svanesund. 
Badbryggan är idag i dåligt skick och behöver renoveras. Föreningen vill därför att 
kommunen renoverar bryggan.  
 
Köp av servicebyggnad 
Föreningen vill köpa kommunens servicebyggnad som idag inrymmer café, förråd och 
toaletter. Servicehuset ingår idag i arrendeavtalet för badplatsen och föreningen erhåller 
bidrag för att sköta toaletterna. Kommunen har under 2022 renoverat toaletterna. 
 
Överta av vägföreningens parkeringar för att bedriva ställplats. 
Genom anläggningsförrättning är allmän plats upplåten till Svanesunds vägförening. 
Föreningen Svanesund vill ta över två parkeringsytor vid båthamnen för att bedriva 
ställplats för husbilar. Redan idag har vägföreningen en överenskommelse där 
Föreningen Svanesund bedriver ställplats på den aktuella parkeringen. 

Bedömning  
Förvaltningen anser att kommunen inte bör renovera bryggan då den utgör föreningens 
lösa egendom. Istället bör föreningen uppmanas att söka bidrag för renovering av 
bryggan. 
 
Att sälja marken med servicebyggnad är inte lämpligt då byggnaden är starkt kopplad till 
badplatsen, det blir heller ingen lämplig fastighetsbildning enligt förvaltningens 
bedömning. Om kommunen själva någon dag vill ta över driften av badplatsen t.ex. om 
föreningen inte längre har möjlighet att sköta den så har man inte längre någon 
servicebyggnad att tillgå. För att badplatsen ska fungera även i framtiden bör kommunen 
äga alla delar som är väsentliga för en fungerande badplats. Att stycka av tomten och 
upplåta med tomträtt innebär samma problem som vid försäljning. Upplåtelse genom 
hyra är enligt förvaltningens bedömning det bästa alternativet.  
 
Att överlåta parkeringar till Föreningen Svanesund är inte möjligt utan att göra en 
detaljplaneändring och därefter lyfta ur parkeringen från vägföreningens förvaltning 
genom anläggningsförrättning. Det ingår inte i vägföreningens åtagande att bedriva 
ställplats för husbilar. Förvaltningen bedömer att en ställplats kan medföra positiva 
effekter för samhället i övrigt så som ökat kundunderlag för de verksamheter som finns 
i Svanesund. Man kan också hindra problemet med otillåten camping på olika platser i 
Svanesund. Förvaltningen föreslår att man vid en eventuell ny detaljplan i detta område 
ser över möjligheten att bedriva ställplats i föreningens eller kommunens regi. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-22 
 

Beslutet skickas till 
Enhet för fritid 
Mark och exploatering 
 
 
ORUST KOMMUN 
kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef Samhällsutveckling Mark och exploateringschef
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