Datum

Diarienummer

2021-10-21

KS/2021:1015

1(4)

Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut om ny taxa för arrendeupplåtelser i Orust kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta förslaget Arrendeavgift – Taxa, daterat 2021-10-21
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun upplåter delar av sina fastigheter till både fysiska och juridiska personer
genom arrendeavtal. Förvaltningen anser att det föreligger en stor variation bland
kommunens olika arrendeupplåtelser, där upplåtelsernas varierande ändamål, omfattning
samt lokalisering utgör en bidragande faktor.
Det saknas idag antagna arrendeavgifter för flertalet av de arrendetyper som
förekommer i Orust kommun. För att uppnå en mer rättvis prissättning och att anpassa
avgifterna till dagens markvärde samt att teckna arrendeavtal med alla som nyttjar
kommunens mark utan avtal har Sektor Samhällsutveckling tagit fram förslag till nya
och reviderade arrendeavgifter.
En arrendeavgift ska ge en skälig avkastning på markens värde för jordägaren. En av de
faktorer som ligger till grund vid beräkning av arrendeavgiften är markens värde. Av den
anledningen bör arrendeavgiften skilja sig åt beroende på var i kommunen man
arrenderar mark.
Förvaltningens förslag till ny taxa för arrendeupplåtelser ska resultera i en förbättrad
transparens mellan Orust kommun som jordägare och dess arrendatorer samt förenkla
förvaltningens arbete vid fastställandet av marknadsmässiga arrendeavgifter.
Utredning
Nuläge
Orust kommun upplåter delar av sina fastigheter till både fysiska och juridiska personer
genom arrendeavtal. Förvaltningen anser att det föreligger en stor variation bland
kommunens olika arrendeupplåtelser, där upplåtelsernas varierande ändamål, omfattning
samt lokalisering utgör en bidragande faktor.
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Ett lägenhetsarrende avtalas med en enskild eller juridisk person (företag, förening eller
dödsbo). Lägenhetsarrende används när marken arrenderas ut för en annan användning
än det som blir ett jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende.
Lägenhetsarrende har oftast korta arrendetider och arrendet kan inte överlåtas till någon
annan utan kommunens godkännande. Lägenhetsarrende är den mest använda
upplåtelseformen i Orust kommun och gäller för bland annat parkeringsplatser,
trädgård, hobbyodling, bilplats, båtuppställning, uteplats, trappa, väg, sjöbodar och
bryggor.
Förvaltningen har tittat på närliggande kommuners taxa för lägenhetsarrende. I
Uddevalla- och Tanums kommun bestäms arrendeavgiftens storlek för kategorin
lägenhetsarrenden bland annat genom en avkastningsmetod. Metoden innebär att
kommunen som jordägare bestämmer arrendeavgiftens storlek utifrån en fastställd
procentsats av det aktuella områdets marknadsvärde. I Tjörns kommun bestäms
arrendeavgiftens storlek för kategorin lägenhetsarrenden genom en beräkningsmodell
som innebär att kommunen erhåller en grundavgift från arrendatorn samt en
tilläggsavgift för varje kvadratmeter (kvm) som arrendeupplåtelsen omfattar.
Orust kommun saknar taxa för kategorin lägenhetsarrenden (undantaget, sjöbodar,
bryggor samt uthus).
Anläggningsarrenden
Vid anläggningsarrende har arrendatorn rätt att bygga eller bibehålla en eller flera
byggnader för sin företagsverksamhet. Byggnaden ska användas och vara av betydelse
för arrendatorns verksamhet. Anläggningsarrende kan till exempel användas för
bensinstationer, fabriker, kiosker, småbåtshamnar.
Orust kommun har idag ca 60 anläggningsarrenden av olika slag. Arrendeavgiften som
tas ut idag grundas på ett beslut från 2006 Dnr 2006/169, en grundavgift 5 000 kr, 15
kr/kvm markområde och 201 kr/löpmeter vattenlinje. Avgiften uppräknas från 2006 års
KPI.
Förvaltningen har tittat på närliggande kommuners taxa för anläggningsarrende. Tanums
kommun saknar taxa för kategorin övriga anläggningsarrenden. Uddevalla kommun
bestämmer arrendeavgiftens storlek för kategorin övriga anläggningsarrenden genom
bland annat en avkastningsmetod. Metoden innebär att kommunen som jordägare
bestämmer arrendeavgiftens storlek utifrån en fastställd procentsats av det aktuella
områdets marknadsvärde. Tjörns kommun bestämmer arrendeavgiftens storlek för
kategorin anläggningsarrenden genom en beräkningsmodell som innebär att kommunen
erhåller en grundavgift från arrendatorn samt en tilläggsavgift för varje kvadratmeter
som arrendeupplåtelsen omfattar.
Orust kommun saknar beslutad taxa för kategorin övriga anläggningsarrenden
(undantaget, mast, teknikbod samt vindkraft).
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I nuläget utreder förvaltningen kommunens möjligheter till att upplåta mark för
odlingslotter till enskilda inom några av kommunens större tätorter. I nuläget saknar
Orust kommun taxa för upplåtelser av odlingslotter för enskilda. Med anledning av detta
har förvaltningen tagit fram ett förslag till taxa gällande den här typen av
arrendeupplåtelser
Förvaltningen har tittat på närliggande kommuners taxa för odlingslotter. I Uddevalla
kommun har arrendeavgiften för odlingslotter till enskilda fastställts till 500 kr/år.
Ideella föreningar
Orust kommun saknar taxa för arrendeupplåtelser till ideella föreningar. Förvaltningen
har därför tagit fram ett förslag till taxa för arrendeupplåtelser till ideella föreningar.
Förvaltningen har tittat på närliggande kommuners taxa för ideella föreningar. I Tanums
kommun har arrendeavgiften för ideella idrottsföreningar fastställts till 500 kr/år.
Bedömning
Under utskottet för samhällsutveckling 2021-10-11 väcktes frågan om att dela in
kommunen i två olika zoner vid beräkningen av arrendeavgifternas storlek för
kategorierna övriga anläggningsarrenden samt lägenhetsarrenden för kommersiell
verksamhet. Förvaltningen har därför valt att dela in kommunen i två olika zoner (zon A
och B).
För kategorin övriga anläggningsarrenden, med undantag för ställplatser och padel,
föreslår förvaltningen att kommunen fortsättningsvis ska tillämpa beräkningsmodellen
från 2006, däremot bör den fasta avgiften samt avgiften per kvadratmeter höjas.
Förvaltningen föreslår att den fasta avgiften samt avgiften per kvadratmeter ska höjas
med utgång från förändringen i konsumentprisindex (KPI) mellan oktober 2006 och
oktober 2020. Grundavgiften höjs från 5 000 kr till 6 000 kr och avgiften per
kvadratmeter för områden inom zon B från 15 kr/m2 till 18 kr/m2. Förvaltningen
föreslår att avgiften per kvadratmeter för områden inom zon A ska vara 25 kr/m2.
Avgiften för strandlinje som arrendatorn ianspråktar föreslås höjas från 201 kr/löpmeter
till 250 kr/löpmeter.
För lägenhetsarrenden där kommersiell verksamhet bedrivs har förvaltningen tidigare
tillämpat sig av samma beräkningsmodell som används för arrendeavgifter för
anläggningsarrenden. Förvaltningen föreslår att arrendeavgift för anläggningsarrenden
även ska tillämpas för lägenhetsarrenden där kommersiell verksamhet ska bedrivas, med
undantag för ställplatser och padel.
Förvaltningen föreslår att kommunen ska fastställa arrendeavgiften för odlingslotter till
enskilda till 500 kr/år
Förvaltningen föreslår att fastställa arrendeavgiften för ideella föreningar till 1000 kr/år.
Detta med kravet att den ideella föreningen uppfyller de villkor som finns redovisade i
förvaltningens bifogade förslag till taxa för arrendeupplåtelser i Orust kommun.
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Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
Arrendeavgift – Taxa daterad 2021-10-21
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

2021-10-21

Arrendeupplåtelser
Taxa

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)

Taxa

Kommunfullmäktige

KS/2021:1015 § NNN (xxxx-xx-xx)

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m.

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum)

20xx-xx-xx - Gäller tills

Mark- och

KS/20xx:NNNN § NNN (201x-xx-xx)

vidare

exploateringschef

Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00
e-post: kommun@orust.se

Arrendeupplåtelser – Taxa
Taxa för arrendeupplåtelser i Orust kommun
Arrendetyp

Avgift/år

Lägenhetsarrenden,

4 procent av markens

(undantaget sjöbodar,

marknadsvärde.

bryggor samt uthus).
För kommersiell

6000 kr + 25kr/m2 +

verksamhet inom zon

250 kr/löpmeter

A, (undantaget

strandlinje.

ställplatser och padel).
För kommersiell
verksamhet inom zon

6000 kr + 18 kr/m2 +

B, (undantaget

250 kr/löpmeter

ställplatser och padel).

strandlinje.

Anläggningsarrenden

6000 kr + 25 kr/m2 +

inom zon A,

250 kr/löpmeter

(undantaget mast,

strandlinje.

teknikbod, vindkraft,
ställplatser och padel).
Anläggningsarrenden
inom zon B,

6000 kr + 18 kr/m2 +

(undantaget mast,

250 kr/löpmeter

teknikbod, vindkraft,

strandlinje.

ställplatser och padel).

Odlingslott till enskild.

500 kr/år.

Ideella föreningar.

1000 kr/år.
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Arrendeupplåtelser – Taxa
Zon A

Zon B



Edshultshall



Övriga Orust



Ellös



Ej planlagd mark



Gullholmen



Henån



Hälleviksstrand



Härmanö



Käringön



Mollösund



Nösund



Stocken



Svanesund



Tuvesvik



Varekil

Övriga upplysningar

Arrendeavgiften ska justeras varje år med konsumentprisindex med 2021 som basår
och med indextalet för oktober månad som bastal. Justeringen av arrendeavgiften
utförs i enlighet med direktiven som fastställts i kommunens arrendetaxa, dock tillåts
aldrig arrendeavgiften att minskas till följd av justeringen.
En administrativ avgift på 500 kr tillkommer per avtal och år.

Exempel på ideella föreningar



Ideella barn- och ungdomsföreningar



Ideella organisationer/föreningar och som arbetar med socialt stöd och som
främjar arbete med de som har en funktionsnedsättning



Ideella organisationer/föreningar som främjar det lokala kulturutbudet



Ideella organisationer/föreningar som erbjuder ett rikt fritidsutbud för
pensionärer



Studieförbund verksamma inom Orust kommun.

Exempel på icke ideella föreningar



Ekonomiska föreningar
3

Arrendeupplåtelser – Taxa


Elevföreningar



Stiftelser



Politiska föreningar



Fackliga föreningar



Korporationer



Länsföreningar



Riksföreningar



Stödföreningar/supporterklubbar



Religiösa föreningar.


Den ideella föreningen måste uppfylla följande krav:



Föreningen ska ha ett organisationsnummer



Föreningen ska ha sitt säte i kommunen (undantaget studieförbund, som dock
ska vara verksamma i kommunen)



Föreningen omfattar minst 10 medlemmar och har en kontinuerlig verksamhet



Föreningen ska ha fastställt en medlemsavgift och medlemskapet ska vara
frivilligt.
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RESERVATION, Utskottet för samhällsutveckling, 2021-11-08 § 218
Beslut om ny taxa för arrendeupplåtelser i Orust kommun. KS/2021:1015
VI YRKAR PÅ ATT: fastställa arrendeavgiften för ideella föreningar till 500 kr/år.
Detta med kravet att den ideella föreningen uppfyller de villkor som finns redovisade i
förvaltningens bifogade förslag till taxa för arrendeupplåtelser i Orust kommun.
Förvaltningen har tittat på närliggande kommuners taxa för ideella föreningar och där
ligger den på den nivån och vi ser ingen anledning att Orust kommuns ska ta ut en
högre avgift. Speciellt då föreningarna också skall betala en avgift på 500 kr/år för
administration.
Kia Nordqvist, MP och Michael Relfsson, FO

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-08

§ 218
KS/2021:1015
Beslut om ny taxa för arrendeupplåtelser i Orust kommun.
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsens överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anta förslaget Arrendeavgift – Taxa, daterat 2021-10-21.
Reservationer och särskilda uttalanden
Kia Nordqvist (MP) och Michael Relfsson (FO) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun upplåter delar av sina fastigheter till både fysiska och juridiska personer genom
arrendeavtal. Förvaltningen anser att det föreligger en stor variation bland kommunens olika
arrendeupplåtelser, där upplåtelsernas varierande ändamål, omfattning samt lokalisering utgör en
bidragande faktor.
Det saknas idag antagna arrendeavgifter för flertalet av de arrendetyper som förekommer i Orust
kommun. För att uppnå en mer rättvis prissättning och att anpassa avgifterna till dagens
markvärde samt att teckna arrendeavtal med alla som nyttjar kommunens mark utan avtal har
Sektor Samhällsutveckling tagit fram förslag till nya och reviderade arrendeavgifter.
En arrendeavgift ska ge en skälig avkastning på markens värde för jordägaren. En av de faktorer
som ligger till grund vid beräkning av arrendeavgiften är markens värde. Av den anledningen bör
arrendeavgiften skilja sig åt beroende på var i kommunen man arrenderar mark.
Förslaget till ny taxa för arrendeupplåtelser ska resultera i en förbättrad transparens mellan Orust
kommun som jordägare och dess arrendatorer samt förenkla förvaltningens arbete vid
fastställandet av marknadsmässiga arrendeavgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
Arrendeavgift – Taxa daterad 2021-10-21
Förslag till beslut under sammanträdet
Kia Nordqvist (MP) och Michael Relfsson (FO) yrkar att kommunfullmäktige fastställer
arrendeavgiften för ideella föreningar till 500 kronor/år. Detta med kravet att den ideella
föreningen uppfyller de villkor som finns redovisade i förvaltningens förslag till taxa för
arrendeupplåtelser i Orust kommun.
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) förslår kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till
kommunfullmäktige:
Anta förslaget Arrendeavgift – Taxa, daterad 2021-10-21.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-08

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för samhällsutveckling beslutar
enligt Britt-Marie Andrén Karlssons (S) förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-24

§ 269
KS/2021:1015
Beslut om ny taxa för arrendeupplåtelser i Orust kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta förslaget Arrendeavgift – Taxa, daterat 2021-10-21.
Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Reteike (MP) och Lars Larsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun upplåter delar av sina fastigheter till både fysiska och juridiska personer genom
arrendeavtal. Förvaltningen anser att det föreligger en stor variation bland kommunens olika
arrendeupplåtelser, där upplåtelsernas varierande ändamål, omfattning samt lokalisering utgör en
bidragande faktor.
Det saknas idag antagna arrendeavgifter för flertalet av de arrendetyper som förekommer i Orust
kommun. För att uppnå en mer rättvis prissättning och att anpassa avgifterna till dagens
markvärde samt att teckna arrendeavtal med alla som nyttjar kommunens mark utan avtal har
Sektor Samhällsutveckling tagit fram förslag till nya och reviderade arrendeavgifter.
En arrendeavgift ska ge en skälig avkastning på markens värde för jordägaren. En av de faktorer
som ligger till grund vid beräkning av arrendeavgiften är markens värde. Av den anledningen bör
arrendeavgiften skilja sig åt beroende på var i kommunen man arrenderar mark.
Förslaget till ny taxa för arrendeupplåtelser ska resultera i en förbättrad transparens mellan Orust
kommun som jordägare och dess arrendatorer samt förenkla förvaltningens arbete vid
fastställandet av marknadsmässiga arrendeavgifter.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-11-08 § 218 föreslå kommunstyrelsen att
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Anta förslaget Arrendeavgift – Taxa, daterat 2021-10-21.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
Arrendeavgift – Taxa daterad 2021-10-21
Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Arnell (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Rolf Sörvik (V) yrkar på att återremittera ärendet.
Martin Reteike (MP) och Lars Larsson (C) yrkar på att kommunfullmäktige fastställer
arrendeavgiften för ideella föreningar till 500 kronor/år. Detta med kravet att den ideella
föreningen uppfyller de villkor som finns redovisade i förvaltningens förslag till taxa för
arrendeupplåtelser i Orust kommun.
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-24

Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet kan avgöras idag och finner att så är fallet.
Ordföranden konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut. Förslagen ställs mot varandra
och ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit utskottet för samhällsutvecklings förslag till
beslut.
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
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Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

§ 211

12

2021-11-17

MBN/2021:1623

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
1. föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ändringar av miljö- och byggnadsnämndens
reglemente
2. ändringarna ska gälla från och med 1 januari 2022. Förändringen som berör antalet
ledamöter § 6, träder i kraft först i samband med ny mandatperiod dvs 1 januari 2023.
Sammanfattning av ärendet
Beslut har tagits om förändrad organisation. Sektor Miljö och bygg ska bli en del av Sektor
Samhällsutveckling. Denna organisationsförändring kommer att träda i kraft 1 januari 2022.
Förändringen för med sig vissa justeringar av nämndernas ansvarsområden.
Ansvaret för Alkohol (serveringstillstånd) och tobak, liksom ansvaret för bostadsanpassningsbidrag
föreslås flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden.
Det ligger på fullmäktiges ansvar att besluta om hur och om budget ska fördelas till nämnden,
respektive vilken rapportering från nämnden som önskas.
Beskrivning
Reglementet innehåller information om vad som är miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om reglementet.
Med anledning av att en omorganisation är på gång, måste kommunens reglementen samtidigt ses
över och uppdateras så att de samspelar med hur den planerade organisationsförändringen ser ut.
De båda myndighetsnämnderna, Miljö- och byggnadsnämnden och Sociala myndighetsnämnden,
blir än mer renodlade myndighetsnämnder och frågor som inte handlar om myndighetsutövning
mot enskild eller mot kommunens egna verksamheter, hänvisas till kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden kan inför budgetarbetet förse kommunstyrelsen med ekonomiska
underlag och förutsättningar, såsom behov utifrån tillsynsplan. När kommunfullmäktige beslutat om
ramarna, ska nämnden ta beslut om tillsynsplanen.
Kommunstyrelsen blir samtidigt en mer renodlad verksamhetsnämnd och till följd av detta föreslås
att myndighetsärenden som avser alkohol (serveringstillstånd) och tobak flyttas till miljö- och
byggnadsnämnden. Denna flytt av ansvar är lämplig då samverkan redan idag sker mellan
miljöinspektörer och alkoholhandläggare. Av samma skäl föreslås också att ansvaret för
bostadsanpassningsbidrag flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden.
Bygglovsingenjör och bostadsanpassningshandläggare samverkar redan idag en hel del för att nå
bästa möjliga resultat.

Comfact Signature Referensnummer: 1224369

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2021-11-17

§17 som hanterar undertecknande av handlingar tas bort, då den redan regleras i
delegeringsordningen.
Några mindre förändringar av redaktionell karaktär föreslås också.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15
Reglemente Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Sekreterare
Sektorchefer

Comfact Signature Referensnummer: 1224369
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FÖRFATTNINGSSAMLING (3.2.1)
Antagen av
Kommunfullmäktige 2010-12-16 § 153 (KS/2010:1162)
Reviderad av MBN 2011-02-21 § 37 (MBN/2011:24), KF
2016-02-11 § 8 (KS/2015:2156), MBN 2021-11-17 § 211
Sid 1 (5)
(MBN/2021:1623)

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i
speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter, såväl mot enskild som mot
kommunens egen verksamhet, beträffande byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskydd, enligt
tillämplig lagstiftning.
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur man fullgjort de uppgifter som
delegerats från fullmäktige till nämnden. Rapportering ska ske i den ordning som fullmäktige
särskilt beslutar om.
§ 1 Verksamhetsområde
Miljö- och byggnadsnämnden är kommunens myndighetsnämnd för byggnadsfrågor och fullgör
kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över
byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen samt de övriga uppgifter, som enligt annan lag
skall fullgöras av den kommunala nämnden inom byggväsendet. Nämnden beslutar enligt
miljöbalken om dispens samt utövar tillsyn över strandskyddsbestämmelserna.
Miljö- och byggnadsnämnden är samtidigt den kommunala myndighetsnämnd som enligt
Miljöbalken fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga
uppgifter som enligt lag skall fullgöras av denna nämnd. Myndighetsutövningen syftar till att
förebygga och undanröja olägenheter och störningar som påett negativt sätt kan påverka hälsa
och miljö. Nämndens verksamhet inom livsmedelskontrollensyftar till att livsmedel vid
produktion, servering eller saluhållande inte blir skadliga att förtära.
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kontrollansvaret enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel. Nämnden skall kontrollera detaljhandelns efterlevnad av lagen och av de föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen.
Miljö- och byggnadsnämnden är räddningsnämnd och ansvarar för myndighetsbeslut inom
räddningstjänsten och sotningsverksamheten .
Miljö- och byggnadsnämnden är den nämnd som enligt alkohollagen och tobakslagen samt
lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, fullgör kommunens
uppgifter enligt dessa lagar.
Nämnden utöver också tillsyn över rökfria miljöer (som inte är upplåtna endast till personal) enligt
2 och 4 § § tobakslagen.
Nämnden är också ansvarig för ärenden om bostadsanpassningsbidrag.

§ 2 Verksamhetens inriktning
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Miljö- och byggnadsnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheterna bedrivs i enlighet
med de mål, inriktning, och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter,
som reglerar verksamheterna.
§ 3 Övriga uppgifter
Nämnden är ansvarig för diarium och arkiv.
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för
personuppgiftsbehandlingar inom sin verksamhet.
Nämnden är ansvarig för att internkontroll sker.

§ 4 Ansvar och befogenheter i övrigt
Nämnden skall också
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, vilka ingår i nämndens
verksamhetsområde,
 äga rätt att överklaga beslut rörande bygglagstiftningen fattade av andra organ,
 på anmodan av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan myndighet avge yttrande i
ärenden, som berör nämndens verksamhetsområde,
 vid behov från kommunstyrelsen och övriga nämnder samt beredningar och tjänstemän
infordra de yttranden och upplysningar, som är erforderliga för att nämnden skall kunna
fullgöra sina åligganden,
 med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt hos
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra kommunala nämnder liksom
hos andra myndigheter göra de framställningar, som befinns påkallade och
 fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter, som av kommunfullmäktige
överlämnas till nämnden.
§ 5 Redovisningsskyldighet
Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER
§ 6 Antal ledamöter
Nämnden består av 5 ledamöter och 3 ersättare, som utses av kommunfullmäktige. Nämnden
väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år, då val av fullmäktige ägt rum.
Vidare utser fullmäktige ordförande och en vice ordförande på samma tid. Nämnden skall inte ha
utskott.
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§ 7 Tid för sammanträde
Nämnden sammanträder på dag och tid, som nämnden bestämmer.
§ 8 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan
dem bestämda ordningen.
En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in istället för en ersättare, som kommer längre ner i ordningen.
§ 9 Växeltjänstgöring
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får
åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 10 Inkallande av ersättare
Är ledamot hindrad att närvara vid sammanträde eller del därav, skall han utan dröjsmål inkalla
sin ersättare till tjänstgöring.
§ 11 Ersättare för ordföranden
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i den del av
ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har
utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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§ 12 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast 5 dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, skall den till åldern
äldste ledamoten göra detta.
§ 13 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta, att en paragraf i
protokollet skall justeras omedelbart.
§ 14 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen bör ledamoten
göra det skriftligt. Om ledamot väljer att lämna enbart muntlig motivering är det ordförandes sak
att bedöma om motiveringen ska tillföras protokollet eller. Skriftlig motivering ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Det är
ordförandens sak att bedöma om motivering till reservationen ska tillföras protokollets text eller
bifogas paragrafen.
Reservation bör anmälas direkt efter beslut i ett ärende, men måste som senast anmälas till
kommunstyrelsen före sammanträdet avslutats.
§ 15 Protokollsanteckning
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som anmält en protokollsanteckning ska lämna denna före
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
§ 16 Delgivning
Delgivning med Miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, eller
annan anställd, som nämnden bestämmer.
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§ 17 Miljö- och byggnadsnämndens ordförande
I anslutning till vad i lag och detta reglemente stadgas åligger det Miljö- och byggnadsnämndens
ordförande
att närmast under Miljö- och byggnadsnämnden ha insyn över nämndens
verksamhetsområde, med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet
och i sådant avseende ta erforderliga initiativ,
att befrämja erforderlig samverkan mellan Miljö- och byggnadsnämnden och kommunens övriga
nämnder och styrelser,
att vid uppvaktning av myndigheter eller vid konferenser och sammanträden med myndigheter,
företag och enskilda företräda Miljö- och byggnadsnämnden, om inte nämnden för särskilt fall
annorlunda beslutat,
att tillse att Miljö- och byggnadsnämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,
att vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendemän och tjänstepersoner
att i övrigt tillse, att Miljö- och byggnadsnämndens uppgifter fullgöres.
Ordföranden har att inför sammanträde, besiktning eller annan förrättning företa genomgång och
beredning av i sammanhanget aktuella ärenden med sekreterare, föredragande eller annan
anställd.

Datum

2021-10-15

1(2)
MBN/2021:1623
Diarienummer

Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 0304-334080
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente (uppdaterad
tjänsteskrivelse 2021-10-15)
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
1. föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ändringar av miljö- och
byggnadsnämndens reglemente
2. ändringarna ska gälla från och med 1 januari 2022. Förändringen som berör
antalet ledamöter § 6, träder i kraft först i samband med ny mandatperiod dvs 1
januari 2023.
Sammanfattning av ärendet
Beslut har tagits om förändrad organisation. Sektor Miljö och bygg ska bli en del av
Sektor Samhällsutveckling. Denna organisationsförändring kommer att träda i kraft 1
januari 2022. Förändringen för med sig vissa justeringar av nämndernas
ansvarsområden.
Ansvaret för Alkohol (serveringstillstånd) och tobak, liksom ansvaret för
bostadsanpassningsbidrag föreslås flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och
byggnadsnämnden.
Det ligger på fullmäktiges ansvar att besluta om hur och om budget ska fördelas till
nämnden, respektive vilken rapportering från nämnden som önskas.
Bedömning
Reglementet innehåller information om vad som är miljö- och byggnadsnämndens
ansvarsområden. Det är kommunfullmäktige som beslutar om reglementet.
Med anledning av att en omorganisation är på gång, måste kommunens reglementen
samtidigt ses över och uppdateras så att de samspelar med hur den planerade
organisationsförändringen ser ut.
De båda myndighetsnämnderna, Miljö- och byggnadsnämnden och Sociala
myndighetsnämnden, blir än mer renodlade myndighetsnämnder och frågor som inte
handlar om myndighetsutövning mot enskild eller mot kommunens egna verksamheter,
hänvisas till kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden kan inför budgetarbetet förse kommunstyrelsen med
ekonomiska underlag och förutsättningar, såsom behov utifrån tillsynsplan. När
kommunfullmäktige beslutat om ramarna, ska nämnden ta beslut om tillsynsplanen.

Datum

2021-10-15

2(2)
MBN/2021:1623
Diarienummer

Kommunstyrelsen blir samtidigt en mer renodlad verksamhetsnämnd och till följd av
detta föreslås att myndighetsärenden som avser alkohol (serveringstillstånd) och tobak
flyttas till miljö- och byggnadsnämnden. Denna flytt av ansvar är lämplig då samverkan
redan idag sker mellan miljöinspektörer och alkoholhandläggare. Av samma skäl föreslås
också att ansvaret för bostadsanpassningsbidrag flyttas från kommunstyrelsen till miljöoch byggnadsnämnden. Bygglovsingenjör och bostadsanpassningshandläggare
samverkar redan idag en hel del för att nå bästa möjliga resultat.
§17 som hanterar undertecknande av handlingar tas bort, då den redan regleras i
delegeringsordningen.
Några mindre förändringar av redaktionell karaktär föreslås också.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15
Reglemente Miljö- och byggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Sekreterare
Sektorchefer
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten

Datum

Diarienummer

2021-12-13

KS/2021:1534

1(2)

Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 0304-334080
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Förändring av färdtjänstregler
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till förändrade regler för färdtjänst
2. Reglerna ska träda i kraft med omedelbar verkan
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att omorganisation skett vid årsskiftet 2021/2022, har förändringar i
nämndernas reglementen skett. Därmed har Sociala myndighetsnämnden tagit över
ansvaret för myndighetsutövningen av färdtjänst. Av denna anledning görs en mindre
justering av reglerna. (§2)
Ett förtydligande görs också kring avbokning av resa (§4). Avbokning måste ske senast 1
timma innan resan skulle ägt rum, annars är resan att betrakta som en så kallad bomresa.
Utöver detta föreslås en skärpning av §6 som hanterar återkallelse av tillstånd. Om man
uppträder hotfullt mot t ex chaufför eller gör åverkan på bilen ska tillståndet kunna dras
in. Skärpningen föreslås med anledning av ett flertal domar som under de senaste åren
har fastställt att kommunerna i sina respektive regelverk måste tydliggöra de villkor som
gäller för ett eventuellt återkallande av tillståndet på grund av exempelvis hot, våld och
skadeverkan. Exempel på detta är Förvaltningsrätten i Karlstads dom mål nr 3493-15,
Kammarrätten i Jönköpings dom mål nr 301-20 samt Förvaltningsrätten i Jönköpings
dom mål nr 1979-19 där kommunerna inte ansetts haft rätt att återkalla
färdtjänsttillstånd på grund av tidigare nämnda överträdelser.
En förändrad formulering kring vad medresenär ska betala föreslås också, vilket i kronor
inte innebär någon förändring. (§7)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-13
Beslutet skickas till
Färdtjänsthandläggare
Sociala myndighetsnämnden

ORUST KOMMUN

Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten

Datum

Diarienummer

2021-12-13

KS/2021:1534

2(2)

Färdtjänst
Regler

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första

Riktlinje

Kommunstyrelsen

KS / xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-

xx) Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf

beslutsdatum)

(beslutsdatum)

20xx-xx-xx – Gäller tills vidare Sektorchef xxxx

KS /20xx:NNNN § NNN (20xx-xx-

xx)
Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

Sektor xxxxx

Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00
e-post: kommun@orust.se

Färdtjänst – Regler
Innehåll
Inledning ........................................................................................................................3
Reglernas syfte och målgrupp .....................................................................................3
Detta regleras inte av reglerna ....................................................................................3
Relaterade styrdokument ............................................................................................3
Regler .............................................................................................................................3
§ 1 Rätt till färdtjänst ................................................................................................3
§ 2 Prövning av rätt till färdtjänst .............................................................................3
§ 3 Tillståndets omfattning .......................................................................................4
§ 4 Färdtjänstens utförande ......................................................................................4
§ 5 Område för färdtjänstresor .................................................................................4
§ 6 Återkallelse av tillstånd .......................................................................................5
§ 7 Avgifter................................................................................................................5
§ 8 Överklagande av beslut .......................................................................................6

2

Färdtjänst – Regler
Inledning
Reglernas syfte och målgrupp
Syftet med detta styrdokument är att fastställa det regelverk som styr hur färdtjänsten
inom Orust kommun hanteras. Färdtjänsten är till för de medborgare som på grund av
funktionsnedsättning inte kan använda sig av linjetrafiken.
Detta regleras inte av reglerna
Riksfärdtjänst regleras inte av dessa regler.
Relaterade styrdokument
Lag om färdtjänst (1997:736).
Regler
§ 1 Rätt till färdtjänst
1.1 Rätt till färdtjänst
Tillstånd för färdtjänst ska meddelas den som är folkbokförd i Orust kommun och som
efter ansökan bedöms uppfylla kriterier framställda i Lag om färdtjänst.

1.2 Barn och färdtjänst
Om den sökande är under 18 år ska prövningen av rätt till färdtjänst göras i
förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsvariation.
§ 2 Prövning av rätt till färdtjänst
2.1 Prövande instans
Rätten till färdtjänst prövas av Sociala myndighetsnämnden genom delegat/ersättare
som meddelas i delegationsförteckningen.
2.2 Ansökan om rätten till färdtjänst
Ansökan ska göras av den person ansökan avser, den sökande, eller person som har
rätt att företräda den sökande. Rätten att företräda den sökande ska bevisas genom
registerutdrag och ställföreträdarskap, ifall företrädaren är god man eller förvaltare,
eller fullmakt ifall den sökande utsett ett ombud.
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Ett medicinskt utlåtande berättigar inte till färdtjänst utan utgör en del av
beslutsunderlaget. Handläggare kan begära in utlåtande om detta bedöms vara
nödvändigt för ärendet.
2.3 Beslut om färdtjänst
Beslutet ska ske i enlighet med bestämmelser i Förvaltningslagen
Beslut gällande rätten till färdtjänst samt ledsagare i färdtjänsten skall meddelas
skriftligt.
Gynnande beslut gällande mindre villkorsändringar kan meddelas muntligen.
Alla beslut som går den sökande emot ska meddelas skriftligen.
Om sökande begär det ska alla beslut meddelas skriftligen.
Till alla skriftliga beslut ska information om hur den sökande kan överklaga beslut
biläggas.
§ 3 Tillståndets omfattning
3.1 Tillståndets omfattning
Tillstånd kan beviljas för viss tid eller tillsvidare.
Den som beviljas färdtjänst har rätt till resor enligt de villkor som anges i beslut och
tillstånd.
Ledsagare i färdtjänst kan beviljas den som bedöms ha ett hjälpbehov i
färdtjänstfordonet under resans gång. Resenären ansvarar själv för att utse ledsagare.
Ledsagaren medföljer kostnadsfritt och ska starta och avsluta sin resa på samma plats
som färdtjänstresenären. Ledsagaren ska ombesörja det hjälpbehov resenären har och
ska inte själv orsaka insatser från chauffören.
Färdtjänsttillstånd omfattar inte resor som av någon annan anledning bekostas av den
allmänna.
§ 4 Färdtjänstens utförande
4.1 Beställning av resa
Resan beställs direkt hos den beställningscentral som fått uppdrag av Västtrafik att ta
emot beställningar. Resan ska förbeställas i så god tid som är möjligt dock senast 60
minuter före avfärd. Beställningar behandlas endast under beställningscentralens
öppettider varvid dessa ska tas i beaktande gällande förbeställningstid. Om resan
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måste avbokas så ska det göras 1 timme innan resan ska göras, annars blir det en så
kallad bomresa.
4.2 Nattrafik
Under vissa tider gäller en utökad trafikeringstid i enlighet med Västrafiks
nattrafiksregler. Vilka tider som omfattas av nattrafikreglerna meddelas av Västtrafik
AB. De kommunmedlemmar som har färdtjänst ska kunna åka färdtjänst dygnet runt.
4.3 Samåkning
Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och som sådan innebär det att
samåkning kan ske.
4.4 Övriga bestämmelser gällande utförandet av resor


Utöver eventuella hjälpmedel har resenären möjlighet att ta med sig normalt
handbagage.



Djur transporteras i kombiutrymme med lastgaller, mindre djur transporteras i
mindre bur som går att spänna fast i fordonet. Beställaren ska meddela
Västtrafik om husdjur ska medfölja vid beställning av resan.



Resor via adresser eller korta stopp under resan är inte tillåtet.



Bilbarnstol tillhandahålls ej av Västtrafik eller av trafikbolagen



Varje resenär ska vid resa uppvisa giltig legitimation.

§ 5 Område för färdtjänstresor
5.1 Område för färdtjänstresor
Färdtjänsten kan företas inom Orust kommun och Västra Götaland i sin helhet samt
Kungsbacka kommun.
5.2 Färdtjänst i annan kommun
Färdtjänst kan efter beviljad ansökan användas vid tillfällig vistelse i annan kommun.
Delegat/ersättare som meddelas i delegationsförteckningen tar beslut om tillstånd och
kan i detta beslut villkora period samt antalet resor under perioden för ett sådant
tillstånd.
Efter beviljat tillstånd bokar och genomför resenären sina resor med valfritt taxibolag
varefter taxikvitton samt återbetalningsunderlag inlämnas till färdtjänstverksamheten
för återbetalning av den summan som överstiger egenavgiften. Egenavgift för
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färdtjänstresa i annan kommun är 50 % av taxameterbeloppet. Dricks eller andra
utgifter som ej är en del av taxameterbeloppet tas inte med i beräkningar gällande
återbetalning.
Färdtjänstresor i annan kommun är till för resor inom kommunen. Avser en resenär
att göra en resa vilken korsar en eller fler kommungränser är huvudprincipen att
resenärer istället ansöker om riksfärdtjänst.
Undantag från denna huvudprincip är ett område definierat som Stockholms
kommuner. Detta område består av Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Ekerö
kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö Stad,
Nacka kommun, Stockholm stad, Sundbybergs kommun, Tyresö kommun, Täby
kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands-Väsby kommun, Vallentuna kommun,
Vaxholms kommun, Värmdö kommun samt Österåkers kommun. Resor som företas
inom detta område är att anse som färdtjänst i annan kommun.
§ 6 Återkallelse av tillstånd
Färdtjänsttillstånd kan återkallas eller ges annan utformning om förutsättningarna för
tillståndet inte längre finns.
Tillståndet får även återkallas eller ges i en annan utformning om
tillståndsinnehavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelse av de
föreskrifter och villkor som gäller färdtjänst. Detta återkallande kan föranledas av:


Upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, så kallade
bomresor.



Hotfullt uppträdande samt vållande av obehag för medpassagerare eller förare.



Att färdtjänstberättigad skadar fordonet och dess utrustning.

§ 7 Avgifter
7.1 Avgifter
Kommunfullmäktige beslutar om egenavgift för resenärer i färdtjänsten. Samtliga
avgifter och tillägg avrundas till närmsta hel krona.
Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte
avbeställer sin resa inom föreskriven tid kommer kommunen att ta ut en ersättning
med en kostnad på 250 kronor

6

Färdtjänst – Regler

Det finns en avgift för vuxna och en avgift för ungdom.


Vuxen gäller från och med den dag de fyller 20.



Skolungdom gäller från och med den dag de fyller 7 år och fram till dagen
innan de fyller 20 år.



Barn åker gratis fram till dagen innan de fyller 7 år.

Nattrafik
För nattrafik tillkommer utöver ordinarie avgift ett tillägg om 65 % avrundat till
närmsta hel krontal.
7.2 Färdtjänstresa i annan kommun
För färdtjänst i annan kommun är taxan 50 % av taxameterbeloppet.
7.3 Övriga taxeregler
Taxegränser/omlottzoner, enligt Västtrafiks regelsystem för buss tillämpas inte när
det gäller färdtjänst/anropsstyrd trafik.
Ledsagare medföljer gratis.
Medresenär ska betala samma avgift som färdtjänstresenären.
Avgift för utebliven resa debiteras med 250 kr/resa.
§ 8 Överklagande av beslut
Ett beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.
Överklagande av beslut ska följa bestämmelser i förvaltningsrätten.
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Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§1
Förändring av färdtjänstregler

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-12

KS/2021:1534

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta förslag till förändrade regler för färdtjänst
2. Reglerna ska träda i kraft med omedelbar verkan
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att omorganisation skett vid årsskiftet 2021/2022, har förändringar i
nämndernas reglementen skett. Därmed har Sociala myndighetsnämnden tagit över ansvaret för
myndighetsutövningen av färdtjänst. Av denna anledning görs en mindre justering av reglerna.
(§2)
Ett förtydligande görs också kring avbokning av resa (§4). Avbokning måste ske senast 1 timma
innan resan skulle ägt rum, annars är resan att betrakta som en så kallad bomresa.
Utöver detta föreslås en skärpning av §6 som hanterar återkallelse av tillstånd. Om man uppträder
hotfullt mot t ex chaufför eller gör åverkan på bilen ska tillståndet kunna dras in. Skärpningen
föreslås med anledning av ett flertal domar som under de senaste åren har fastställt att
kommunerna i sina respektive regelverk måste tydliggöra de villkor som gäller för ett eventuellt
återkallande av tillståndet på grund av exempelvis hot, våld och skadeverkan. Exempel på detta är
Förvaltningsrätten i Karlstads dom mål nr 3493-15, Kammarrätten i Jönköpings dom mål nr 30120 samt Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 1979-19 där kommunerna inte ansetts haft
rätt att återkalla färdtjänsttillstånd på grund av tidigare nämnda överträdelser.
En förändrad formulering kring vad medresenär ska betala föreslås också, vilket i kronor inte
innebär någon förändring. (§7)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-13
Beslutet skickas till
Färdtjänsthandläggare
Sociala myndighetsnämnden
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

§7
Förändring av färdtjänstregler

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26

KS/2021:1534

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta förslag till förändrade regler för färdtjänst
2. Reglerna ska träda i kraft med omedelbar verkan
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att omorganisation skett vid årsskiftet 2021/2022, har förändringar i
nämndernas reglementen skett. Därmed har Sociala myndighetsnämnden tagit över ansvaret för
myndighetsutövningen av färdtjänst. Av denna anledning görs en mindre justering av reglerna.
(§2)
Ett förtydligande görs också kring avbokning av resa (§4). Avbokning måste ske senast 1 timma
innan resan skulle ägt rum, annars är resan att betrakta som en så kallad bomresa.
Utöver detta föreslås en skärpning av §6 som hanterar återkallelse av tillstånd. Om man uppträder
hotfullt mot t ex chaufför eller gör åverkan på bilen ska tillståndet kunna dras in. Skärpningen
föreslås med anledning av ett flertal domar som under de senaste åren har fastställt att
kommunerna i sina respektive regelverk måste tydliggöra de villkor som gäller för ett eventuellt
återkallande av tillståndet på grund av exempelvis hot, våld och skadeverkan. Exempel på detta är
Förvaltningsrätten i Karlstads dom mål nr 3493-15, Kammarrätten i Jönköpings dom mål nr 30120 samt Förvaltningsrätten i Jönköpings dom mål nr 1979-19 där kommunerna inte ansetts haft
rätt att återkalla färdtjänsttillstånd på grund av tidigare nämnda överträdelser.
En förändrad formulering kring vad medresenär ska betala föreslås också, vilket i kronor inte
innebär någon förändring. (§7)
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-01-12 § 1 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Anta förslag till förändrade regler för färdtjänst
2. Reglerna ska träda i kraft med omedelbar verkan
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-13
Beslutet skickas till
Färdtjänsthandläggare
Sociala myndighetsnämnden

1
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Datum
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KS/2021:1482
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Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 0304 334080
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Förändring av taxa för färdtjänst
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förändra taxan (egenavgiften) för färdtjänst enligt bifogat förslag
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har, liksom kommunerna i Västra Götalands län i övrigt, sedan länge
haft en färdtjänsttaxa som bygger på zoner som sammanfaller med kommungränserna. I
november 2018 bestämde regionfullmäktige att en annan, kilometerbaserad,
avgiftsmodell för kollektivtrafiken skulle införas, och flera kommuner valde så
småningom att även ändra sin taxemodell för färdtjänsten till ett liknande upplägg.
Orust kommun har behållit sin gamla taxemodell, baserad på zoner. Under 2020 gjordes
dock en mindre justering i taxan, avseende hur uppräkning av taxan ska ske framöver.
Den görs numera baserad på KPI-utvecklingen.
Under 2021 har förvaltningen gjort en utredning av taxan, där jämförelse har gjorts av
olika taxemodeller kring hur de utfaller för de resande och kring vilka ekonomiska
konsekvenser eventuella förändringar skulle få för kommunens kostnader. Utredningen
visar att egenavgiften för att resa inom kommunen är hög i jämförelse med
grannkommunerna Tjörn och Stenungsund. När det gäller resor över 2 eller flera
kommuner ligger kostnaderna mer i nivå med grannkommunernas. Om Orust kommun
skulle byta avgiftsmodell till den kilometerbaserade visar utredningen att de långa
resorna inom kommunen skulle bli dyrare för den resande, medan flertalet av övriga
resor skulle bli billigare.
Förvaltningen föreslår en sänkning av egenavgifterna, så att de bättre harmonierar med
våra grannkommuner. Det är avgiften för resa inom kommunen som föreslås få den
största sänkningen. Istället för dagens 86 kr per resa inom kommunen, föreslås avgiften
bli 60 kr/resa. Därmed får vi samma taxa som Stenungsund.
Orust kommuns kostnader för färdtjänst har uppgått till som mest 2,1 mkr för ett år
(2019). Under 2021 beräknas kostnaden, som en följd av Covid-pandemin, uppgå till ca
1 mkr. Föreslagen sänkning av egenavgifterna bedöms öka kostnaderna för kommunen
med ca 100 tkr – 200 tkr, beroende på volymen på resande.
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Utredning
Under 2019 ägde ca 4300 färdtjänstresor rum, varav 70 % skedde inom kommunen.
Av totalen var fler än 70 % resor längre än 10 km.
Orust kommuns kostnader för färdtjänst 2019 var ca 2,1 mkr. Kostnaderna som vi
betalar till Västtrafik utgörs av Västtrafiks kostnader för resorna plus en
administrationskostnad minus den egenavgift resenärerna betalar för resorna.
Nuvarande taxas konstruktion, som innebär att egenavgiften styrs av antalet kommuner
den resande färdas genom, har gällt under många år. Idag kostar det 86 kr att resa inom
kommunen, oavsett om resan är 400 meter eller 11 km. Att resa mellan 2 kommuner
kostar 146 kr och 3 kommuners färdväg kostar 206 kr. Det finns också en separat taxa
för skolungdom, som utgör 75 % av taxan för vuxna.
I en jämförelse med grannkommunerna Stenungsund och Tjörn, som båda har samma
taxemodell som Orust, kan konstateras att Orust ligger högt när det gäller att resa inom
kommunen. I övrigt skiljer sig egenavgifterna inte sig åt i samma utsträckning.
Den kilometerbaserade taxemodellen, som andra kommuner i regionen nyttjar, utgörs
av en startavgift på 50 kr kombinerad med en avgift per kilometer som överstiger 10
km.
Det finns fördelar och nackdelar med respektive modell. Den kommunbaserade
modellen är känd bland färdtjänstresenärerna. Den resande har i förväg kännedom om
vad resan kostar. Dessutom använder sig grannkommunerna Stenungsund och Tjörn av
samma modell. Att egenavgifterna i dessa 3 kommuner idag skiljer sig åt ganska kraftigt
kan lätt ifrågasättas.
Att gå över till den kilometerbaserade modellen skulle innebära en förändring för den
resande, så tillsvida att det blir svårare att i förväg veta kostnaden för resan. Ett byte av
taxa också medföra att det finns fler ”vinnare” och ”förlorare”, där de som gör längre
resor inom Orust kommun skulle drabbas av högre kostnader än vad de har idag.
Bedömning
Egenavgiften för den enskilde för en kort resa inom kommunen, t ex från hemmet i
Henån till Vårdcentralen tur och retur uppgår idag till 172 kr. Denna kostnad ligger i
jämförelse med Tjörn och Stenungsund högt, där motsvarande kostnader är 120 kr och
150 kr.
I och med att den övervägande delen av resorna som görs under ett år sker just inom
kommunen, skulle vi sänka kostnaderna för många resenärer ifall vi gör en justering
nedåt för just dessa resor. Vi föreslår också en anpassning av övriga egenavgifter så att
de harmonierar med de som Stenungsund har.
Vi bedömer alltså att det är värdefullt att behålla nuvarande taxemodell, främst utifrån
möjligheten att förutsäga kostnaden för resan och för att inte alltför stora
kostnadsökningar ska slå igenom för de som reser långt inom kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-02
Förslag till taxa färdtjänst 2021-12-13
Beslutet skickas till
Färdtjänsthandläggare
Västtrafik
Sociala myndighetsnämnden
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten
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Förslag taxa färdtjänst Orust kommun
Antal

Förslag

Gällande

Förslag

Gällande

kommuner

Vuxen

taxa

Ungdom

taxa

(kr)

Vuxen

(kr)

Ungdom

(kr)

(kr)

1

60

86

45

64

2

141

146

106

109

3

200

206

150

154

4

258

266

193

200

5

316

326

237

245

6

375

386

281

290

7

398

411

299

308

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§2
Förändring av taxa för färdtjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-12

KS/2021:1482

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Förändra taxan (egenavgiften) för färdtjänst enligt bifogat förslag
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har, liksom kommunerna i Västra Götalands län i övrigt, sedan länge haft en
färdtjänsttaxa som bygger på zoner som sammanfaller med kommungränserna. I november 2018
bestämde regionfullmäktige att en annan, kilometerbaserad, avgiftsmodell för kollektivtrafiken
skulle införas, och flera kommuner valde så småningom att även ändra sin taxemodell för
färdtjänsten till ett liknande upplägg. Orust kommun har behållit sin gamla taxemodell, baserad
på zoner. Under 2020 gjordes dock en mindre justering i taxan, avseende hur uppräkning av
taxan ska ske framöver. Den görs numera baserad på KPI-utvecklingen.
Under 2021 har förvaltningen gjort en utredning av taxan, där jämförelse har gjorts av olika
taxemodeller kring hur de utfaller för de resande och kring vilka ekonomiska konsekvenser
eventuella förändringar skulle få för kommunens kostnader. Utredningen visar att egenavgiften
för att resa inom kommunen är hög i jämförelse med grannkommunerna Tjörn och Stenungsund.
När det gäller resor över 2 eller flera kommuner ligger kostnaderna mer i nivå med
grannkommunernas. Om Orust kommun skulle byta avgiftsmodell till den kilometerbaserade
visar utredningen att de långa resorna inom kommunen skulle bli dyrare för den resande, medan
flertalet av övriga resor skulle bli billigare.
Förvaltningen föreslår en sänkning av egenavgifterna, så att de bättre harmonierar med våra
grannkommuner. Det är avgiften för resa inom kommunen som föreslås få den största
sänkningen. Istället för dagens 86 kr per resa inom kommunen, föreslås avgiften bli 60 kr/resa.
Därmed får vi samma taxa som Stenungsund.
Orust kommuns kostnader för färdtjänst har uppgått till som mest 2,1 mkr för ett år (2019).
Under 2021 beräknas kostnaden, som en följd av Covid-pandemin, uppgå till ca 1 mkr.
Föreslagen sänkning av egenavgifterna bedöms öka kostnaderna för kommunen med ca 100 tkr –
200 tkr, beroende på volymen på resande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-02
Förslag till taxa färdtjänst 2021-12-13
Beslutet skickas till
Färdtjänsthandläggare
Västtrafik
Sociala myndighetsnämnden

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

§8
Förändring av taxa för färdtjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26

KS/2021:1482

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Förändra taxan (egenavgiften) för färdtjänst enligt bifogat förslag
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun har, liksom kommunerna i Västra Götalands län i övrigt, sedan länge haft en
färdtjänsttaxa som bygger på zoner som sammanfaller med kommungränserna. I november 2018
bestämde regionfullmäktige att en annan, kilometerbaserad, avgiftsmodell för kollektivtrafiken
skulle införas, och flera kommuner valde så småningom att även ändra sin taxemodell för
färdtjänsten till ett liknande upplägg. Orust kommun har behållit sin gamla taxemodell, baserad
på zoner. Under 2020 gjordes dock en mindre justering i taxan, avseende hur uppräkning av
taxan ska ske framöver. Den görs numera baserad på KPI-utvecklingen.
Under 2021 har förvaltningen gjort en utredning av taxan, där jämförelse har gjorts av olika
taxemodeller kring hur de utfaller för de resande och kring vilka ekonomiska konsekvenser
eventuella förändringar skulle få för kommunens kostnader. Utredningen visar att egenavgiften
för att resa inom kommunen är hög i jämförelse med grannkommunerna Tjörn och Stenungsund.
När det gäller resor över 2 eller flera kommuner ligger kostnaderna mer i nivå med
grannkommunernas. Om Orust kommun skulle byta avgiftsmodell till den kilometerbaserade
visar utredningen att de långa resorna inom kommunen skulle bli dyrare för den resande, medan
flertalet av övriga resor skulle bli billigare.
Förvaltningen föreslår en sänkning av egenavgifterna, så att de bättre harmonierar med våra
grannkommuner. Det är avgiften för resa inom kommunen som föreslås få den största
sänkningen. Istället för dagens 86 kr per resa inom kommunen, föreslås avgiften bli 60 kr/resa.
Därmed får vi samma taxa som Stenungsund.
Orust kommuns kostnader för färdtjänst har uppgått till som mest 2,1 mkr för ett år (2019).
Under 2021 beräknas kostnaden, som en följd av Covid-pandemin, uppgå till ca 1 mkr.
Föreslagen sänkning av egenavgifterna bedöms öka kostnaderna för kommunen med ca 100 tkr –
200 tkr, beroende på volymen på resande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-12 § 2 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Förändra taxan (egenavgiften) för färdtjänst enligt bifogat förslag
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 april 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-02
Förslag till taxa färdtjänst 2021-12-13
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Färdtjänsthandläggare
Västtrafik
Sociala myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26
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Datum

Diarienummer

2021-11-24

KS/2021:1296

1(3)

Kommunförvaltningen
Marika Carlberg
telefon 0304-33 41 15
e-post: marika.carlberg@orust.se

Regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11
november 2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för
skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av
större karaktär. Förutom att paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få
ett bättre sammanhang i reglerna, så innehåller reglerna följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag
och inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för
gymnasieelevernas resor finns i särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”elevens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna.
Meningen ”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om
skolskjuts, beviljas busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens
folkbokföringsadress och skolan som stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser”
ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om
skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller med busskort till
kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som om
eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som
är skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de
skolornas start- och sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan
elev som valt annan skola beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för
skolskjuts i mån av plats förändras, kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig
med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas
bort och ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd
sker alltid med rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.”
ersätts med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid
får endast i undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra
särskilda skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med
skolskjuts saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte
korttidsboende i egen regi, därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan
närliggande kommun. Orust kommun får då tillgodose skolskjuts mellan det
korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering
klar till nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april
avseende:
 Förskoleklass
 Årskurs 4
 Årskurs 7
 Skolskjuts med taxi
 Växelvis boende
Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker
via e-tjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.
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§ 1 Regler för skolskjuts avser
Regler för skolskjuts avser elever i kommunal förskoleklass och kommunal grundskola
år 1-9 samt elever i grundsärskola år 1-10. Regler för gymnasieelevernas resor finns i
särskild handbok.
§ 2 Definition av skolskjuts
Skolskjuts anordnas mellan skolan och skolskjutshållplats närmast elevens hem i
anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för det antal skoldagar
som fastställs för varje
skolår. Skolskjuts anordnas längs vägar som utskottet för lärande beslutar om med
hänsyn till farbarhet, olycksrisker, trafiksäkerhet, fordonskapacitet, tidsskäl och
ekonomiska aspekter.
Med skolskjuts avses:
• Resa till och från skolan med skolbuss och ordinarie kollektivtrafik
• Resa till och från skolan med taxi (personbil, liten buss eller specialfordon)
• Ersättning vid självskjuts som vårdnadshavaren utför för att skjutsa eleven till och
från hållplats eller till och från skolan.
§ 3 Definition av hållplats
Med hållplats avses på- eller avstigningsplats för skolbuss, eller plats där linjetrafik
stannar för på- och avstigning. Inga elever får stiga på- eller av bussen i samband med
resa på bilfärja.
§ 4 På- och avstigning på båda sidor om vägen
Skolskjuts trafikerar båda sidor om Trafikverkets väg 160 och väg 178 i Orust
kommun på grund av att elever av trafiksäkerhetsskäl inte ska korsa dessa vägar i
samband med på- och avstigning.
§ 5 Definition av hem och bostadsadress
Med hem avses elevens folkbokföringsadress. Med bostadsadress avses adress där
eleven bor men inte är folkbokförd.
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§ 6 Definition av skolväg
Med skolväg avses den kortaste användbara vägen- eller gångvägen från elevens hem i
form av elevens folkbokföringsadress till skolskjutshållplatsen vid den skola, till vilken
eleven hänvisas för vistelse i förskoleklass eller för skolgång.
§ 7 Berättigad till skolskjuts
Berättigad till skolskjuts är elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som är
folkbokförd i Orust kommun och går i den skola som kommunen hänvisar eleven till.
Eleven är berättigad till skolskjuts av den typ som kommunen hänvisar eleven till i
anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för elever som bor
utanför zongräns fastställd av kommunstyrelsen. Beslut om skolskjuts för elever i
förskoleklass och grundskola fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32
§ samt för elever i grundsärskola 11 kap. 31 §.
Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas
skolskjuts
i mån av plats på skolbuss eller med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i
enlighet med samma regler för skolskjuts som om eleven skulle beviljats skolskjuts till
sin hänvisade skola. Beslut om skolskjuts för elever som väljer annan skola än hänvisad
skola, fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § och 40 § samt för
elever i fristående grundsärskola 11 kap. 31 § och
39 §.
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är skolskjutsberättigade till den
skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och sluttider. På vissa
bussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola beviljas
skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras,
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än
14 dagar.
§ 9 Avstånd mellan hem och hållplats
Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och påstigningsplats för skolskjuts ska
om möjligt inte överstiga för:
förskoleklassens och grundskolans elever i år 1-3: 2 km
grundskolans elever i år 4-6: 3 km
grundskolans elever i år 7-9: 4 km.
§ 10 Särskild bestämmelse i väl avgränsat bostadsområde
Vid fastställande av skolskjutszon har kommunstyrelsen möjlighet att fastställa
likvärdighet i bedömning av rätten till skolskjuts för elever boende i ett väl avgränsat
bostadsområde.
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter
Om skolväg bedöms som påtagligt riskfylld, kan skolskjuts anordnas även för elev som
annars inte är skolskjutsberättigad, efter gjord individuell bedömning. Samma
förhållande gäller när elev med funktionshinder eller av hälsoskäl, är i behov av extra
skolskjuts eller om annan särskild omständighet kan anses föreligga. Vid behov i
handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med rektor.
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa
Skolskjutsarna ska organiseras så att de utförs med fordon som är anpassade till
antalet skjutsberättigade elever. Påstigningstid för elev får endast i undantagsfall vara
tidigare än klockan 07:10. Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till
fastställd skoltid får endast i undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.
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§ 13 Färdbevis
Elever erhåller busskort som gäller hela läsåret. Om elev förlorar, eller på annat sätt
gör färdbeviset obrukbart, ska detta anmälas till skolans expedition. Skolan anmäler till
Västtrafik, som spärrar färdbeviset och utfärdar ett nytt. Kommunen tar ut en
administrativ avgift på 100 kronor av vårdnadshavarna för det ersättningskort som
eleven får.
§ 14 Skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende
Elev med intygat regelbundet växelvis boende, utifrån ansökan, är skolskjutsberättigad till och från båda adresserna om:
•

vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och eleven är i behov av skolskjuts

•

båda adresserna finns inom Orust kommun

•

vårdnadshavarna har ansökt om skolskjuts till/från de olika adresserna.

§ 15 Ersättning vid självskjuts
Beslut om ersättning vid självskjuts kan ske i följande fall:
• väg till påstignings-/avstigningsplats är längre än vad som regleras enligt § 9
• väg till påstignings-/avstigningsplats bedöms som påtagligt riskfylld enligt § 11
• bussförbindelse saknas till den skola som kommunen hänvisar eleven till för sin
skolgång, eller elevens restid till skolan blir orimligt lång enligt § 12
• andra särskilda skäl
Ersättning för självskjuts baseras på aktuell kostnad för busskort vid tiden för beslut.
Självskjutsersättning utbetalas efter särskild prövning av kommunen. Bidraget är ett
belopp som högst motsvarar kostnaden för resa med den kollektiva linjetrafiken i form
av ett skolkort som gäller skoldagar 04-19.
§ 16 Särskild bedömning
För elever i särskild undervisningsgrupp och för särskolans elever gäller särskild
bedömning av skolskjuts på grund av att upptagningsområdet är hela Orust kommun.
Vid behov sker samråd med rektor, elevhälsan och familjen. Restider och transportsätt
påverkas och kan medföra att riktlinjerna om påstigningstid och restid i viss mån får
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frångås. Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda skäl har
annan schematid än den aktuella skolans ramtid.
§ 17 Samordning vid skolskjuts med taxi
För elever som åker skolskjuts med taxi gäller att resorna ska samordnas så mycket
som möjligt utifrån elevernas dagliga schema.
§ 18 Skolskjuts och omsorg
Har eleverna någon form av omsorg (dock inte avlastningsboende) före eller efter
skolan (skolbarnsomsorg, korttidstillsyn enligt LSS, eller om en prövning enligt
Skollagen 2a kap. 9 § skett) är grundregeln att vårdnadshavaren är ansvarig för
skjutsningen till och från denna verksamhet.
Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi, därför kan elev erbjudas plats i
korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får då tillgodose
skolskjuts mellan det korttids-boendet och placeringsskolan.
§ 19 Ansökan om skolskjuts
För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till nästkommande läsårs
start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:
•

Förskoleklass

•

Årskurs 4

•

Årskurs 7

•

Skolskjuts med taxi

•

Växelvis boende

Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan
sker via
e-tjänst.
§ 20 Vårdnadshavarnas ansvar
Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven under dennes väg till skolan eller till
påstigningsplats för skolskjuts. I ansvaret förutsätts ligga att eleven förbereds och
7
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tränas på att klara av denna del av sin skolväg på egen hand. Efter skoldagens slut
anses kommunen överlämna ansvaret till vårdnadshavarna när eleven på
överenskommen tid går från skolan eller när avstigning av skolskjutsen sker. Om
eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till eller
från skolan.

8

Skolskjuts - regler

§ 21 Försenad eller utebliven buss
Accepterad väntetid vid bussförsening är 20 minuter. Vid utebliven buss på
morgonen, ska eleven alltid gå hem och kontakta förälder. Grundregeln är att
vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från skolan.
§ 22 Hållplats på skolans område
Orust kommuns grundskolor ska vara utrustade med hållplatsområde försedd med
bussfållor för trafiksäker på- och avstigning. Kontroll av säkerheten åligger rektor. Om
annan hjälp erfordras kan rektor sammankalla till inspektion.
På skolans område ska bussvakt i form av skolans personal svara för ordningen vid påoch avstigning vid skolan i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
skolskjutsning (TSVFS 1988:17). Bussvakten ska vara utrustad med reflexväst för att
synas väl i både dagsljus och mörker.
§ 23 Utbildning för elev
Det är rektors ansvar att en särskild genomgång med de elever som färdas till och från
skolan med skolskjuts sker i början av varje läsår. Genomgången bör bland annat
omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid av- och påstigning, under
färden samt vid förflyttning till och från fordonet i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets
föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). Eventuellt behov av extern hjälp vid
informationen avgörs av rektor.
§ 24 Brandutrymningsövning
Det är rektors ansvar att brandutrymningsövning genomförs vid läsårets början när
råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med eventuell olycka
lämnas till elever som färdas till och från skolan med skolskjuts i enlighet med
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17).
Förvalta regeln
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
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Målgruppen för regeln ansvarar för att ta del av och efterleva den.
Avvikelser och förslag
Den som läser regeln och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar regeln såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för regeln.
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§ 83

KS/2021:1296

Beslut om revidering av regler för skolskjuts
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11 november
2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för skolskjuts i Orust
kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av större karaktär. Förutom att
paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få ett bättre sammanhang i reglerna, så
innehåller reglerna följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag och
inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för gymnasieelevernas resor
finns i särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”elevens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Meningen
”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas
busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som
stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser” ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust
kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller
med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som
om eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är
skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och
sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola
beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras,
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas bort och
ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med
rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.” ersätts
med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får endast i
undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda
skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med skolskjuts
saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi,
därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får
då tillgodose skolskjuts mellan det korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till
nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:
 Förskoleklass
 Årskurs 4
 Årskurs 7
 Skolskjuts med taxi
 Växelvis boende
Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker via etjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
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§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Maria Sörkvist (C) föreslår att följande ändring görs av under rubriken § 5 Definition av skolväg:
orden ”bostadens folkbokföringsadress” ändras till ”elevens folkbokföringsadress” samt att
ändringen görs innan vidare hantering i kommunstyrelsen och beslut av kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande ställer fråga om bifall till förslag till ändring och finner att utskottet för lärande
bifaller Maria Sörkvists förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Förslag till regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
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Reservation mot ändring av ramtid för skolskjutsresa §12 (fd §11) fr 60 min till 90 min, Och att inte
vara behjälpliga med att passa in friskolornas skolresor!
Folkviljan Orust Vill ha kvar max 60 min skolskutsresa m väntetid , samt att friskolorna bör läggas in i
skolskjutsturerna mot betalning med samma kostnad/elev som kommunens skolor .
Folkviljan Orust
Michael Relfsson

Reservation skolskjuts regler
Vi reserverar oss gällande § 12 (före detta § 11) I regler för skolskjuts i Orust
kommun där nu en majoritet i kommunstyrelsen tänker göra avsteg från dom
tidigare reglerna att det vara maximalt en ram tid på 60 min till att nu bli
maximalt 90 min. Det är inte rätt mot barnen att dom ska behöva forslas runt
på Orust vägar 3 timmar varje dag. Detta är alltså en ökning med 60 min per
dag som barnen för i restid varje dag. Det är ett beslut som inte är förenligt
utifrån barn perspektivet, vilket kommunen har skyldighet att göra och är inte
gjort. Vi anser att det är helt emot linjen att Orust ska vara en attraktiv plats att
bo på och i linje med att hela Orust ska leva och utvecklas. Detta kommer
definitivt också göra det mindre attraktivt att bosätta sig på Orust med denna
politik. Till detta kommer barnen inte bara behöva gå på en buss för att ta sig
till och från skolan utan kommer även tvingas byta buss på linjen med allt som
det medför som säkerhet mm. Vi har i vårat budget förslag lagt pengar till
skolan för att just motverka sådant här men tyvärr röstades vår budget ner av
majoriteten.
Lars Larsson
Maria Sörqvist
Centerpartiet

Orust kommun
Kommunstyrelsen
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§ 14
KS/2021:1296
Beslut om revidering av regler för skolskjuts
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Reservationer och särskilda uttalanden
Michael Relfsson (FO) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Lars Larsson (C) samt Maria Sörqvist (C) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11 november
2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för skolskjuts i Orust
kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av större karaktär. Förutom att
paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få ett bättre sammanhang i reglerna, så
innehåller reglerna följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag och
inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för gymnasieelevernas resor
finns i särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”elevens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Meningen
”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas
busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som
stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser” ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust
kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller
med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som
om eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är
skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och
sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola
beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras,
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas bort och
ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med
rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.” ersätts
med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får endast i
undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda
skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med skolskjuts
saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi,
därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får
då tillgodose skolskjuts mellan det korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till
nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:






Förskoleklass
Årskurs 4
Årskurs 7
Skolskjuts med taxi
Växelvis boende

Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker via etjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
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§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.

Utskottet för lärande beslutade 2021-12-06 § 83 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Larsson (C) yrkar på att skrivelsen under § 12 ej förändras från 60 minuter till 90 minuter.
Michael Relfsson (FO) yrkar också på att skrivelsen under § 12 lämnas oförändrad, men även att
skrivelsen under § 6 förändras till att omfatta alla elever inom kommunen, oavsett om den
bedrivs privat eller kommunalt. Martin Oscarsson (SD) tillstyrker förslaget.
Veronica Almroth (L), Alexander Hutter (S) samt Martin Reteike (MP) yrkar bifall till utskottet
för lärandes förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut.
Ordföranden ställer först de två ändringsyrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifallit Lars Larssons (C) ändringsyrkande som motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden ställer därefter utskottet för lärandes förslag till beslut mot Lars Larssons (C)
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen har bifallit utskottet för lärandes förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för utskottet för lärandes förslag till beslut.
Nej-röst för Lars Larssons (C) förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för utskottet för lärandes förslag mot 5 nej-röster för Lars Larssons (C) förslag
bifaller kommunstyrelsen utskottet för lärandes förslag. 1 ledamot avstod från att rösta.
Hur var och en har röstat framgår av separat protokoll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Förslag till regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
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Kommunförvaltningen
Sofia Jonasson
telefon 0304-33 42 98
e-post: sofia.jonasson@orust.se

Beslut om antagande av detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen överlämna följande förslag
till kommunfullmäktige för beslut:
Anta detaljplan för Mollösunds östra hamnområde enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet
samt att ge befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar.
Detaljplanen syftar även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta
havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.
Planprocessen för Mollösunds östra hamnområde bedrivs med så kallat normalt
förfarande och detaljplanen var på granskning under tiden 4 februari – 19 mars 2021.
Yttrandena över förslaget om utvecklingen i Mollösund medförde att kommunen
bedömde att förslaget till vissa delar behöver omarbetas. Därför beslutades i november
2021 att detaljplanen som granskades skulle delas i två separata detaljplaner där den ena
ska granskas igen och den andra, aktuell detaljplan, inte ska omarbetas och kan därför
antas. Redaktionella justeringar har gjorts på aktuell detaljplan mellan granskning och
antagande vilka beskrivs i granskningsutlåtandet.
Utredning
Bakgrund
Ärendet initierades 2011 genom att två planbesked gällande fastigheterna Mollösund
5:351 och Mollösund 5:1 lämnades in för att utveckla området med handel,
verksamheter och boende. Ett planprogram togs fram och ställdes ut för
programsamråd vid årsskiftet 2013/2014. Detaljplanen var på samråd vid årsskiftet
2016/2017. Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 18 § planoch bygglagen under tiden 4 februari – 19 mars 2021. Under granskningsperioden har
det inkommit 213 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras i ett
granskningsutlåtande. I det förslag som var utställt för granskning ingick ett större
planområde än vad som nu är aktuellt att antas. Yttrandena över förslaget om
utvecklingen i Mollösund medförde att kommunen bedömde att förslaget till vissa delar
behöver omarbetas. Enligt Plan- och bygglagen 5 kap 25 § behöver planförslaget
granskas igen om det ändras väsentligt. Kommunen bedömde att förändringarna på
granskningsförslaget var att betrakta som väsentliga, vilket föranleder att planförslaget
behöver granskas igen. Eftersom förändringarna endast berör delar av det tidigare
planområdet beslutades i november 2021 att dela upp detaljplaneområdet i två separata
detaljplaner där endast det området som omfattas av förändringar ska granskas igen. Det
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aktuella planförslaget gäller den östra delen av granskningsförslaget, som inte
omarbetats efter avslutad granskning. Redaktionella justeringar har gjorts mellan
granskning och antagande.
Planförslaget
Planområdet utgörs av Mollösunds östra hamnområde med befintliga verksamheter och
sjöbodar samt ett fåtal privata bostadsfastigheter.
Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet
samt att ge befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar.
Detaljplanen syftar även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta
havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.
Kulturmiljöns värden består av ett antal identifierade karaktärsdrag som detaljplanen
säkerställer och reglerar genom specifika planbestämmelser om utformning.
Planförslaget möjliggör förutsättningar för en fortsatt utveckling av Mollösund genom
förbättrade förutsättningar för service och handel. Verksamheter som knyter an till
ortens historiska betydelse för fiskenäringen och verksamheter för turism uppmuntras
för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning. Förslaget redovisar även långsiktiga
lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.
Bedömning
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen och kulturmiljöprogrammet.
Kommunen gör bedömningen att projektet inte kommer att medföra betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning är således inte aktuell.
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 2021-12-16
Plankarta daterad 2021-12-16
Planbeskrivning daterad 2021-12-16
Granskningsutlåtande daterad 2021-10-21
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
Bygg och miljö
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef
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PLANHANDLINGAR
Till detaljplan en hör följande hand lingar
•
•
•

Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta, 2021-11-25
Planbeskrivning, denna handling, 2021-11-25
Grundkarta, 2021-10-28

Övriga handlingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Granskningsutlåtande, 2021-10-21
Samrådsredogörelse, 2020-12-18
Fastighetsförteckning, 2021-11-19
Planprogram, 2013-09-27
Samrådsredogörelse från programskedet, 2014-11-17
PM Geoteknik, Cowi, 2015-04-30, rev C 2021-09-20
MUR Geoteknik, Cowi, 2015-01-30, rev A 2019-01-16
Kostnadskalkyl, Cowi 2016-01-10 rev 2016-10-05
Naturvärdesinventering och groddjursinventering, Naturcentrum, 2013-06-01
VA- och vägutredning, Sweco Environment/Sweco Society, 2020-11-25
Riskutredning, Sweco Environment, 2017-12-20
Historisk inventering avseende förorenad mark, Sweco Environment, 2021-06-16
Trafikutredning version 4.0, Sigma 2019-04-05
Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Bohusläns museum, 2018-06-19
Inventering av nockhöjder på befintlig bebyggelse, 2021-12-01
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
BAKGRUND
På västra Orust minskar den året runt-bosatta befolkningen kraftigt, mest i områden som
Mollösund och Hälleviksstrand där året-runt-boendet ligger kring 20 % av det totala beståndet.
Kommunens övergripande mål för Mollösund är därför att skapa förutsättningar för helårsboende
och lokal utveckling.
Detaljplaneområdet omfattade initialt ett större planområde än vad som nu är aktuellt att antas. Det
planförslag som var aktuellt för granskning delades efter avslutad granskningsperiod in i två
separata detaljplaner varav aktuell plan är en utav dessa.
Det övergripande syftet med de två detaljplanerna är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i
Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäring och
näringsliv, samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön. Målsättningen att skapa ett mer
levande lokalsamhälle och fler arbetstillfällen som knyter an till samhällets historia genom fiske och
havsbaserade verksamheter samt att skapa nya bostäder inom planområdet. Målsättningen är att nya
arbetstillfällen och ett mer levande samhälle ger bättre förutsättningar för ett ökat helårsboende i
Mollösund som samhälle.
SYFTE
Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att ge
befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar. Detaljplanen syftar
även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.
HUVUDDRAG
Kulturmiljöns värden består av ett antal identifierade karaktärsdrag som detaljplanen säkerställer
och reglerar genom specifika planbestämmelser om utformning. Planförslaget möjliggör
förutsättningar för en fortsatt utveckling av Mollösund genom förbättrade förutsättningar för
service och handel. Verksamheter som knyter an till ortens historiska betydelse för fiskenäringen
och verksamheter för turism uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning. Förslaget
redovisar även långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.
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PLANPROCESSEN
PLANFÖRFARANDE
Planarbetets formella gång är reglerad i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planprocessen för
denna plan bedrivs med så kallat normalt förfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan
skickas ut för samråd och efter justering skickas ut för granskning innan den kan tas upp för
antagande.
Planprocessen inleddes genom att ett planprogram togs fram där planens utgångspunkter och mål
angavs.

Figur 1 Planprocessen

Samråd kring planprogrammet hölls 28 oktober 2013 – 7 januari 2014. Ett programsamrådsmöte
hölls den 16 december 2013 i Mollösunds skola. Inkomna synpunkter sammanfattades och
besvarades i en programsamrådsredogörelse över planprogrammet som godkändes av utskottet för
samhällsutveckling 3 december 2014 och sedan utgjorde riktlinjer för fortsatt detaljplanearbete.
Planhandlingarna var ute på samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen under tiden 15 december
2016 – 1 februari 2017. Ett samrådsmöte hölls den 15 december 2016 i Änggården. Inkomna
yttranden redovisas och besvaras i sammanfattad form i en samrådsredogörelse.
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen under tiden
4 februari – 19 mars 2021. Ett digitalt granskningsmöte hölls måndagen den 1 mars 2021. Under
mötet presenterades planförslaget och därefter fanns möjlighet att ställa frågor via mail som
besvarades under eller delvis efter sändningen. Under granskningsperioden har det inkommit 213
yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. I det
förslag som var utställt för granskning ingick ett större planområde än vad som nu är aktuellt att
antas.
Yttrandena över förslaget om utvecklingen i Mollösund medförde att kommunen bedömde att
förslaget till vissa delar behöver omarbetas. Enligt Plan- och bygglagen 5 kap 25 § behöver
planförslaget granskas igen om det ändras väsentligt. Kommunen bedömde att förändringarna på
granskningsförslaget var att betrakta som väsentliga, vilket föranleder att planförslaget behöver
granskas igen. Eftersom förändringarna endast berör delar av det tidigare planområdet beslutades i
november 2021 att dela upp detaljplaneområdet i två separata detaljplaner där endast det området
som omfattas av förändringar ska granskas igen.
Det aktuella planförslaget gäller den östra delen av granskningsförslaget, som inte omarbetats efter
avslutad granskning. Redaktionella justeringar har gjorts mellan granskning och antagande.
TIDPLAN
Ansökan om planbesked
Programsamråd
Beslut om start av detaljplanearbete
Samråd
Granskning
Antagande

2011
2013/2014
2014
2016/2017
2021
Kommunfullmäktiges första sammanträde 2022
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PLANDATA
LÄGE OCH AVGRÄNS NING
Mollösund ligger på sydvästra sidan av Orust, ca 13 km från Ellös.

Figur 2 Lägeskarta. Mollösund är markerad med blå punkt.
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Figur 3 Planområdets avgränsning.

Gränsen för detaljplanen omfattar mot öst den gällande detaljplanen ”Detaljplan för del av Mollösunds
tätort, äldre delen”, från 2001. Se gällande detaljplaner under rubriken Gällande detaljplaner på sida 12.
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AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet är 10 900 m2 stort varav 9 700 m2 utgörs av landyta. En stor del av området utgörs av
fastigheten Mollösund 5:398, som är kommunalägd. De flesta verksamheterna inom planområdet
står på kommunal mark genom arrendeavtal. Detaljplaneområdet innehåller även ett fåtal
privatägda fastigheter, se fastighetsförteckningen för ytterligare information.

Figur 4 Rödrastrerade fält utgör kommunalt markägande.
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NAMN PÅ DELOMRÅDEN
Kartan nedan visar de platsnamn och namn på delområden som används i planbeskrivningen.

1. Sjöbodsområde (inom planområdet)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hamnvägen
Hamnbassängen
Lilla hamnbassängen
Sillfabriken
Hamnplan
Kyrkvägen
Mollön
Galleberget

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
KOMMUNALA BESLUT
Beslut om planbesked
Beslut om samråd av planprogram
Beslut om godkännande av programsamrådsredogörelse
Beslut om samråd av detaljplan
Beslut om godkännande av samrådsredogörelse, tidigare version
Beslut gällande detaljplanens innehåll
Beslut om granskning och godkännande av samrådsredogörelse
Beslut att godkänna granskningsutlåtande
Beslut att anta detaljplanen

2011-12-07
2013-10-11
2014-12-03
2016-11-29
2018-03-07
2020-11-04
2021-01-27
2021-11-08
2022-02-10
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ÖVERSIKTSPLAN
I kommunens översiktsplan, Översiktsplan 2009 beskrivs bland annat att området runt stora
hamnbassängen har utvecklats successivt till ett renodlat verksamhetsområde. Förutom
ﬁskberedningsindustrin ﬁnns här bland annat affärer, restauranger, tankstation för båtar och
vandrarhem. Många av verksamheterna strider mot gällande detaljplan avseende användningssätt.
Det är därför lämpligt att ta ett samlat planmässigt grepp om området med syfte att göra en ny
detaljplan.
Ett viktigt syfte med planeringen för Mollösund är att motverka den fortgående avfolkningen av
samhället genom att ge viktiga servicefunktioner möjligheter att fortsätta verka. Ett viktigt syfte
med planeringen är även att tillskapa fler arbetsplatser i samhället samt att befintliga verksamheter
ska ges rimliga utvecklingsmöjligheter.
Turismen beskrivs redan idag som en viktig näring i samhället med stor potential att
vidareutvecklas. Turismen genererar sysselsättning och ökat underlag för befintlig service.
Som framgår av översiktsplanen är följande specifikt för det aktuella planområdet:
•
•
•

att område för verksamheter legaliseras runt stora hamnbassängen
att kaj för stora båtar måste säkerställas
att komplettering med nya bostadshus sker vid hamnplanen och intill Galleberget.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Orust kommuns bostadsförsörjningsprogram är antaget av kommunfullmäktige 2016 och gäller i 10
år. Där konstateras bland annat att den året-runt bosatta befolkningen kraftigt minskar på västra
Orust, främst i områden som Mollösund och Hälleviksstrand där året-runt-boendet ligger kring 20
% av det totala beståndet.
Vidare återfinns en del allmänna beslutsformuleringar för Mollösund såsom:
•
•

Färdigställ detaljplanen avseende verksamhetsytor i Mollösund
Mollösund kan i övrigt utvecklas i den takt ekonomin tillåter åtgärder i vägar, VA och
annan nödvändig infrastruktur

NATURVÅRDS PROGR AM
Orust kommuns naturvårdsprogram är antaget av kommunfullmäktige 2006. I
naturvårdsprogrammet har Orusts naturområden kategoriserats i tre så kallade hänsynsnivåer.
Mollösund finns med i hänsynsnivå 3: Landskapsperspektiv. Vid all exploatering i område med
hänsynsnivå 3 skall iakttas extra stor försiktighet med hänsyn till de speciella värden för
landskapsbild, natur- & kulturmiljövård och/eller friluftsliv, som pekas ut för de olika områdena.
KULTURMIL JÖPROGRAM
I kulturmiljöprogrammet för Orust kommun, antaget av kommunfullmäktige 1994, redovisas ett
antal utvalda kulturhistoriskt värdefulla miljöer, åtgärder som syftar till att levandegöra dessa miljöer
för kommunens invånare samt rekommendationer för hur de bör bevaras. För Mollösund ges
följande kulturhistoriska rekommendationer:
”Renoveringsarbeten samt om- och tillbyggnader skall utföras med stor hänsyn till områdets
och respektive byggnads karaktär . Påg ående detaljplanear bete skall syfta till att så långt
som möjligt förena kr avet på att skydda de kultur historiska v ärdena med behovet att
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utveckla samhället. I nnan detaljplanen är klar och VA-systemet utbyggt medg es i princip
ingen ny byggnation.”
Planförslaget har beaktat 1994 års kulturmiljöprogram rekommendationer. Arbetet med att ta fram
ett nytt kulturmiljöprogram färdigställdes 30 september 2020. I programmet ges Mollösund följande
kulturhistoriska rekommendation:
”Bebyggelsemiljö som ska bevar as. Mycket varsam bebyggelseutveckling i endast begr änsad
omfattning . Fornlämningarna och deras sammanhang i landskapet ska bev aras.”
RIKTLINJER FÖR S JÖBODAR OCH SJÖNÄRA BYGGNADER
Riktlinjerna, antagna av KF 9 juni 2016 syftar till att utgöra riktlinjer för handläggning av plan,
fastighetsbildnings-, bygglovs- och tillsynsärenden rörande sjöbodar samt för upplåtelse av
kommunal mark och byggnader för sjöbods- och förrådsändamål.
Riktlinjernas övergripande mål är att stranden och hamnmiljön inte ska privatiseras. Därför tillåts
inte boende i sjöbodar eller sjönära byggnader.
Riktlinjerna delar upp vad som tidigare benämnts som sjöbodar i två kategorier:
•
•

Sjöbod är en förrådsbyggnad, placerad i ett strandnära läge och avsedd för förvaring av
båttillbehör och/eller fiskredskap.
Sjönära byggnad är en sjöbodsliknande byggnad vari en av kommunen medgiven
verksamhet bedrivs.

Sjöbodar inom kommunen är med få undantag uppförda på kommunal mark och
markanvändningen regleras då genom lägenhetsarrenden (sjöbod) och anläggningsarrenden (sjönära
byggnader). I riktlinjerna räknas ett antal principer upp som gäller för de olika arrendetyperna. Fritt
tillträde för allmänheten runt byggnaden en förutsättning för arrenderätten i båda fallen och för att
medge anläggningsarrände i sjönära läge ska verksamheten ha stöd i gällande detaljplan. Om
principerna inte följs kan arrendeavtalet sägas upp.
Riktlinjerna påverkar planens bestämmelser speciellt vad avser områdena runt Lilla Hamnbassängen
och öster om Stora Hamnbassängen.
Friköp av mark under sjöbodar
Den 24 april 2019 beslutade kommunstyrelsen § 102 att upphäva tidigare beslut om att erbjuda
friköp av mark för sjöbodar i Mollösund, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och
Härmanö. Bakgrunden till beslutet är att Orust kommun vill värna om kommunen och invånarnas
inflytande idag och i framtiden. Ägandet av mark och då speciellt i tätorterna är den bästa garantin
för detta.
GÄLLANDE DE TALJPLANER
Planområdet omfattas av två detaljplaner (del av detaljplaner). I gällande detaljplan för området
saknas skydd för kulturmiljön inom planområdet.
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Förslag till ändring av stadsplanen för Mollösund o mfattande hamnen och tor get
m.m. 1987-11-16 med tillhörande planändring, lag a kraft 2002-07-26 omfattar
större delen av planområdet.
Detaljplan för del av Mollösunds tätort, äldre delen 2001-12-05
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PLANPROGRAM

Detaljplanen baseras på ett planprogram för området, daterat 2013-09-27. I planprogrammet är det
övergripande syftet med planeringen formulerat som ”att skapa förutsättningar för utveckling av
Mollösunds hamnområde med turistverksamheter, service och boende”. Behovet av att säkerställa bevarandet
av kulturmiljön inom programområdet och möjliggöra förändringar utan skada på riksintresset är
identifierat. Planeringen ska också, enligt planprogrammet, säkerställa allmänhetens tillgång till
hamnområdet, kajerna och naturområden samt ge förutsättningar till en ändamålsenlig tillgång av
parkeringsplatser.
Planprogrammet var föremål för samråd under oktober 2013 – januari 2014. Synpunkter från
programsamrådet redovisades och besvarades i en programsamrådsredogörelse som godkändes av
utskottet för samhällsutveckling 2014-12-03. Den utgjorde sedan riktlinjer för fortsatt planarbete.
Planprogrammet är inte antaget.
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PÅGÅENDE DE TALJPLANER
Detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.
Efter planprogrammet följde ett detaljplanearbete utifrån samma programområde, detaljplan för
Mollösund 5:351 m.fl. Efter att detaljplanen varit på granskning 2021 beslutades att dela upp
detaljplaneområdet i två olika detaljplaner.

Detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.
Programsamråd, 2014
Samråd, 2017
Granskning, 2021
Granskningsutlåtande, 2021

Detaljplan för Mollösunds västra Detaljplan för Mollösunds östra
hamnområde hamnområde
Granskning 2 Antagande
Granskningsutlåtande 2 Laga kraft
Antagande
Laga kraft
Detaljplan för Mollösunds västra planområde
Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp
kring utvecklingen i Mollösunds centrala delar och
skapa förutsättningar för en lokal utveckling av
besöksnäring och näringsliv, samtidigt som hänsyn
tas till den befintliga kulturmiljön. Målsättningen att
skapa ett mer levande lokalsamhälle och fler
arbetstillfällen som knyter an till samhällets historia
genom fiske och havsbaserade verksamheter samt att
skapa nya bostäder inom planområdet. Målsättningen
är att nya arbetstillfällen och ett mer levande samhälle
ger bättre förutsättningar för ett ökat helårsboende i
Mollösund som samhälle. Förslaget redovisar även
långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med
lämpliga åtgärder samt förslag att minska
fordonstrafik inom Mollösunds kärnområde, speciellt
under turistsäsongen.
Detaljplanen planeras granskas en andra gång under
första halvan av 2022.

Figur 7 Planområde för detaljplan för
Mollösunds västra planområde
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
MILJÖMÅL
Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala
hållbarhetsmålen. De nationella miljömålen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt
ett antal etappmål. Miljökvalitetsmålen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma
natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt.
I översiktsplan 2009 redovisas de miljömål som kommunen anser särskilt viktiga att arbeta med och
av dessa bedöms målen Hav i balans, levande kust och skärgård, Giftfri miljö och God bebyggd
miljö vara relevanta för planförslaget.
Hav i balan s, levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav,
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar.
Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll
och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
BEHOVSBEDÖMNING
Kommunen gör bedömningen att projektet inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning är således inte aktuell. Ställningstagandet grundar sig på att ett genomförande inte
påverkar något Natura 2000 område eller omfattas av kriterier för betydande miljöpåverkan enligt
bilaga 4 till MKB-förordning (SFS 2005:356) med beaktande av följande orsaker:
•
•
•
•
•

Miljöpåverkan kommer att vara förutsägbar i tid och rum då planen syftar till en väl
reglerad bebyggelse inom ett avgränsat område.
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö vars värden detaljplanen syftar till att
bevara.
Inga höga naturvärden finns registrerade inom planområdet. Påverkan på områdets
naturvärden, i form av väg och bebyggelse, ska begränsas genom varsam och
naturanpassad placering.
Påverkan på landskapsbilden begränsas då ny bebyggelse anpassas till omkringliggande
miljö och bebyggelsestruktur.
En utveckling av hamnområdet syftar till att stärka Mollösund som turistort och
utvecklingen sker inom och i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och service.

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning i sitt samrådsyttrande.
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Under rubriken Konsekvenser redogörs för den inverkan på miljön som ett genomförande av planen
innebär utifrån kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4.
AVVÄGNINGAR ENLIGT MIL JÖBAL KEN
Riksintresse för kulturmiljö (3 kap 6 § M B)
Mollösunds samhälle är utpekat som riksintresse för kulturmiljö, KO32 Mollösund, beskrivet såhär:
Motivering
Ett av Bohusläns äldsta och största fiskelägen, med karakteristisk tät långsträckt bebyggelseklunga
utmed huvudstråket “Gatan”. Den ekonomiska tyngdpunkten har förutom sillfiske varit
djuphavsfiske med storbackor och fiskhandel; torkställningar med spilad långa är fortfarande inslag
i samhällsbilden.
Uttryck för riksintresset
Tätt och oregelbundet uppförd trähusbebyggelse (flera hus byggda före år 1800), tät rad med
sjöbodar och magasin (1-2 våningar målade med faluröd eller ockergul slamfärg), torkställningar för
långa, kyrkogård, kyrka i trä från 1866, huvudstråk ”Gatan”, stigar, smala prång och trånga gränder.
(Samhällets struktur med bostadshus utmed ”Gatan” och vissa sjöbodar fanns enligt karta redan
1773).
Området ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och
kulturmiljön. Kommunen har låtit Bohusläns museum utföra en kulturhistorisk konsekvensanalys i
syfte att förstå planförslagets påverkan på riksintresset och hur det kan justeras för att det inte ska
medföra negativ påverkan eller påtaglig skada på riksintresset, se vidare under rubriken Kulturmiljö
nedan. I den kulturhistoriska konsekvensanalysen har riksintressebeskrivningen förtydligats och
dess värdebärare definierats.
Den samlade bedömningen är att planförslaget inte medför påtaglig skada på riksintresset då stor
hänsyn har tagits till de kärnvärden som definierar Mollösunds kulturarv och själ.
Riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 § MB)
Hela kommunens västra kustområde från Flatön söderut inklusive Stigfjordsområdet ingår i ett
område som i sin helhet är av riksintresse för friluftslivet, södra Bohusläns kust (FO39). Området
sträcker sig från Lysekil i norr till skärgården strax norr om Rörö i Göteborgs norra skärgård.
Området är liksom norra Bohusläns kust ett av de mest frekventerade friluftsområdena i landet och
utgör även ett betydande mål för internationell turism.
I beskrivningen av områdets värden står bland annat att området är ett utpräglat skärgårdslandskap
med stor variation som hyser stora skönhetsvärden. Möjligheterna till bad, segling, paddling,
strövtåg, fritidsfiske mm är mycket stora och kvaliteterna förstärks genom tillgängligheten till
service i exempelvis Mollösund.
Området ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och
kulturmiljön.
Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte innebär någon skada på riksintressets värden.
Riksintresse för naturvård (3 kap 6 § M B)
Ett större sammanhängande område norr och nordväst om Mollösund omfattas av riksintresse för
naturvården, Islandsberg-Käringöfjorden (NRO 14101). Föremål för riksintresset är
skärgårdslandskapet och odlingslandskapet. Planförslaget bedöms inte medföra någon påverkan på
detta intresse.
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Riksintresse för kommunikationer (3 kap 8 MB)
Farleden som går i sundet mellan Mollösund och Mollön utgör riksintresse för sjöfart, GullholmenMarstrand (kustled). Farleden ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra utnyttjandet.

Figur 8 Utsnitt ur sjökort. Farleden markerat i gult, farledens gräns mot nordväst inritad med en röd
linje.

Farledsgränsen mot nordost går utmed en linje mellan Mollösunds fyr och den röda farledspricken
utanför Mollösunds hamn, illustrerad ovan med en röd linje. Detaljplanen bedöms inte påverka
riksintresset.
Hushållningsbe stämmelser (4 kap 1 och 4 §§ MB)
Planområdet ligger inom kustområde som i sin helhet betraktas som riksintresse enligt miljöbalken
med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i miljöbalken utgör inte hinder
för utveckling av befintliga tätorter och det lokala näringslivet.
Miljökvalitetsnorme r (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland
annat föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt
omgivningsbuller.
I genomförd VA- och vägutredning där dagvatten ingår har en bedömning av
miljökvalitetsnormerna för vatten gjorts, se nedan under rubriken Dagvatten. Sammantaget bedöms
planförslaget innebära att miljökvalitetsnormer inte riskerar att överskridas.
Strandskydd (7 kap MB)
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, enligt
miljöbalken 7 kapitlet 13 §.
Planområdet omfattas inte av strandskydd idag. Hela området har varit planlagt sedan 50-talet vilket
innebär att strandskyddet inträder vid ny planläggning och behöver upphävas.
Det är kommunen som beslutar om ett upphävande av strandskyddet i samband med
planläggningen. För att strandskyddet ska kunna upphävas krävs särskilda skäl, enligt miljöbalken 7
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kap 18c §. Det krävs också att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser
väger tyngre än strandskyddsintresset.

Figur 9 Karta som visar gällande strandskyddlinje samt gränser för den plan som gällde i området vid
tidpunkten för strandskyddets införande, beslutad 1954-12-30.

Tidig are gällande detaljplan, 1954-12-30
Tjock streckad linje visar strandsky ddslinje som gällde fr am till 30 november
2014.
Prickad linje visar tillägg till str andskyddslinje efter 30 november 2014.
Tunn streckad linje visar planområdesgränsen.
Särskilda skäl och motivering till upphävande
Strandskyddet inträder vid ny planläggning inom hela planområdet och behöver upphävas med
planförslaget. Kommunen gör bedömningen att särskilda skäl för ett upphävande av strandskyddet
föreligger.
Skäl för upphävande är att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar
betydelse för strandskyddets syften (skäl 1). Inom området finns idag bostäder, verksamheter,
sjöbodar, staket och kajer med mer. Inga nya byggnader tillkommer i den nya detaljplanen, förutom
en mindre tillbyggnad på en befintlig restaurang. Den mindre tillbyggnaden beskrivs närmare i
avsnittet Förändringar på befintlig bebyggelse. Det särskilda skälet (skäl 4) för upphävande av
strandskyddet för tillbyggnaden är att ytan behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
utvidgningen inte kan genomföras utanför området eftersom det handlar om en tillbyggnad av ett
befintligt kök, som hör ihop med befintlig restaurang och därmed inte går att placera på någon
annan plats än i anslutning till befintlig byggnad.

19 av 55

Relaterad e planb estämmelser
Strandsky ddet är upphävt inom
kvartersmark.
En administrativ bestämmelse införs på plankartan. Strandskyddet inträder på allmän platsmark och
vattenområde.

FÖRUTSÄTTNINGAR
PLATSENS HISTORIA
Mollösund är ett av Bohusläns äldsta fiskelägen. Boken Mollösund – Om livet i ett gammalt fiskeläge av
Föreningen Mollösunds Museisektion (2012) beskriver att bebyggelse har funnits sedan medeltiden.
Samhället har förändrats gradvis efter skiftande behov och förutsättningar vilket ger en rik och
varierad miljö. De huvudsakliga delarna av samhället låg i slutet på 1700-talet i ett stråk, söder om
hamnen.

Figur 10 Peter Geddas sjökort från 1691 över vattnen kring Mollösund och Mollön. Bild från
”Mollösundet – historiska gåtor och dramatiska händelser”, Hagberg och Wallin.

Figur 11 Vy från korrholmen i början av 1900-talet. Bild från ”Mollösund – Om livet i ett gammalt
fiskeläge”, Föreningen Mollösunds Museisektion.

Under sillperioden vid slutet av 1800-talet var Mollösund ett av landets största fiskelägen och då
bodde över 1000 personer i samhället. Här fanns trankokerier och sillsalterier och ett 30-tal större
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fiskebåtar, mest kuttrar. Långaberedning var en etablerad verksamhet och torkställningar, så kallade
galgar eller kranar, med upphängd långa kunde ses på klipporna runt om i samhället. Under den
perioden förtätades samhället och bebyggelse tillkom i höjdområdena. Det var också under den
tiden som byggnationen av sjöbodar var som störst.
Kopplingen till havet är central i Mollösunds historia. Samhället har en historiskt sett strategisk och
central placering för angöring sjövägen. Först i början av 1900-talet anlades landsväg ut till
Mollösund.
Under 30-talet anlades den nuvarande hamnen. Utfyllnader gjordes för att knyta ihop mark som
tidigare var holmar med fastlandet, vilket kan ses i bebyggelsestrukturen. Även senare har
utfyllnader gjorts för att utöka hamnplanen.
Under hela 1900-talet fram till omkring 70-talet minskade antalet invånare i Mollösund
kontinuerligt. Huvuddelen av bostadshusen i den äldre samhällskärnan har, liksom i många andra
kustsamhällen, omvandlats till fritidshus.

Figur 12 Ortofoto från 1960. Foto:
Lantmäteriet

Figur 13 Ortofoto från 2020. Foto: Lantmäteriet

MARK OCH VEGE TATION
Stora delar av planområdet är bebyggt och övriga delar består till största delen av hårdgjorda ytor
inom hamnområdet med mindre områden med berg i dagen samt bryggor och kajer.

21 av 55

Figur 14 Hamnvägen, söderut

Figur 15 Vy från Sjömacken mot planområdet

RISKER
Höga v attenstånd och skyfall
I och med att klimatet förändras kommer havsnivån höjas samtidigt som mängden och antalet
kraftiga regn kommer att öka. Situationen kan bli synnerligen allvarlig då höjd havsnivå och ökade
flöden i vattendragen sammanfaller med varandra. Västra Götaland och kusten är mer utsatt för
klimatrisker än många andra områden i Sverige. Riskerna från ett stigande hav och för en ökande
frekvens av skyfall i ett varmare klimat är några betydelsefulla faktorer. Landhöjningen är inte
tillräcklig för att kompensera för de höjningar av havsnivån som kommer att ske på längre sikt.
I Mollösund är risken för översvämningar för de lågt liggande delarna ett känt faktum redan idag.
Orsakerna till de höga vattennivåerna är främst vattenmassorna, som trycks in från Västerhavet vid
ogynnsamma vindar och lufttryck. Möjligheten för avledning av dagvatten kan också komma att
påverkas ogynnsamt vid ett stigande hav och i samband med ökande regnmängder.
Havsvattenståndet varierar med lufttryck och vindar. Vid extrema tillfällen stiger havet till omkring
+1,5 m (Länsstyrelsen, 2011) över medelvattenståndet och orsakar då översvämning.
Den permanenta bostadsbebyggelsen i Mollösund ligger relativt högt och bedöms till största delen
klara en högre havsnivå, förutsatt att åtgärder genomförs på tekniska försörjningssystem, såsom VA
och gator. Flera av sjöbodarna närmast vattnet ligger mycket lågt och kommer att vara utsatta för
högre vattenstånd.
Planområdet ligger generellt lågt och delar av planområdet har fyllts upp med sprängsten mellan det
som tidigare var holmar och fastland. Hamnvägen ligger på 1,7 m över nollnivån men ligger lägre
söderut där vägen tillslut ligger 1,3 m över nollnivån. Kajen ligger på en nivå 1,5 m och
sjöbodstorget ligger som lägst på en nivå 0,8 m över nollnivån.
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Figur 16 Utdrag från kartan Hav möter land, 2013.

Det finns inga mätserier av vattennivån specifikt för Mollösund. Med utgångspunkt från ett antal
mätstationer på västkusten, utifrån Länsstyrelsens faktablad för kusten (version 2.0 2014-12-29), är
ett rimligt antagande att 100-årsnivån i dagens klimat är cirka +1,5 m.ö.h. i höjdsystemet RH2000 i
Mollösund. Någon särskild vinduppstuvningseffekt bedöms inte vara aktuell för Mollösund med
tanke på det relativt skyddade läget samhället har. Utifrån en bedömd nettohavshöjning på ca +0,7
m innebär det ett högsta högvatten år 2100 på +2,2 m. Därtill tillkommer en 0,5 meters
säkerhetsmarginal för markanvändning som är av mer betydelsefull karaktär, vilket innebär att till
exempel ny bostadsbebyggelse inte bör ligga under +2,7 m.

Figur 17 KUSTEN - Framtida högvatten. Källa: Länsstyrelsen, Faktablad Kusten - planeringsnivåer.
Version 2.0 (2014-12-29)

I ett 100-års perspektiv, d.v.s. ca år 2120, förväntas en nettohavshöjning på ca 0,8 m, vilket innebär
att högsta högvatten nivå kan nå upp till +2,3 m. Planen innehåller inga samhällsviktiga funktioner,
som skulle motivera att en väsentligt högre säkerhetsnivå skulle behöva beaktas. Mot bakgrund av
detta är en eftersträvansvärd nivå för trafikerade gator och bostadsbyggnader på +2,5 m respektive
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+2,9 m. Dessa nivåer tillgodoser en tillräcklig säkerhetsnivå för en överskådlig framtid med de
grundförutsättningar som finns i Mollösund. Förutsättningarna för översvämningsrisken togs fram i
en helhetsanalys för det tidigare större planområdet. Inom det aktuella planområdet föreslås inga
nya bostäder, men vid fallet att någon utav de befintliga bostäderna byggs om ska dessa
rekommendationer beaktas.
Förorenad mark
En historisk inventering avseende förorenad mark (Sweco Environment, rev 2021-06-16) har
genomförts för planområdet. Inventeringen behandlare ett område som är större än den aktuella
detaljplanen.
Syftet med utredningen har varit att med hjälp av sammanställd information om eventuell
förekomst av förorenad mark inom planområdet kunna bedöma behovet av fortsatta utredningar
och undersökningar. Marken inom planområdet är relativt flack och till största delen asfalterad.
Genom åren har vattenområden fyllts ut i syfte att vinna mark och bland annat anlägga en
gästhamn. Fyllnadsmaterialet utgjordes troligtvis av sprängsten. I den södra, yttersta sidan av
gästhamnen är marken i dåligt skick på grund av erosion och fordonstrafik är förbjuden.
Inom planområdet finns idag ett flertal verksamheter, restauranger, brandstation, reningsverk och
en tankstation. Strax utanför planområdet finns fiskberedningsindustri och ytterligare en
tankstation. Inventeringen av tidigare verksamheter visar att det aldrig har funnits någon
uppställningsplats för båtar inom planområdet, varken i kommunal eller privat regi.
I dagsläget finns det tre objekt registrerade i Länsstyrelsens databas EBH-stödet i Mollösunds
hamnområde. Ett objekt berör de befintliga tankstationerna, varav en ligger inom planområdet. Ett
andra objekt berör gästhamnen och ett tredje berör MP-produkters verksamhet utanför det aktuella
planområdet. Objekten för tankstationerna och MP-produkters verksamhet är endast generellt
branschklassade och har inte inventerats. Drivmedelshanteringen har fått branschklass 2, stor risk
och fiskberedningsindustrin har fått branschklass 4, liten risk. Den tredje verksamheten avser
hamnen, och har fått en schablonklassning som riskklass 2, stor risk vilket gäller alla varv och
småbåtshamnar i Västra Götaland. Utanför planområdet kan potentiella föroreningar finnas, men
bedöms inte påverka aktuell detaljplan.
Potentiella föror enin gar inom planområdet
Tankstatio nerna
Potentiella föroreningar är organiska föroreningar (alifater, aromater och PAH) och kommer
generellt från spill och läckage. Pumparna är belägna på bryggan om båda sidorna av gästhamnens
infart, där eventuellt spill går direkt ned i havet eller på sprängsten strax under bryggan. Cisternerna
på norra sidan står ovan mark i betonginvallningar vilket stoppar spridning av ev spill. Eventuellt
kan betongen innehålla rester av drivmedel som spillts. En tankstation ligger inom planområdet.
Reningsverk
Generellt är den största påverkan från reningsverk det utsläpp av vatten till recipient, framförallt i
övergödningssyfte (ex kväve och fosfor). Slam från verksamheten kan i sig innehålla tungmetaller,
läkemedelsrester m m, vilket också kan finnas i utsläppsvattnet. Beroende på verksamhetstid och
om det funnits ev sprickor i reningsbassängerna kan det finnas en risk för tungmetaller etc i
marken. Även föroreningar i sedimenten kan förekomma.
Reningsverket ligger inom planområdet men ska avvecklas när en överföringsledning till
reningsverket i Ellös finns utbyggt. Anläggningen planeras vara färdigställd 2025. Byggnaden som
idag är reningsverk kommer byggas om till pumpstation.
Övrigt
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Flera av båthusen och även andra byggnader inom planområdet är med stor sannolikhet målade
med röd mineralfärg som ev kan innehålla t ex bly, zink och koppar.
Avseende asfalten inom planområdet kan det finnas risk för tjärasfalt, men detta är oklart. På
historiskt flygfoto går det att tyda vägar inom området, dock ej vilket material det består av. Det kan
vara asfalt, betong, grus, gatsten etc. Om eventuell asfalt är anlagd innan mitten på 1970-talet kan
det finnas en risk att tjärasfalt förekommer.
Fyllnadsmaterial inom planområdet är av okänt ursprung och risk för förorening finns beroende på
materialets ursprung.
Förslag till fortsatt ar bete
I föreliggande inventering finns det ingen pågående eller tidigare verksamhet som tyder på risk för
förekomst av någon större potentiell förorening.
Då tankstationerna är anlagda ovan sprängstensfyllning är det svårt att utföra en miljöteknisk
markundersökning genom skruvborrning med geoteknisk borrbandvagn. Spill eller läckage från
cisternerna hamnar troligtvis direkt i havet. I den historiska inventeringen föreslås som fortsatt
arbete att i samband med eventuell avetablering och rivning av befintliga anläggningar utföra
miljökontroll med tillhörande provtagning. I samband med detta kan en okulär bedömning och ev
en laboratorieanalys utföras av den asfalt som finns i kringområdet.
Om större markarbeten planeras vid reningsverket bör miljökontroll och provtagning utföras.
Rapporten innehåller rekommendationer för området vid MP-produkters verksamhet och
hamnplanen som inte längre ligger inom aktuellt planområde.
I samband med markarbeten inom planområdet bör hänsyn tas till förekomst av eventuellt
avvikande och misstänkt förorenade massor. I de fall något påträffas bör en miljökonsult tillkallas
för bedömning och vid behov kan även en upplysning enligt miljöbalken krävas. Vid förekomst av
överskottsmassor kan en mottagare eventuellt kräva laboratorieanalys av massorna, och ev nya
massor som tillförs planområdet ska vara godkända för aktuell markanvändning.
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Cowi har tagit fram en geoteknisk utredning och markteknisk undersökningsrapport samt ett
bergstekniskt PM. Den geotekniska utredningen undersöker ett större område än aktuellt
planförslag. I texten nedan sammanfattas de delar som berör det aktuella planförslaget.
•
•
•
•

PM Geoteknik, Cowi, 2015-04-30, rev C 2021-09-20
MUR Geoteknik, Cowi, 2015-01-30, rev A 2019-01-16
PM Bergteknik, Cowi, 2015-01-30, rev B 2020-08-31
Kostnadskalkyl, Cowi 2016-01-10 rev 2016-10-05
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Geotekniska förhållanden
I den geotekniska utredningen framtagen av
Cowi delas det undersökta området in i fem
delområden. Aktuell detaljplan ingår i
delområde 5 och del av delområde 4.
I planområdet visar de geotekniska
utredningarna att jordlagerföljden under
ytskiktet består av fyllning och därunder av
lera och gyttja som via ett lager friktionsjord
(skalgrus enligt tidigare utförd
undersökning) vilar på berg.

Figur 18 Delområden i utredningen.

Befintliga konstruktioner
Den östra kajens (delområde 4) uppbyggnad redovisas i utredningen genom handlingar från 1936.
Vid hamninloppet byggdes två pirar vars ritningar redovisas i utredningen. Inom delområde 5 finns
ingen dokumentation av befintliga kajkonstruktioner men är grundlagda på pålar till berg som är
synlig vid okulärbesiktning från flotte. Befintligt erosionsskydd längst i sydost utgörs av sprängsten.
I en dykinspektion bedöms kajen vara i gott skick och vara gediget byggd och bedöms komma stå
kvar och fylla sitt syfte en längre tid framöver.
Översvämningsanalys
Eftersom stora delar av detaljplaneområdet ligger på låga marknivåer som riskerar att översvämmas
i framtiden behövs åtgärder för att minska risken för översvämning. I utredningen av Cowi beskrivs
att området till stor del är utfyllt med sprängsten och jordlagren bedöms som mycket permeabla.
Åtgärder i form av täta barriärer ovan mark bedöms därmed vara otillräckliga då vattnet kommer
att ledas under mark i de permeabla jordarna/sprängstenen. Att slå täta sponter ned i dessa
jordlager är både svårt att utföra (erfordrar schaktning), svårt att få det tätt mot underliggande berg
samt att få hela konstruktionen tät utmed hela dess längd då den måste ansluta till högre marknivåer
i båda ändar.
Åtgärder för översvämningssäkring
De föreslagna åtgärderna för att hantera översvämningssäkringen är därmed markhöjningar.
I aktuellt planområde föreslår utredningen att markytan höjs 0,5-0,9 m till en nivå +2,0 m genom
uppfyllning. Lasten bedöms huvudsakligen föras ned till berg samt dels påverka befintlig
kajkonstruktion. Därför föreslås att området utmed kajen stabiliseras med en krönbalk som utgör
stöd för det ökade marktrycket som markhöjningen medför. Ett antal bodar och byggnader höjs i
området men tillför inte nya laster i området. Längst i söder föreslås trädäck på plintar vilket inte
bedöms generera nya laster i området.
Utredningen innehåller åtgärdsförslag på samtliga delområden, även utanför aktuellt planområde.
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Stabilitet
Cowi har utfört en stabilitetsanalys och utfört undersökningar i ett flertal sektioner.
Befintliga kajkonstruktioner förutsätts vara dimensionerade för befintliga förhållanden och
förutsätts vara grundlagda direkt på berg eller via pålar till berg.
Stabilitetsanalysen visar för den östra kajen i sektion I (sjöbodstorget) att beräknade
säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott för befintliga förhållanden med en total last om 10 kPa
(trafiklast eller utfyllnad motsvarande 0,5 m) är tillfredställande i området enligt gällande krav och
normer. Vid en osäkerhetsanalys (lägre hållfasthet i leran ute i vattenområdet) blir
säkerhetsfaktorerna låga, men kan upprätthållas på acceptabel nivå om ytlasten på land begränsas
till 0 kPa ca 5 m bakom släntkrön. Vid en osäkerhetsanalys (lägre hållfasthet i leran på landområdet)
erhålls fortsatt erforderlig säkerhetsfaktor, då leran på landområdet endast ger en liten påverkan på
glidytan.
I utredningen beskrivs att totalstabiliteten med avseende på geoteknik för befintliga förhållanden
bedöms som tillfredställande och uppfyller gällande rekommendationer enligt IEG rapport 4:2010
med förutsättningen att befintliga kajkonstruktioner är dimensionerade för befintliga förhållanden. I
utredningen bedöms att markhöjning till +2,0 m kan utföras på Hamnvägen och området vid kajen
med åtgärder föreslagna enligt utredningen. Vid området längst ut vid Grenvägen rekommenderas
att ytlast från trafik eller uppställning ska förbjudas.

Figur 19 Område som visar på skyddszon (0 kPa lastrestriktion) bakom kajkonstruktion. Bild från
COWIs utredning, 2021-10-21

Sättningar
I utredningen från Cowi beskrivs att större byggnader ska övervägas om de ska grundläggas på
pålar/plintar för att undvika skadliga sättningar (främst differenssättningar).
Radon
I samband med den bergtekniska utredningen har en radonriskundersökning genomförts.
Uppmätta strålningsnivåer omvandlat till µSv/h ger ett mätresultat på 0,07-0,14 µSv/h vilket ligger
inom gränsvärdet för normalradonmark. Byggnader på normalradonmark ska utföras
radonskyddande.
GATOR OCH TR AFIK
Sweco har tagit fram en VA- och vägutredning (2020-11-06) som utgör underlag för
detaljplanearbetet. I utredningen ingår ett större område än aktuell detaljplan.
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Mollösund ligger i änden av länsväg 744 som förbinder samhället med övriga Orust genom väg 770
och väg 740. Trafikmängden på Landsvägen (väg 744) uppgår till ca 800 fordon/dygn men varierar
över året, med en tätare trafik sommartid. Vägen saknar separat gång- och cykelbana och har en
varierad bredd och standard utmed sträckan. Hastighetsbegränsningen på sträckan genom centrala
Mollösund är 30 km/h med delvis skymd sikt och flera direktutfarter från privata fastigheter.
Landsvägen leder vidare till hamnen och Hamnvägen som västerut löper förbi stora
hamnbassängen ut till hamnplanen vilket alstrar viss besökstrafik och tung trafik. Hamnvägen har
ingen separering av trafikslagen och ligger på en relativt konstant höjd på +1,75–1,85 m.
Från landsvägen och söder ut fortsätter Hamnvägen mot den äldre delen av Mollösund där
livsmedelsbutik och mindre butiker samt restauranger finns. Trafiken förbi Hamnvägen, södra
delen och i området för den äldre delen av Mollösund utgörs av besökare till butiker och
restauranger samt boende. Det finns ingen separering mellan trafikslagen och markhöjderna på
vändplanen varierar från +1,2–1,5 m.
Kollektiv trafik
Mollösund nås med kollektivtrafik via buss 375 som stannar vid Mollösund Östra, vid korsningen
Landsvägen/Kyrkvägen/Ängsvägen/Vallenvägen. Buss 375 går via Ellös till Henån med ytterligare
kollektiva förbindelser norr- och söderut.
Parkering
Trafiken och framförallt bristen på parkeringsplatser är sommartid ett besvärligt problem.
Besökstrafik hänvisas idag till en parkering utanför planområdet, vid Gården.
Förslag till gatuutformning, parkering mm beskrivs under rubriken Planförslaget, Gator och trafik
nedan.
VATTEN OCH AVLOPP
Dricksv atten
Sweco har tagit fram en VA och vägutredning, 2020-11-06 som beskriver att Mollösund ligger inom
kommunalt verksamhetsområde och försörjs med dricksvatten från vattenverket i Kårehogen.
Dricksvattnet leds via överföringsledningar utmed landsväg 744 till Tångehöjds reservoar nordväst
om Mollösund. Vattennivån bedöms vara +37 meter över havet. Enligt kommunens VA-karta finns
inga tryckstegringar i Mollösund och trycknivån styrs därmed av vattennivån i reservoaren.
Alla större befintliga byggnader inom planområdet är anslutna till vatten- och spillvattensystemet
idag. Sjöbodarna i den sydöstra delen saknar VA-försörjning.
Spillvatten
Allt spillvatten från Mollösund avleds idag till Mollösunds reningsverk beläget centralt i samhället,
inom planområdet. Reningsverket är hårt belastat sommartid och breddning till Kråke fjord
förekommer. Orust kommun planerar att lägga ner samtliga mindre reningsverk och leda allt
spillvatten till Ellös reningsverk, beläget på den nordvästra delen av ön. Anläggningen kommer att
stå färdig till 2025 och en överföringsledning till Mollösund kommer att vara klar under första
halvan av 2025. Mollösunds reningsverk byggs då om till en pumpstation.
Lutningen på spillvattenledningarna inom planområdet är stundtals mycket låg.
Förslagets vatten- och avloppshantering beskriv under rubriken Planförslaget, Vatten och avlopp
nedan.
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DAGVATTEN
I Swecos utredning VA och vägutredning, 2020-11-06 beskrivs även dagvattenhanteringen.
Planområdet består till största delen av hårdgjorda ytor. Det finns ett fåtal dagvattenledningar i
området idag, på hamnplanen och vid bebyggelsen i söder. Det går inte att avgöra var de olika
delsystemen har sina utlopp, men sannolikt släpps dagvattnet ut i hamnen.
Dagvattenutredningen undersöker ett större område än det aktuella planområdet. Planområdet
utgörs utav vad som i utredningen benämns delområde tre.
Befintliga dagvattenflöden har beräknats för regn med 5 respektive 20 års återkomsttid. På grund av
områdets ringa storlek och relativt branta lutning har koncentrationstiden bedömts till 15 minuter.
Totalt är avrinningen från planområdet 105 l/s för regn med 5 års återkomsttid och 165 l/s för
regn vid med 20 års åtkomsttid. När utredningen togs fram bestod planområdet av ett större
område. Angivelsen ovan gäller det aktuella planområdet (exklusive område 1 och 2).
Kråke fjord är recipient för majoriteten av dagvattnet från planområdet. Kvalitetskravet har angetts
till god ekologisk status till 2027, VISS – Vatteninformationssystem Sverige. Kråke fjord har en god
kemisk status med undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PDBE). Belastningen på Kråke fjord kommer från jordbruk, skogsbruk, reningsverk
(kommunala och enskilda) samt atmosfärisk deposition. Belastningen från Mollösunds reningsverk
försvinner år 2015 i och med att området kopplas på överföringsledning till Ellös reningsverk.
Planförslagets dagvattenhantering och påverkan på MKN vatten beskrivs under avsnitten
planförslaget, Dagvatten och Miljökvalitetsnormer för vatten på sida 42 respektive 43.
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BEBYGGELSE
Befintlig bebyggelse
Bebyggelsen i denna del av Mollösund innehåller ﬂera olika karaktärsdrag. Den bebyggelsemiljö
som vi ser idag är resultatet av en lång utvecklingsprocess. I området öster om Stora
Hamnbassängen finns äldre bebyggelse med stort kulturhistoriskt värde i form av sjöbodar och
magasin samt enstaka bostadshus. Bostadshusen inom planområdet har typiskt bohuslänskt
formspråk.
Angränsande till planområdet är en tät bebyggelsestruktur med äldre kulturhistoriskt värdefull
bostadsbebyggelse. Foton av befintlig bebyggelse och kajer vid hamnplan, lilla hamnbassängen
kantad av sjöbodar samt vyer över stora hamnbassängen med bebyggelsen bakom.
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Befintlig bostadsbebyggelse i den centr ala delen av planområdet samt exem pel på befintlig
bebyggelse öster om stor a hamnbassängen.
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Kulturhistorisk bebyggelse
En kulturhistorisk bebyggelseinventering har tagits fram, Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Bohusläns
museum 2018-10-24, med syfte att utgöra underlag för bevarandestrategi för detaljplanen.
Inventeringen pekar ut åtta byggnader inom tidigare planområde samt tre områden som innehåller
bland annat förrådsbodar och sjöbodar.
Sju utpekade är privata bostäder byggda mellan 1880-talet och 1910-talet och byggdes initialt som
skepparhus, magasin, saltmagasin, ladugård samt traditionella bohuslänska enkelhus och dubbelhus.
Två av dessa ligger inom aktuellt planområde. Husen har varierande värden att bevara men samtliga
har ett värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull och riksintressant miljö. Eventuella
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Mollösund samt med hänsyn till
husens ursprungskaraktär.
I inventeringen pekas även tre områden med sjöbodar och förrådsbodar ut, varav en inom aktuellt
planområde. Sjöbodsraden runt lilla hamnbassängen byggdes under 1800- och 1900-tal och några
av bodarna har flyttats i och med en utbyggnad av Sillfabriken omkring år 1990. Förrådsbodar öster
om stora hamnbassängen bedöms vara byggda från 1800-talet och framåt samt ha stått mer
vattennära initialt. Sjöbodar och magasin i östra planområdet står på mark som tidigare utgjorde
skär som var förbundet med fastlandet genom träspång. I inventeringen beskrivs att sjöbodar,
förrådsbodar och magasin har ett stort samhällshistoriskt och miljöskapande värde samt ett värde
som ingående i en kulturhistoriskt värdefull och riksintressant miljö.
I inventeringen pekas brandstationen från 1940-talet ut som står på mark som tillkom vid utfyllnad
mellan skäret och fastlandet på 1930-talet. Idag finns ett frivilligt räddningsvärn, bestående av 14
frivilliga och huset har även delvis använts som butik. I inventeringen beskrivs att brandstationen
har ett stort samhällshistoriskt och miljöskapande värde samt ett värde som ingående i en
kulturhistoriskt värdefull och riksintressant miljö.
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FORNLÄMNINGAR
Det finns inga kända fornlämningar på land inom eller i anslutning till planområdet. I
vattenområdena runt planområdet finns flera kända fornlämningar såsom flera vrak,
hamnkulturlager och ballastplatser från medeltiden och senare. Senast vid en marinarkeologisk
utredning år 2015 påträffades tre nya fornlämningar i planområdets närhet.
Länsstyrelsen ställde i sitt yttrande över samrådshandlingen krav på att en marinarkeologisk
utredning genomförs för de delar av planområdet som omfattar vattenområde. Efter en justering av
planområdesavgränsningen där stora delar av vattenområdena tagits bort har länsstyrelsen meddelat
att kravet inte längre kvarstår.
SERVICE
Inom och i anslutning till planområdet finns service i form av en åretruntöppen dagligvaruaffär
med post, säsongsöppen kiosk, restauranger, caféer, värdshus, fiskaffärer, små butiker (främst
sommaröppna) med mera. Inom området finns också brandstation för brandvärnet, en kommunal
gästhamn och två tankstationer för båtar. Strax nordost om planområdet ligger Katteviks badplats.
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PLANFÖRSLAGET
Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att ge
befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar. Detaljplanen syftar
även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.
Kulturmiljöns värden består av ett antal identifierade karaktärsdrag som detaljplanen säkerställer
och reglerar genom specifika planbestämmelser om utformning. Planförslaget möjliggör
förutsättningar för en fortsatt utveckling av Mollösund genom förbättrade förutsättningar för
service och handel. Verksamheter som knyter an till ortens historiska betydelse för fiskenäringen
och verksamheter för turism uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning. Förslaget
redovisar även långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.

Figur 20 Bild på planområdet i illustrationsplanen.
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RISKER
Förorenad mark
Utifrån historisk inventering avseende förorenad mark, Sweco Environment, 2018-04-06, finns inte
några potentiella föroreningar av sådan art eller omfattning att någon fördjupad utredning är
motiverad i förhållande till den föreslagna mark- och vattenanvändningen enligt planförslaget.
I samband med markarbeten inom planområdet bör hänsyn tas till förekomst av eventuellt
avvikande och misstänkt förorenade massor. I de fall något påträffas bör en miljökonsult tillkallas
för bedömning och vid behov kan även en upplysning enligt miljöbalken krävas.
Risk för olyckor – tankstation
Tankstation inom akt uellt planområde
Inom planområdet finns en tankstation som på sikt bör avvecklas eftersom den är olämpligt
placerad. Tankstationen ges inte planstöd i aktuellt planförslag. Tankstationen har inte heller
planstöd idag i gällande detaljplan.
Tankstation utanför p lanområde
Strax väster om planområdet finns en befintlig tankstation som i parallellt planarbete avses ges
förutsättningar för att finnas kvar. Texten nedan behandlar risken på aktuellt planområde från den
tankstation som ligger utanför planområdet.
Den befintliga tankstationen är placerad längst ut på en udde strax väster om planområdet.
Tankstationen har idag 25 m3 bensin och 22 m3 diesel i fem olika cisterner och förser båtar med
bränsle.
I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) handbok ”Hantering av brandfarliga gaser
och vätskor på bensinstationer” från 2015 beskrivs ett antal rekommenderade skyddsavstånd till
olika funktioner från cisternernas påfyllningsanslutning. Den befintliga tankstationen uppfyller de
rekommenderade avstånden enligt nedan.
Placer ing
Lokaliseringen är en återvändsgränd helt utan förbipasserande fordon eller fotgängare och eftersom
tankstationen ligger längst ut på en udde behöver ingen gå närmare än 12 m från
påfyllningsanslutning till någon cistern för att nå någon funktion.
Känslig markanv ändning
Avståndet till den närmsta bostadsbebyggelsen (inom aktuellt planområde) nordväst om
tankstationen är ca 85 m och kommer enligt planförslaget att vara avskild från tankstationen genom
ny sjöbods-/förrådsbyggnad samt att lilla hamnbassängen redan skiljer dem åt. Kommunens
sammanvägda bedömning i förhållande till den mest känsliga markanvändningen är att
tankstationen inte utgör någon risk.
Risk för skada eller olycka
Risken för skada på anläggningen från land bedöms som osannolik då placeringen av tankstationen
inte ligger i anslutning till gata eller är en genomfartspunkt. Lokaliseringen är en återvändsgränd helt
utan förbipasserande fordon. Påkörning från landsidan är osannolik då cisternerna redan idag
skyddas av befintlig bebyggelse, samt att planförslaget innebär en ytterligare förtätning. Det andra
fallet av risk för skada på anläggningen är från havssidan. Här skyddas cisternerna genom befintlig
kajkonstruktion och sprängsten.
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I Swecos riskutredning beskrivs risken för en pölbrand i samband med en trafikolycka vara mindre
sannolik på grund av de låga hastighetsbegränsningarna på 30 km/h i Mollösund. Olycksrisken till
följd av transporter av farligt gods genom centrala Mollösund bedöms vara små på grund av få
transporter och låga hastighetsbegränsningar.
Om en olycka intr äffar
Anläggningen är placerad på en platt udde och är omgiven av vatten åt öst, syd och väst.
Cisternerna är förankrade ovan sprängsten samt på kajkonstruktion. Om det skulle ske en eventuell
pölbrand finns ingen risk för spridning på land åt öst, syd eller väst och åt norr förhindras spridning
genom både befintlig och planerad hamnbebyggelse samt att delar av marken svagt lutar mot
kajkanterna.
Kommunen bedömer att risken för skada på anläggningen är mycket liten och minskar ytterligare
efter att befintliga cisterner byggs in samt att avståndet till den känsliga användningen bostäder är
tillräckligt vid ett eventuellt olycksfall. Kommunen bedömer även med utgångspunkt ovanstående
förutsättningar på platsen att ingen fördjupad riskutredning krävs.
Relaterad e planb estämmelser
G - drivmedelsförsäljning
Översvämningsrisker, markniv åer och geoteknik
Stora delar av planområdet ligger lågt och riskerar översvämning vilket ställer krav på både befintlig
och planerad bebyggelse. Läs mer om förutsättningarna i kapitlet Risker på sida 22.
Förutsättningarna för översvämningsrisken togs fram i en helhetsanalys för det tidigare större
planområdet.
I plan- och bygglagen 2 kap 5 § beskrivs att kommunen vid planläggning ska lokalisera bebyggelse
till mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till, bland annat, risken för översvämning. I
samma paragraf beskrivs även att ny bebyggelse ska planläggas med hänsyn till natur- och
kulturvärden. Under planprocessen har översvämningshantering för gator, mark och bebyggelse
utretts i relation till Mollösunds höga kulturvärden. Syftet med höjning av mark och bebyggelse är
att säkerställa ortens funktioner och även kulturmiljöer för framtida generationer. Samtidigt kan
åtgärderna för översvämningssäkring delvis ställas i konflikt med bevarandet av befintlig
bebyggelse. Realiteten är dock på längre sikt att om inga åtgärder införs innebär det en definitiv
skada på det kulturhistoriska värdet då stora delar av bebyggelsen kommer ligga under vatten.
Planförslaget innebär en kompromiss mellan de nivåer som rekommenderas för
översvämningssäkring med ett 100 års perspektiv och vad platsen bedöms tåla ur kulturhistorisk
och geoteknisk synpunkt. Resultatet är de föreslagna plushöjderna för gator och mark samt de
höjder som befintlig bebyggelse medges lyftas utan att skada riksintresset för kulturmiljö.
Inom ramen för planarbetet har det utretts vilka förutsättningar som finns för
översvämningssäkring med ett 100 årsperspektiv, vilka åtgärder som är mest lämpliga utifrån ett
kostnads-nyttoperspektiv och kulturvärdesperspektiv samt när i tid åtgärderna bör genomföras.
Markförhållandena i Mollösund medför att markhöjningar är den lämpligaste och
kostnadseffektivaste åtgärden för skydd mot stigande havsnivåer.
Föreslagna åtgärder
I samband med genomförd geoteknisk utredning, PM Geoteknik, Cowi 2020-08-31 samt
Kostnadskalkyl, Cowi 2016-01-10 har ett antal åtgärder föreslagits för att minska
översvämningsrisken inom planområdet samt hamnplanen och området kring lilla hamnbassängen.
De åtgärder som föreslås i Cowis rapport är valda i syfte att minimera risken för översvämning och
samtidigt inte inkräkta för mycket på områdets karaktär och tillgänglighet och närhet till vattnet.
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Mollösunds centrala delar vilar på vattengenomsläppliga utfyllnadsmassor vilket gör att bebyggelse
och infrastruktur inte kan översvämningssäkras med barriärer/vallar. Istället föreslås att berörd
infrastruktur och mark höjs till en nivå +2,0 m och ny bebyggelse samt en del befintlig bebyggelse
istället höjs till en nivå på överkant av bottenbjälklag till +2,4 m. Hamnvägen föreslås höjas till nivå
+2,5 m strax utanför planområdet medan Hamnvägen inom aktuellt planområde samt området vid
kajerna höjs till +2,0 m med hänsyn till de funktioner och markanvändning som finns i
planområdet samt förutsättningarna i övrigt som skiljer sig mot Hamnvägen västerut.
Ny bostadsbebyggelse regleras med bestämmelser i plankartan och får inte uppföras under en nivå
+ 2,9 m. Inom det aktuella planområdet föreslås inga nya bostäder, men vid fallet att någon utav de
befintliga bostäderna byggs om ska dessa rekommendationer beaktas. Mindre känslig användning,
som bland annat verksamhet och handel regleras i plankartan och får som lägst inte uppföras under
en golvnivå +2,4 m. All ny bebyggelse ska byggas med översvämningssäker konstruktion upp till en
nivå +2,9 m.
Ansvaret för höjningen av vägar ligger på huvudman av vägen, det vill säga samfällighetsföreningen,
Mollösund ga:3. Höjningen av vägar sker i den takt som behovet uppstår. Konsekvenser och
ansvarsfördelning för fastigheter inom planområdet redovisas nedan under respektive delområde.
Se även avsnittet på Fastighetsrättsliga frågor på sida 51.
Inom planområdet ges befintliga byggnader och sjöbodar öster om stora hamnbassängen, som idag
ligger lågt, planstöd att lyftas till en högsta nivå på överkant av bottenbjälklag till +2,4 m. Se
avsnittet Sjöbodstorget på sida 44 för mer information.
Relaterad e planb estämmelser
+0,0 - Gatans höjd över nollplanet.
Utgångspunkten för översvämningshanteringen är att på längre sikt uppnå en höjd på gatan till
nivån +2,0 m i den takt som behovet uppstår. Bestämmelsen om gatans höjd är inte kopplad till
bygglov för omgivande kvartersmark.
b2 - Befintlig byggnads grund får höjas. Del
av byggnad uppförd över grunden får lyftas
upp med motsvarande höjd. Denna del av
byggnadens höjd och övriga proportioner får ej
förändras. Högsta nivå överkant
bottenbjälklag är +2,4 m.

b1 - Lägsta nivå överkant färdigt golv i ny
byggnad är +2,4 m. Fuktsäker konstruktion
ska utföras upp till nivån +2,9 m.

Syftet med bestämmelsen om att höja befintlig bebyggelse är att byggnader ska bevaras och inte
förändras. Byggnaderna får lyftas upp genom att byggnadens grund höjs, men i övrigt ska
byggnadernas kulturhistoriskt värdefulla karaktär bevaras. Sjöbodar, bodar och befintlig bebyggelse
i östra planområdet ges möjlighet att lyftas till en högsta nivå på överkant av bottenbjälklag till +2,4
m när behovet uppstår. Syftet med bestämmelsen är att befintliga bodar får höjas i sin helhet för att
klara framtida översvämningar och bestämmelsen medger inte en utökad takhöjd utan att golvnivån
höjs.
Bestämmelserna som reglerar höjning av mark, gator och bebyggelse är direkt kopplad till
varsamhetsbestämmelser för befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Se avsnittet Sjöbodstorget
på sida 44 för mer information.
n1- Högsta tillåten markbelastning är 0 kPa,
såvida inte last förs ner till fast botten, dock
medges upphöjd brygga för gångtrafik.
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För ett område i södra delen av planområdet erfordras belastningsbegränsningar för att inte riskera
laster mot kajkonstruktionen. Det belastningsbegränsade området ligger inom kvartersmark.
Belastningsbegränsningen innebär att befintliga parkeringsplatser måste utgå, om inga
stabilitetshöjande åtgärder utförs. Se mer under Parkering på sida 40.
Ansvarsfördelning för höjning av väg
Idag ansvarar fastighetsägaren för att initiera och finansiera klimatanpassningsåtgärder för enskilda
intressen. Myndigheter har ansvar att skydda allmänna intressen där kommunen har en central roll
till följd av planmonopolet. Det kommunala ansvaret inom klimatanpassningsarbete skärptes 2018
då en ändring i Plan- och bygglagen, PBL förtydligade kommunernas roll när det gäller att förbättra
beredskapen mot klimatförändringar. Länsstyrelsens roll i frågan är att bevaka kommunernas
tillämpning av PBL i bland annat detaljplaner.
Åtgärdsarbete kan finansieras av kommunala budgetar och kan kompletteras med bidrag från MSB
och i vissa fall EU-medel. Kommunens medverkan påverkas av likställighetsprincipen som innebär
att kommunen troligtvis inte kan medverka i finansiering för att skydda enskilda intressen, som till
exempel skyddsåtgärder för en eller en grupp enskilda fastighetsägare, då kommunen då skulle
riskera otillbörligt gynnande av enskild.
Ansvaret för höjningen av vägar ligger således på huvudman av vägen, det vill säga Mollösunds
samfällighetsförening som förvaltare av Mollösund ga:3. Likställighetsprincipen, i kombination med
att åtgärderna ligger långt fram i tiden innebär att kommunen inte kan åta sig större kostnader än
för det allmänna intresset, som representeras i kommunens andelstal i gemensamhetsanläggningen.
Inför en framtida höjning av vägar är det möjligt att genom ett anläggningsbeslut i en
lantmäteriförrättning skapa en särskild sektion för utförande av höjningen där andelstalen fördelas
på ett annat sätt än i den sektion som svarar för driften av hela gemensamhetsanläggningen.
Östra hamnområdet
I den äldre delen av Mollösund förändras inte vägförslaget i utformning, men höjs till en nivå på
+2,0 m och ansluter till befintliga vägar och fastigheter. Sjöbodar på plintar ges planstöd att höjas
till en högsta nivå på överkant av bottenbjälklag till +2,4 m. Se mer under avsnittet Sjöbodstorget på
sida 44.
Fastighet

Åtgärd och/eller
konsekvens

Ansvarig för åtgärd

Del av Mollösund 5:398

Bodar ges planstöd att höjas
till en högsta nivå på överkant
av bottenbjälklag till +2,4 m.

Sjöbodsägare

Mollösund 15:1

Gata höjs till +2,0 m med
slänt fram till fastighetsgräns.

Mollösunds
samfällighetsförening

Mollösund 5:365

Gata höjs till +2,0 m med
slänt fram till fastighetsgräns.

Mollösunds
samfällighetsförening

Befintlig byggnad
rekommenderas höjas i
samband med att vägen höjs.

Fastighetsägare
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GATOR OCH TR AFIK
Tillfartsv ägen
En trafikutredning för väg 744, sträckan Mellantången Nedre till Mollösunds värdshus har tagits
fram, PM Trafikutredning, Sigma Civil, daterad 2019-04-05. I utredningen presenteras förslag för
trafikförsörjningen i Mollösund där samtliga trafikslag ska kunna samordnas på ett trafiksäkert sätt.
Det planeras tre planarbeten parallellt utmed sträckan, i Tången, Gården (Fattiggården) och aktuellt
planarbete i hamnområdet. Totalt planeras för ca 100 bostäder samt verksamheter och småindustri.
Det finns ett önskemål från kommunen om att få till en reduktion av trafiken mot hamnområdet, i
syfte att avlasta både tillfartsvägen och själva hamnområdet, vilka inte är utformade för stora
mängder fordonstrafik. Utredningen föreslår därför anvisning av besöksparkering till så kallad
infartsparkeringsområden en bit ifrån centrala samhället, se nedan under rubriken Parkering.
I utredningen föreslås en breddning av väg 744 med en separat 2,5 meter bred gång- och cykelbana
på den östra sidan av vägen från busshållplatsen Mellantången Nedre fram till i höjd med
Ängsvägen. Därefter byter väg 744 namn till Kyrkvägen. Utredningen föreslår här en förändrad
karaktär på vägen, med start i en upphöjd stopphållplats för buss och därefter en vägsektion som
kallas ”bygdeväg” med 3 meter bred körbana med blandtrafik, kantad av 1,5-metersremsor på ömse
sidor för gående. Remsorna markeras med exempelvis annan färg, för att visa de oskyddade
trafikanternas prioritet, men är också tänkta att kunna utnyttjas av fordonstrafik vid möte.
Sista sträckan av Kyrkvägen fram till Hamnvägen och planområdet är smalare. Här utreds olika
alternativ för utformning såsom gångfartsområde, gångbana i nivå med körbana alternativt så kallad
bygdeväg. Privat tomtmark kan behöva tas i anspråk för en breddning av vägområdet. Utredningen
pekar på vikten av en samordning av utformningen av den här delen av Kyrkvägen med
utformningen av Hamnvägen och hamnområdet inom planområdet, för att skapa en så tydlig
trafikmiljö som möjligt.
Trafikförslag inom planområdet
Ett trafikförslag för planområdet redovisas i PM VA- och vägutredning, Sweco Environment/Sweco
Society 2020-11-06. Utredningen har nya +höjder och översvämningssäkringen som utgångspunkt.
Se Översvämningsrisker, marknivåer och geoteknik på sida 36. När utredningen togs fram
omfattade detaljplanen ett större område.
Sweco har i sin utredning tagit fram principsektioner för de vägar som omfattas av detaljplanen. I
plankartan har vägutformningen en 0,5 m stödremsa i enlighet med VGUs riktlinjer. Vägarna inom
planområdet är dimensionerade efter VGUs riktlinjer i övrigt, där det är möjligt. Avvikelser beskrivs
nedan.
På flera delar av vägutformningen kommer slänter att bli aktuella för att möjliggöra de nya,
översvämningssäkrade vägarna. I plankartan utgörs slänterna av vägområde.
Relaterad e planb estämmelser
GATA – Lokaltrafik som har sitt mål vid
gatan.
Hamnvägen, söd erut
Trafikförslaget innebär att Hamnvägen söderut utformas med en sektion på totalt 8,5 m.
Gångtrafikanter hänvisas till en gångbana som likt Hamnvägen, västerut, anläggs på befintlig nivå
närmast vattnet med en bredd på 2,5 m. Cyklister färdas tillsammans med övrig fordonstrafik på en
yta av 5,5 m. Vägen utformas med tvärfall västerut för att möjliggöra vattenavrinning mot havet.
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Hamnvägen, söderut, ansluter till Hamnplansvägen, västerut på +2,5 m och ges en på den brantaste
delen en lutning på 3 % för att gå ner till +2,0 m vid den äldre delen av Mollösund.

Figur 21 Principsektion. Ur utredningen VA- och vägutredning Mollösund hamnplan, Sweco, 2020-11-25.

Äldre delen av Mollösund
I den äldre delen av Mollösund förändras inte vägförslaget i utformning, men höjs till en nivå på
+2,0 m och ansluter till befintliga vägar och fastigheter.
Parkering
Utöver detaljplanen för Mollösunds östra hamnområde planeras planarbete i Tången och Gården
(tidigare kallat Fattiggården). Inom området Gården planeras den befintliga parkeringsplatsen att
asfalteras och byggas ut för fler parkeringsplatser. Redan idag hänvisas besökare till denna parkering
och hänvisningen planeras ligga kvar framöver.
Besöksparkering hänvisas i första hand till infartsparkeringarna. Inom planområdet finns ett antal
parkeringsplatser som ligger kvar.
De parkeringsplatser vid sjöbodstorget som idag används av fastighetsägare till Mollön kommer
inte att kunna vara kvar i befintligt läge på grund av de belastningsbegränsningar som erfordras, om
inga åtgärder utförs. Ersättande parkeringsplatser strax nordöst om befintlig parkeringsyta kan
anläggas till dess att ytan inte översvämmas.
Kollektiv trafik
Den befintliga busshållplatsen Mollösund Östra, vid korsningen
Landsvägen/Kyrkvägen/Ängsvägen/Vallenvägen fortsätter att förse orten med kollektivtrafik.
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Vändplatsen på hamnplanen är utformad så att bussar kan vända och släppa av turister nere i
hamnplanen, men får parkera i området Gården.
FRIYTOR OCH REKRE ATION
Natur och gångstråk
En bärande idé i planläggningen av Mollösunds hamnområde är att förstärka kontakten mot vattnet
för allmänheten genom att skapa ett sammanhängande gångstråk längs med vattenlinjen.
Detaljplanen möjliggör ett sammanhängande stråk längs västra och sydvästra strandlinjen samt
möjliggör att träbryggor och gångstråk anläggs bakom och mellan sjöbodarna i östra planområdet
för att fortsatt nå dem när havsnivån höjs. Se mer under avsnittet Sjöbodstorget på sida 44.

Figur 22 Illustration över föreslaget gångstråk

Badplats
Inom planområdet finns ingen badplats. Strax utanför planområdesgränsen, vid fyren, finns idag en
befintlig badplats försedd med trampolin. Badplatsen nås genom en gångväg på allmän plats söder
om den planerade bebyggelsen på hamnplanen. Norr om planområdet finns också badplatsen
Kattevik, öster om Galleberget samt Torneviksbadet som ligger sydost om Mollösunds kvarn.
Allmän plats
Torgytor
Vid sjöbodstorget hänvisas gående bakom befintliga sjöbodar. Hamnområdet utgörs av
kvartersmark och tillgängliggörs för allmänheten genom en bestämmelse om att marken ska vara
tillgänglig för allmännyttig gång- och cykeltrafik, se Relaterade planbestämmelser nedan.
Relaterad e planb estämmelser
TORG - Gångtrafik, handel, publik
verksamhet.

NATUR - Naturområde
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Kajer och bryggor
Den övergripande ambitionen för båda pågående planarbeten är att en lång sammanhängande kaj
ska kunna anläggas genom möjlighet att bygga ihop Ångbåtsbryggan med Matildabryggan och
bryggan vid Morgans fisk. Inom planområdet ligger kajerna inom användningen hamn där
allmänhetens tillgänglighet säkerställs genom bestämmelsen x.
Relaterad e planb estämmelser
V - Småbåtshamn, sjöbodar, bryggor,
parkering. Boende medges inte.

x - Marken skall vara tillgänglig för
allmännyttig gångtrafik.

Gångstråket längs kajen säkerställs genom bestämmelsen x där marken inte utgör allmän plats.
Kajerna inom planområdet på kommunal mark. En del bryggor arrenderas idag av företag eller
privatpersoner vid sjöbodar. Se avsnittet Fastighetsrättsliga frågor på sida 51 för mer information.
VATTEN OCH AVLOPP
En VA-försörjning för planområdet föreslås i PM VA- och vägutredning, Sweco
Environment/Sweco Society 2020-11-06.
Dricksv atten
Befintliga ledningsdimensioner bedöms tillräckliga för att ansluta ny bebyggelse. En vattenreservoar
är belägen i Tångehöjd på ca +28 m och reservoarnivån bedöms vara +37 m. Det finns inga
tryckstegringar mellan reservoaren och Mollösund vilket innebär att trycknivån i Mollösund styrs
genom vattennivån i Tångehöjdens reservoar.
Spillvatten
I Ellös anläggs ett nytt reningsverk dit spillvatten från bland annat Mollösund kommer att ledas
genom en överföringsledning. Reningsverket i Ellös kommer att stå färdigt till år 2025 och
överföringsledningen planeras att vara färdig för påkoppling i Mollösund under första halvan av år
2025. Idag leds spillvattnet i Mollösund till ett reningsverk inom östra planområdet som kommer
avvecklas och byggas om till en pumpstation. Det befintliga reningsverket har en begränsad
kapacitet och tillkommande belastning bör undvikas.
De befintliga ledningarna har ett mycket lågt fall (ca 0,1 %) och i samband med att gator höjs
planeras även ledningarna att förläggas med större fall, där det är möjligt.
DAGVATTEN
Förutsättningar och förändringar kring dagvatten ingår i PM VA- och vägutredning, Sweco
Environment/Sweco Society 2020-11-06 som tagits fram för planområdet. Dagvattenavledningen
från planområdet föreslås ske via ledningar eller grunda diken mot recipienten. Utmed vägar bör
dagvattnet avledas i ledningar med intagsbrunnar som förläggs centrerat i vägytan. Befintlig
avvattning utmed Hamnvägen behålls. Ytor belägna nära recipienten och som inte riskerar att
förorenas kan avvattnas direkt till recipient via ytavrinning.
I Orust kommuns VA-plan föreskrivs att naturens sätt att avleda dagvatten ska efterliknas. Den
naturliga avledningen inom planområdet sker direkt till Kråke fjord. Av denna anledning bedöms
att inga fördröjningsåtgärder är nödvändiga inom planområdet. Kråke fjord har ett medelflöde som
vida överstiger flödet från planområdet, vilket också det ger skäl att inte anlägga
fördröjningsåtgärder för dagvatten inom planområdet.
Framtida flöden för dagvatten har beräknats för regn med 5 respektive 20 års återkomsttid med 15
minuters varaktighet. Beräknade flöden har multiplicerats med en klimatfaktor om 1,25 enligt
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rekommendationer från Svenskt vatten. Flödet för hela området vid ett femårsregn uppgår till 130
l/s och flödet vid ett tjugoårsregn uppgår till 210 l/s. När utredningen togs fram bestod
planområdet av ett större område. Angivelsen ovan gäller det aktuella planområdet (exklusive
område 1 och 2).
Föroreningshalter före och efter en framtida exploatering har beräknats i StormTac med hjälp av
data från olika typområden för markanvändning. De beräknade föroreningshalterna har jämförts
med målvärden för utsläpp av dagvatten i recipient från Kretslopp och vatten (Göteborgs Stad,
2017) samt mot riktvärden från Miljöförvaltningen i Göteborg. Sammanfattningsvis är
föroreningshalterna i dagvattnet innan och efter exploatering ungefär desamma, enligt utredningen.
Enligt beräkningarna underskrider föroreningshalterna i dagvattnet efter exploatering samtliga
målvärden och riktvärden med undantag för halten zink. Zink genereras främst inom
hamnverksamheten och halterna i Mollösund överskattas troligen av beräkningsprogrammet, då
Mollösunds hamnområde, enligt utredningen, bedöms vara en mindre förorenad hamn än
typområdena i beräkningsprogrammet. Utifrån det resonemanget bedöms inga reningsåtgärder för
dagvatten vara nödvändiga inom planområdet.
Där risk för läckage från punktkällor förekommer, exempelvis vid befintligt tankstation eller vid
verksamheter som genererar stora utsläpp av zink, ska åtgärder vidtas för att förhindra
föroreningsspridning. Möjlighet till avstängning av inloppsledning eller utloppsledning till
oljeavskiljaren ska finnas.’
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN
Recipienten för planområdet, Kråke fjord, utgör en mindre del av Västerhavet. Kråke fjord bedöms
ha god ekologisk status och uppnådde ej god kemisk status med avseende på överallt överskridande
ämnen. Miljöproblem i form av övergödning och syrefattiga bottnar identifierades. Kvalitetskravet
är att Kråke fjord ska bibehålla god ekologisk status 2027.
Kråke fjord har en god kemisk status med undantag från de överallt överskridande ämnena
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PDBE). Samtliga vattenförekomster i Sverige
överskrider gränsvärdena för kvicksilver och PDBE och därför har ett undantag för dem satts i
kvalitetskravet för Kråke fjords kemiska status år 2027.
Recipientdata för Kråke fjord saknas. Undersökningar som har utförts i närliggande vatten anses
inte vara representativa för Kråke fjords vattenkvalitet.
Föroreningar från planområdet bedöms inte enskilt försämra möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna för Kråke fjord. Flöden från planområdet utgör en bråkdel av flödet i
recipienten och påverkar därmed inte recipienthalterna. Belastningen på Kråke fjord kommer från
jordbruk, skogsbruk, reningsverk samt atmosfärisk deposition. Urban markanvändning är inte en
betydande påverkan för Kråke fjord. Följaktligen finns inga skäl att med utgångspunkt från
recipienten ålägga några reningskrav för dagvatten från aktuellt planområde till Kråke fjord.
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FÖRÄNDRINGAR PÅ BEFINTLIG BEBYGGE LSE
En kulturhistorisk bebyggelseinventering har tagits fram, Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Bohusläns
museum 2018-10-24, med syfte att utgöra underlag för bevarandestrategi för detaljplanen. I
inventeringen pekas ett antal befintliga byggnader ut som speciellt värdefulla. Samtliga utpekade
byggnader skyddas i detaljplanen med en varsamhetsbestämmelse med krav på att särskild hänsyn
ska visas till den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde. Förändringar av byggnader ska ske i
enlighet med byggnadstraditionen i Mollösund samt med hänsyn till huset ursprungskaraktär, se
den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen för mer information om varje enskild byggnad.
Råd för vård och und erhåll av befintlig bebyggelse
Orust kommun har tagit fram ett kulturmiljöprogram, 2020-09-30 som innehåller råd och
rekommendationer för vård och underhåll av befintliga hus. Programmet innehåller bland annat råd
för äldre hus med välbevarad karaktär, äldre hus som förändrats mycket samt rekommendationer
för ny bebyggelse i kulturhistorisk miljö. Programmet finns tillgängligt på Orust kommuns hemsida.
Tillbyggnad av b efint lig verksamhet
En mindre tillbyggnad medges för en pågående verksamhet och avser tillbyggnad av ett befintligt
kök.

Figur 23 Föreslagen
tillbyggnad av befintlig
restaurang.

Figur 24 Föreslagen tillbyggnad
av befintlig restaurang.

Figur 25 Föreslagen tillbyggnad av
befintlig restaurang.

Sjöbodstorget
I den kulturhistoriska inventeringen beskrivs att sjöbodar, förrådsbodar och magasin har ett stort
samhällshistoriskt och miljöskapande värde samt ett värde som ingående i en kulturhistoriskt
värdefull och riksintressant miljö. Förrådsbodar öster om stora hamnbassängen bedöms vara
byggda från 1800-talet och framåt samt ha stått mer vattennära initialt. Sjöbodar och magasin i östra
planområdet står på mark som tidigare utgjorde skär som var förbundet med fastlandet genom
träspång.
Den östra delen är lägst beläget inom planområdet och markytan ligger på en nivå mellan +0,8 m –
+1,3 m över nollnivå (RH2000) och utsätts redan idag för tillfällig översvämning. För ett fåtal
sjöbodar i området är behovet att höja boden redan aktuellt och för de övriga förväntas behovet
uppkomma inom ett antal decennier, se avsnittet Översvämningsrisker, marknivåer och geoteknik på sida
36.
Plankartan medger med bakgrund av detta att sjöbodar får höjas till en högsta nivå på överkant av
bottenbjälklag till +2,4 m men ställer inget krav på när det ska ske. Bestämmelsen innebär att
befintliga bodar får höjas i sin helhet för att klara framtida översvämningar och medger inte en
utökad takhöjd utan att golvnivån höjs.
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På sikt förväntas även åtkomligheten till sjöbodarna att behöva hanteras i och med havshöjningen.
Detaljplanen medger därmed även att mindre bryggor får anläggas mellan sjöbodarna för att nå
dem när vattnet stiger upp på den asfalterade ytan.
Relaterad e planb estämmelser
k1 - Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnadens exteriör ska underhållas så att dess kulturhistoriskt
värdefulla och tidstypiska särart bevaras och så att byggnadens karaktär inte förvanskas. Underhållet ska ske
med material motsvarande ursprungligt. Utförandet beträffande utseende och kvalitet ska i den mån det är möjligt
överensstämma med originalutförande eller ett utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Varsamhet
ska särskilt iakttas avseende byggnadens proportioner, takmaterial, fasadmaterial, fasadkulör samt befintlig
fönster- och dörrsättning. Fasader med fibercementskivor eller plåt får ersättas med stående panel av trä. Fönster
ska bevaras eller till form, material, indelning och proportioner utformas likt ursprungliga. Fasader ska målas i
för bebyggelsemiljön tidstypiska och traditionella kulörer. Tak ska utföras med rött oglaserat lertegel.
Förändringar ska utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Mollösund samt med hänsyn till husets
ursprungskaraktär. Vid ersättning av befintlig byggnad som rivits eller på annat sätt förstörts får den tidigare
byggnaden återuppföras motsvarande befintlig byggnads placering, utformning och utseende. I bostadshus ska
källare uppföras med vattentät konstruktion under nivån +2,9 m. Byggnad där överkant bottenbjälklag ligger
lägre än +2,9 m får höjas. Ny eller höjd grund ska utformas med hänsyn till byggnadens karaktär och så att
karaktären inte förvanskas.
b1 - Lägsta nivå överkant färdigt golv i ny
byggnad är +2,4 m. Fuktsäker konstruktion
ska utföras upp till nivån +2,9 m.
b2 - Befintlig byggnads grund får höjas. Del
av byggnad uppförd över grunden får lyftas
upp med motsvarande höjd. Denna del av
byggnadens höjd och övriga proportioner får ej
förändras. Högsta nivå överkant
bottenbjälklag är +2,4 m.

f3 - Upphöjda bryggor får uppföras med
högsta höjd +2,2 m över nollplanet samt med
största bredd 1,5 m. Utformning ska ske med
särskild hänsyn till områdets karaktär och
kulturhistoriska värde.
f4 - Upphöjd brygga får uppföras med högsta
höjd +2,2 m över nollplanet. Utformning ska
ske med särskild hänsyn till områdets
karaktär och kulturhistoriska värde.

Under planprocessen har höjning till en översvämningssäker nivå på gator, mark och bebyggelse
utretts i relation till Mollösunds höga kulturvärden. Syftet med höjningarna är att säkerställa ortens
funktioner och kulturmiljöer för framtida generationer. Samtidigt kan åtgärderna för
översvämningssäkring delvis ställas i konflikt med bevarandet av befintlig bebyggelse. Realiteten är
dock på längre sikt att om inga åtgärder införs innebär det en definitiv skada på det kulturhistoriska
värdet då stora delar av bebyggelsen kommer ligga under vatten. Planförslaget innebär en
kompromiss mellan de nivåer som rekommenderas för översvämningssäkring med ett 100 års
perspektiv och vad platsen bedöms tåla ur kulturhistorisk synpunkt. Resultatet är de föreslagna
+höjderna för gator och mark samt de höjder som befintlig bebyggelse medges höjas utan att skada
riksintresset för kulturmiljö.
TILLGÄNGLIGHE T
Tillgängligheten till entréer och inom byggnaderna prövas vid bygglovgivningen. Vid utformningen
av vägar, gångvägar, parkeringsplatser mm ska god tillgänglighet för rörelsehindrade eftersträvas.
SERVICE
Det övergripande syftet med de två detaljplanerna är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i
Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäring och
näringsliv, samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön. Målsättningen att skapa ett mer
levande lokalsamhälle och fler arbetstillfällen som knyter an till samhällets historia genom fiske och
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havsbaserade verksamheter samt att skapa nya bostäder inom västra detaljplanen. Målsättningen är
att nya arbetstillfällen och ett mer levande samhälle ger bättre förutsättningar för ett ökat
helårsboende i Mollösund som samhälle. Planarbetet syftar till att tydliggöra ortens utveckling som
populärt besöksmål och ortens maritima anknytning.
I planförslaget ges befintliga verksamheter planstöd att fortsätta bedriva sina verksamheter inom
handel. För verksamheterna öster om den Stora Hamnbassängen anpassas planbestämmelserna till
de verksamheter som har börjat etablera sig i området såsom café, restaurang och handel. Gällande
detaljplan anger idag hamnverksamhet och marken under byggnaderna upplåts idag med arrenden.
EL OCH TELE
Området ansluts till det befintliga el- och telenätet som bedöms ha tillräcklig kapacitet. Utbyggnad
av fiberkabel är utbyggd i Mollösund.
VÄRME
Gällande planlagstiftning tillåter ej att bestämmelser för energihushållning införs som
planbestämmelser. Generella energihushållningsbestämmelser finns däremot i BBR. Det är
angeläget att husen utformas och byggas så energisnåla som möjligt. Detta innebär dels
övervägande ljusinsläpp mot söder för tillvaratagande av solinstrålning, dels välisolerade väggar,
energieffektiva fönster och tillvaratagande av spillvärme från exempelvis ventilation. Planens
bestämmelser innebär inga restriktioner mot att solfångare eller solceller på tak installeras för
uppvärmning respektive elproduktion för ny bebyggelse. Uppförande av solceller på befintlig
bebyggelse prövas i bygglov.
AVFALL
Avfall ska omhändertas enligt kommunens avfallsplan och hämtning utföras av kommunens
renhållningsentreprenör. I Orust kommun ansvarar kommunen för hämtning och hantering av
hushållsavfall. Ett område för säsongsåtervinning av glas möjliggörs inom det parallella planarbetet,
detaljplan för Mollösunds västra hamnområde, väster om Emmas Café. En återvinningsstation
finns vid korsningen Gamla vägen/Landsvägen. Avfall från gästhamnen hänvisas även hit.
Närmsta återvinningscentral finns i Månsemyr, ca 15 km från planområdet.
RÄDDNINGS TJÄNST
Planförslaget har stämts av med räddningstjänsten på Orust. Framkomlighet för Räddningstjänsten
har beaktats i planförslaget. För aktuellt planområde förändras inte tillgängligheten jämfört med
idag.
Räddningstjänstens insatstid är beräknad till 30 minuter, varför utrymning ska ske utan hjälp av
räddningstjänsten. Att ny bebyggelse uppnår gällande krav vid utrymning kontrolleras vid
bygglovgivning.
Kapaciteten i vattenledningssystemet behöver dimensioneras med hänsyn till
brandvattenförsörjning.
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KONSEKVENSER
Nedan redogörs för den inverkan på miljön som ett genomförande av planen innebär.
Redovisningen är gjord utifrån kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4.
Planens karaktär
Detaljplanen säkerställer bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att ger befintliga
verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar. Det råder således ingen
osäkerhet kring planens innehåll. Den miljöpåverkan som ett genomförande av planen innebär kan
antas därmed bli någorlunda förutsägbar i tid och rum.
Platsen
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö, vars värden detaljplanen syftar till att bevara.
Bebyggelsen inom planområdet är resultatet av en lång utvecklingsprocess. Öster om Stora
hamnbassängen ligger ﬂertalet verksamheter med inriktning mot turism (restaurang, skeppshandel,
mm) inrymda i traditionella sjöbodar och magasin, vissa med stort kulturhistoriskt värde. Inom
planområdet förekommer enstaka äldre bostadshus medan angränsande bebyggelse huvudsakligen
utgörs av kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse.
Påverkan
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet bevaras och pågående användning ges planstöd.
Ingen oexploaterad mark tas i anspråk för ny bebyggelse. Merparten av all mark inom planområdet
är idag hårdgjord.
Enligt den historiska inventering avseende förorenad mark som har genomförts för planområdet
finns ingen pågående eller tidigare verksamhet som tyder på risk för förekomst av någon större
potentiell förorening.
Föroreningarna i dagvattnet från planområdet bedöms inte enskilt försämra möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna för recipienten, Kråke fjord. Ett genomförande av planen är beroende av
den planerade nedläggningen av Mollösunds reningsverk. Reningsverket är hårt belastat sommartid
och breddning till Kråke fjord förekommer. Reningsverket ska byggas om till en pumpstation som
ska leda spillvattnet till en ny anläggning i Ellös, ett reningsverk med förbättrad kväverening.
Naturmiljö
Planområdet har minskats inför och efter granskning och naturområdet Galleberget har utgått.
Planförslaget saknar i och med det nästan helt naturmiljö, med undantag för ett mindre parti av
naturlig karaktär öster om Stora hamnbassängen som planläggs som allmän plats, natur.
Landskapsbild och kulturmiljö
Kulturhistoriskt värdefulla utpekade byggnader skyddas i detaljplanen med en
varsamhetsbestämmelse med krav på att särskild hänsyn ska visas till den enskilda byggnadens
kulturhistoriska värde.
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. I vattenområdena runt planområdet finns flera
kända fornlämningar. Planområdets avgränsning har anpassats till fornlämningsbilden. Om någon
tidigare okänd fornlämning vid ett genomförande av detaljplanen skulle påträffas inom planområdet
måste arbetet avbrytas.
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Lokalisering och resurshushållning
Området ligger i anknytning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik och består av befintlig
bebyggelse som bevaras.
Klimat, luftföroren in gar, buller och risk
En positiv aspekt är att planområdet ligger inom Mollösunds samhällskärna vilket gör att både
social och kommersiell service nås till fots eller med cykel. Planen har dessutom allmänt en
ambition att minska fordonsrörelser till samhällskärnan med hjälp av infartsparkeringen vid Gården
i kombination med en begränsning av tillåten biltrafik till stora hamnbassängen. Ett genomförande
av planförslaget innebär således ingen påverkan på platsens luftkvalitet.
Skydd mot havsnivåhöjningen har beaktats, se avsnittet Översvämningsrisker, marknivåer och geoteknik
på sida 36.
Den förändrade markanvändningen bedöms inte medföra någon påtaglig bullerökning då
användningen inte förändras från den reella användningen idag.
Tankstationen vid lilla hamnbassängen (strax utanför planområdet) blir i planförslaget kvar i
befintligt läge. Rekommenderade skyddsavstånd enligt MSB:s handbok ”Hantering av brandfarliga
gaser och vätskor på bensinstationer” från 2015 uppfylls.
Hygien
En byggnad för allmänna toaletter samt mindre återvinningsstation finns i strax utanför
planområdet.
Strandskydd – upphävande
Strandskyddet inträder vid ny planläggning inom hela området och behöver upphävas. Kommunen
bedömer att särskilda skäl för ett upphävande föreligger eftersom marken redan har tagits i anspråk
på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften (skäl 1).
Rekreation och friluftsliv
Galleberget, utanför planområdet, är mycket uppskattat som rekreationsområde. Området
innehåller naturvärden som ytor för sol- och havsbad samt möjligheten till utblickar över havet och
Mollösund.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
En genomförandebeskrivning har till syfte att redovisa de organisatoriska, tekniska,
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett ordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen ska också redovisa
vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan utan ska fungera som vägledning för att uppnå
detaljplanens syfte. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankarta och planbestämmelser.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planen hanteras med normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).
Tidsplan
Ansökan om planbesked
Programsamråd
Beslut om start av detaljplanearbete
Samråd
Granskning
Antagande

2011
2013/2014
2014
2016/2017
februari 2021
februari 2022

Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. När detaljplanen vunnit laga kraft kan erforderliga
fastighetsbildningsåtgärder genomföras, bygglov erhållas och utbyggnad påbörjas.
Aktörer och av tal
Planområdet består av de privatägda fastigheterna Mollösund 15:1, 11:1, 5:365 och 5:401 samt av
fastigheten 5:398 som ägs av kommunen.
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Under
genomförandetiden har fastighetsägare inom planområdet en garanterad rätt att efter ansökan om
bygglov få bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller
upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).
Huvudmannaskap
Mollösund hade fram till år 2002 kommunalt huvudmannaskap då detta genom planändringar
ändrades till enskilt huvudmannaskap. Idag har alla detaljplaner i Orust kommun enskilt
huvudmannaskap för allmän plats. Med hänsyn till kommunens tradition av enskilt
huvudmannaskap med lokal förvaltning samt den höga andelen fritidsboende i Mollösund finns
särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet.
Enskilt huvudmannaskap innebär att fastighetsägarna inom planområdet är ansvariga för utbyggnad
samt framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet, genom att befintlig
gemensamhetsanläggning omprövas utifrån de förändringar av allmän plats som planen innebär.
Befintliga vägar och övriga allmänna platser inom planområdet ingår idag i Mollösund ga:3 som
förvaltas av Mollösunds samfällighetsförening.
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Ansv arsfördelning
Allmän plat s
Detaljplanen innebär vissa smärre förändringar i vad som utgör allmän plats. Omprövning av
Mollösund ga:3 bör ske för att reglera dessa förändringar.
Åtgärder som skydd mot stigande havsnivåer utförs av den som äger eller förvaltar mark eller
anläggning när behov uppstår. Detaljplanen medger höjning av gatorna som ingår i Mollösund ga:3.
Mollösunds samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen är ansvarig för
projektering och utförande av höjning av gatorna som skydd mot framtida havsnivåhöjningar.
Kostnaden för projektering och utförande fördelas på samfällighetsföreningens medlemmar.
Kvarter smark och vat tenområde
Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för åtgärder inom den egna fastigheten.
Ägare av sjöbod/sjönära byggnad ansvarar för eventuella åtgärder med byggnad, oavsett om
byggnad står på arrenderad eller friköpt mark.
Kvartersmark med administrativa bestämmelsen x ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik.
Bestämmelsen är endast utlagd på kommunal mark där kommunen svarar för driften.
VA- och dagvatt enanläggningar
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen ansvarar
för utbyggnad, drift och underhåll av VA- och dagvattennätet.
Förorenad mark
Vid avetablering av verksamhet ansvarar den tidigare verksamhetsutövaren för erforderlig
miljöprovtagning och eventuell sanering.
Tabell över ansvarsfördelning
Anläggning

Genomförande

Driftsansvarig

GATA

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening

TORG

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening

NATUR

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening

B, Bostäder

Fastighetsägare

Fastighetsägare

E, Teknisk anläggning

Kommun

Kommun

H, Handel

Fastighetsägare/arrendator

Fastighetsägare/arrendator

J, Brandstation

Kommun

Kommun

P, Parkering

Kommun

Kommun

V, W, Hamn

Kommun/arrendator

Kommun/arrendator

Gatubelysning

Kommun

Kommun
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Vatten och avlopp

Kommun

Kommun

El

Västra Orusts Energitjänst

Västra Orusts Energitjänst

Tele

Nätleverantör

Nätleverantör

Fiber

Fiberleverantör

Fiberleverantör

x-område

Kommun

Kommun

Dispenser och tillstånd
Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga
tillstånd (bygglov, tillstånd/dispens enligt miljöbalken m.m.) som erfordras för verksamhet
och/eller för åtgärder inom sin fastighet.
Respektive tillståndsmyndighet tar ut taxa för att behandla tillståndsansökan.
FASTIGHE TSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Konsekvenser för fastighe ter inom planområdet
Tabell över f astigh etsrättsliga kon sekvenser
Fastighet

Fastighetsrätt sliga
konsekvenser

Avtal som tecknas

Ekonomiska
konsekvenser

Mollösund
5:398

Se nedan

Se nedan

Se nedan

Mollösund 15:1

Del av fastighet som
ligger inom område med
hamnändamål kan
överföras till kommunens
fastighet Mollösund 5:398.

Överenskommelse om
fastighetsreglering

Ersättning för
marköverlåtelse.
Lantmäterikostnad.

Mollösund 11:1

Inga fastighetsrättsliga
konsekvenser

Mollösund
5:401

Inga fastighetsrättsliga
konsekvenser

Mollösund
5:365

Inga fastighetsrättsliga
konsekvenser

Mark ingående i allmän plats
Följande markområden ingår i allmän plats och ska upplåtas till Mollösund ga:3:
•

Del av Mollösund 5:398

Fastighetsbildning
Detaljplanen möjliggör marköverföring från Mollösund 15:1 till Mollösund 5:398.
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Eventuell fastighetsbildning sker i en lantmäteriförrättning efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Figur 26 Bild som visar förändringar i Mollösund ga:3

Markområden som ing år i allmän plats och ska upplåtas till Mollösund ga:3
Markområden som inte längre ska ingå i Mollösund ga:3
Gemensamhetsanläggningar
Allmän platsmark i Mollösund är idag upplåten till gemensamhetsanläggningen Mollösund ga:3,
som förvaltas av Mollösunds samfällighetsförening. Denna gemensamhetsanläggning ska i en
anläggningsförrättning omprövas för att införliva de ännu inte upplåtna allmänna platserna i
gemensamhetsanläggningen. Någon ersättning för upplåtelse av allmän plats till
gemensamhetsanläggning ska inte utgå. Mollösunds samfällighetsförening är berättigad till
ersättning för områden som gemensamhetsanläggningen avstår i enlighet med detaljplanen.
Kommunen ansöker om och bekostar ovan beskrivna omprövning av Mollösund ga:3.
Servitut
Inom planområdet finns inga rättigheter som påverkas av detaljplanen.
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Ledningsrätt
Hela planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. VAanläggningar inom allmän plats ska ägas och förvaltas av Orust kommun och säkerställs med
ledningsrätt där de är belägna på privata fastigheter.
Ansökan om lantmäteriförrättning
Respektive fastighetsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende den egna
fastigheten.
Kommunen ansvarar för ansökan om bildande av ledningsrätt för kommunala VA-anläggningar.
Kommunen ansöker om omprövning av gemensamhetsanläggningen Mollösund ga:3 avseende
införlivande av anläggningar inom allmän plats. Kommunen svarar för förrättningskostnaden.
Fastighetsbildning kan genomföras när planen vunnit laga kraft.
TEKNIS KA FRÅGOR
Lokalgata och torg
Exploatörer ansvarar för att projektering och utbyggnad av anläggningar inom allmän plats görs i
enlighet med gatu- och VA-utredningen. Den tekniska standarden säkerställs genom
exploateringsavtal.
P-plats
För anläggande av p-plats inom kvartersmark ansvarar kommunen.
Anläggning för vatten och spillvatten
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA där kommunen ansvarar för
utbyggnad och förvaltning. Anslutningspunkter för vatten och avlopp upprättas i varje fastighets
omedelbara närhet. Avgifter för anslutning av fastigheterna debiteras i enlighet med för den tiden
gällande taxor.
Det kommer fortsatt inte vara tillåtet att koppla in vatten och avlopp till sjöbodar, med undantag
för sjönära byggnader med handelsändamål. Anslutning av sjönära byggnader till vatten och avlopp
prövas i varje enskilt fall.
Möjligheten till inkoppling av nya avlopp är begränsad fram till att överföringsledning och
utbyggnad av reningsverket i Ellös är utförd.
Dagvatten
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten där kommunen ansvarar för
utbyggnad och förvaltning.
Gatubelysning
Kommunen äger och förvaltar gatubelysningen.
Stigande hav sniv åer
Vid byggnation på kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare/arrendator för anpassning till
stigande havsnivåer. Lägsta nivå för ny bebyggelse regleras i plankartan. Kommunalägd
kvartersmark ansvarar kommunen för att höja när behovet uppstår.
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För åtgärder till skydd mot stigande havsnivåer på allmän platsmark t.ex. höjning av gatorna
ansvarar Mollösunds vägförening för att dessa utförs då behov uppstår. Samfällighetsföreningen tar
initiativ, genomför och bekostar åtgärderna. Kostnaderna fördelas på fastigheterna som ingår i
gemensamhetsanläggningen. Kommunen har andel i gemensamhetsanläggningen.
El-, tele- och fiberförsörjning
Utbyggnad och anslutning av el- och tele- och fiber-försörjning sker i samråd med nätägaren.
Fastighetsägaren/arrendatorn ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring villkoren för
anslutning.
För ombyggnad av ledningsnät i samband med åtgärder mot havsnivåhöjningar svarar respektive
ledningsägare.
EKONOMISKA FRÅGOR
Plankostnader
Kommunen svarar för kostnader för upprättandet av detaljplanen.
Ekonomiska konsekvenser för kommune n
Kommunen får förrättningskostnader för eventuell fastighetsreglering samt för omprövning av
Mollösund ga:3.
Kommunen tar kostnader för åtgärder mot framtida havsnivåhöjningar inom kommunägd
kvartersmark.
Kommunen får fortsatta kostnader för drift och underhåll av VA-anläggningar. Kommunen får
även förrättningskostnader för bildande av ledningsrätt för allmänna ledningar. Kommunen erhåller
inkomster i form av anläggningsavgifter för vatten- och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande
VA-taxa med mera.
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Den enskilde fastighetsägaren får i vissa fall en förändrad byggrätt. Dessa kan för vissa innebära nya
möjligheter, samtidigt som det för andra kan innebära en inskränkning i bebyggelsefriheten på
fastigheten. Denna inskränkning sker i syfte att bevara det allmänna kulturmiljöintresse som
bebyggelsen utgör. En inskränkning kan innebära begränsningar vid nybyggnation eller ombyggnad,
samtidigt som de kulturhistoriska värdena och utpekandet om bevarande kan vara värdehöjande för
fastigheten.
Den enskilde fastighetsägaren ansvarar inom den egna fastigheten för åtgärder till skydd mot
framtida havsnivåhöjningar.
Den enskilde fastighetsägaren får genom sin delaktighet i Mollösund ga:3 ta del av kostnader för
åtgärder till skydd mot framtida havsnivåhöjningar inom allmän plats, såsom höjning av gator.
Ekonomiska konsekvenser för övriga
Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för anläggning på annans mark, såsom servitut,
ledningsrätt, gemensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt, bekostas av ägare till
anläggningen eller rättigheten.
Detaljplanen i sig förväntas inte påverka ekonomi för besökande och turister till området.
Eventuella åtgärder vad gäller parkeringsavgifter eller hamnavgifter för att reglera trafikflöden inom
planområdet påverkar dock besökare i förlängningen. För verksamhetsutövare kan en bevarad
kulturmiljö förväntas säkra tillströmning av besökare i framtiden.
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MEDVERKANDE
Detaljplanens plankarta har efter samråd tagits fram i samarbete mellan Orust kommun och
Norconsult AB genom Gunnar Håkansson. Plan- och genomförandebeskrivning har utarbetats av
Orust kommun genom Sofia Jonasson, Erik Ysander, Nina Hansson och Rickard Karlsson.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sektor samhällsutveckling
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE

DETALJPLAN FÖR MOLLÖSUND
5:351 m.fl.
Orust kommun
Västra Götalands län
Upprättad den 21 oktober 2021 av
Sektor samhällsutveckling, Orust kommun
Diarienummer KS/2011:1912

HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS
Planhandlingarna har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen under
tiden 4 februari – 19 mars 2021.
Ett digitalt granskningsmöte hölls måndagen den 1 mars 2021. Under mötet presenterades
planförslaget och därefter fanns möjlighet att ställa frågor via mail som därefter besvarades.
Under granskningen har det inkommit 213 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattas och
kommenteras i detta granskningsutlåtande.

LÄSINSTRUKTIONER
Granskningsutlåtandet innehåller en sammanställning av inkomna synpunkter under
granskningsperioden samt redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med
anledning av synpunkterna.
Yttranden är redovisade i normal text och kommunens svar är redovisad i kursiv text.
En del synpunkter har återkommit i många yttranden och har sammanfattats och besvarats nedan,
se ”Ofta förekommande synpunkter”, sida 5.
Samtliga yttranden finns i sin helhet i kommunens fysiska och digitala arkiv.
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SAMMANFATTNING
Myndigheter, organisationer och privatpersoner har inkommit med yttranden som pekar på ett antal
förändringar som krävs av planförslaget. Det allmänna intresset för utvecklingen i Mollösund har
varit mycket stort och många synpunkter inkom under granskningsperioden. Huvuddelen av
synpunkterna gäller utvecklingen på hamnplanen och området kring lilla hamnbassängen.
Det stora engagemanget och stora antalet synpunkter över förslaget om utvecklingen i Mollösund
gör att kommunen bedömer att förslaget till vissa delar behöver omarbetas. Enligt Plan- och
bygglagen 5 kap 25 § behöver planförslaget granskas igen om det ändras väsentligt. Kommunen
bedömer att förändringarna på planförslaget är att betrakta som väsentliga, vilket föranleder att
planförslaget behöver granskas igen. Dock berör förändringarna endast delar av planområdet.
Områdena östra hamnområdet och sjöbodsområdet berörs inte av omarbetningen samtidigt som
många befintliga byggnader idag är planstridiga och verksamheter har tillfälliga bygglov och kan
därför inte utvecklas. En förlängd planprocess som redan pågått under flera år riskerar att skapa
stora besvär för verksamheterna.
Med bakgrund av detta föreslås att dela upp detaljplaneområdet i två separata detaljplaner där
endast det området som omfattas av förändringar ska granskas igen.
Planförslaget som var aktuellt för granskning avses därför att delas upp i två separata detaljplaner:
•
•

Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde
Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde

Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde

Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
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FORTSATT HANDLÄGGNING
De två detaljplanerna hanteras från och med november 2021 i två separata processer.
Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde
Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde avser kommunen arbeta om efter de synpunkter
som inkommit under granskningsperioden. Därefter kommer detaljplanen tas upp för en andra
granskning. Synpunkterna har föranlett ett antal förändringar på planförslaget:
•
•
•
•
•
•
•

Korrholmen, där ny restaurangbyggnad föreslogs, arbetas om
Byggnader på hamnplanen byter placering
Garagebyggnader på hamnplanen utgår
Nytt sjöbodsområde minskas
Tillgängligheten till Galleberget säkerställs
Allmän plats utökas på hamnplanen
Siloliknande byggnad utgår

Utöver justeringarna på planförslaget avses planhandlingarna även kompletteras med:
•
•
•
•

Revidering av geotekniskt PM
Visualiseringar på ny bebyggelse tas fram
Ajourföring av kulturhistorisk konsekvensbeskrivning
Revidering av historisk inventering avseende förorenad mark

Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde avser kommunen att anta under fjärde kvartalet 2021.
Planen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i området eftersom det I
gällande detaljplaner saknas bestämmelser om varsamhet av den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen. Planen syftar vidare till att område för verksamheter legaliseras runt stora
hamnbassängen. Planhandlingarna arbetas om för att endast behandla det berörda planområdet.
Mindre andra justeringar har gjorts på planhandlingarna:
Plankarta
•
•
•
•

Byggrätten vid bod 124 justeras
Användningsområdet för handel utökas för en befintlig uteservering
En belastningsbestämmelse införs efter rekommendation i reviderat geotekniskt PM
Bestämmelser som inte är aktuella för det nya planområdet tas bort från plankartan

Planbeskr ivning
•

Text om delar av planområdet som inte längre ingår i planområdet stryks ur
planbeskrivningen

Övriga handlingar
•
•

Fastighetsförteckning och grundkarta ajourförs
Revidering av geotekniskt PM
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OFTA FÖREKOMMANDE SYNPUNKTER
En del synpunkter är ofta förekommande och står sammanfattade nedan med kommunens svar.
Yttranden innehållandes dessa synpunkter har hänvisats hit för att undvika upprepningar i
granskningsutlåtandet.
1. Utformning av ny bebyggelse
Ett flertal skrivelser, både från föreningar, kända sakägare och andra än kända sakägare innehåller
synpunkter på ny bebyggelse. Synpunkterna gäller bland annat gestaltning och placering men
särskilt pekar man på den högsta tillåtna höjden på ny bebyggelse.
Många uttrycker en oro för hur ny bebyggelse kommer påverka kulturmiljön och hur Mollösunds
siluett kommer att förändras både från land- och havssidan. En del yttranden innehåller även
synpunkter på hur ny bebyggelse kommer att påverka utsikten från den egna fastigheten eller andra
utsiktsplatser. I en del yttranden menar man att den nya bebyggelsen kommer medföra att
hamnområdet och andra delar kommer att upplevas mörka och skuggiga i större utsträckning än
idag. En del skrivelser ställer sig frågande till om kommunen samverkat med Bohusläns museum
och hur planförslaget förhåller sig till Orust kommuns kulturmiljöstrategi och broschyren ”Med
varsam hand”.
Kommentar: Det stora antalet synpunkter som inko mmit gällande utformningen av ny
bebyggelse har föranlett ett antal för ändringar på placering av byggnader på hamnplanen
med syfte att bebyggelsen inte ska upplev as lika dom inant från både land- och havssidan.
Byggrätten på Korrholmen minskas i utbredning och högsta tillåtna höjd, se nästa punkt.
Ett juster at planförslag kommer presenter as vid en andra granskning.
Kommunen har tillsammans med ko nsulter ande arkitekt, och i samråd med Bo husläns
museum, tagit fr am gestaltningsförslag som sedan leg at till grund för byggrätter nas
planbestämmelser. Sy npunkterna angående br ist på visualiser ing ar beaktas och till en andra
granskning av det västr a hamnområdet kommer planhandling arna kompletter as med
visualiser ing ar på planer ad bebyggelse och en ajourfö rd kulturhistorisk
konsekvensbeskriv ning .
Kommunen har för hållit sig till och beaktat kommunens kulturmiljö program och haft
samverkan med Bohusläns museum under planprocessens gång i syfte att väg a in
kulturmiljöaspekter na i den sammanväg da bedömningen som planförslaget mynnat ut i.
Färgsättning på ny bebygg else för håller sig kulturmiljöprogr ammet.
Många har synpunkter på högsta tillåtna höjd och föreslår att ny bebyggelse inte ska
tillåtas högre än befintliga byggnader . Ny bebyggelse måste för hålla sig till gällande
lagstiftning och ta hänsy n till bland annat ett 100-årsperspektiv för stig ande havsniv å.
Detta innebär att ny beby ggelse inte kan placer as på befintlig mar kniv å utan måste placeras
mellan 0,5-1,2 meter högr e än dagens marknivå för att beakta översvämningsr isker. Det
innebär att ny bebyggelse anläggs högre än motsvar ande befintlig a byggnader. Då väg ar och
markytor på sikt planer as att höjas i Mollösund bör ny bebyggelse anläggas på en nivå som
förhåller sig till markens nya nivåer. Befintlig a byggnader som ligger lågt kom mer då att
behöva höjas för att inte påverkas av stigande havsnivå. Detaljplanen är utfor mad för att
medge ändamålsenliga lokaler för till exempel havsanknyten verksamhet. Förutom att ta
hänsyn till stigande havsnivåer måste även ny a byggnader ofta bygg as högre än äldre
bebyggelse för att uppfylla Boverkets byggregler om lägsta våningshö jd för verksamheter och
arbetsplatser. Detta gör att ny bebyggelse måste var a högre än viss befintlig bebyggelse, även
om de kan ha samma våningsantal. Föreslagen byggr ätt på hamnplan medger bestämmelser
som ger goda förutsättningar för en mångsidig anv ändning av bygg naderna, vilket kommer
gynna näringslivsutvecklingen i området.
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Två byggnader på hamnplanen föreslås att by ta placering till granskning 2 där de skjuts
närmre berget för att minska påverkan av bebyggelsen sett fr ån havet och skapa mer allmän
plats i form av hamntorg. En av bygg naderna placer as där det idag ligger en större
hamnbyggnad.
För att ö ppna upp sikten från sam hället mot sundet och Mollö n och ge ljusinsläpp till
hamnområdet har byggr ätten för den så kallade Sillfabr iken bestämmelser om att byggnaden
måste delas upp i tre bygg nader med olika nockhöjd, en högre byggnad och två lägre. Silon
kommer i det nya gr anskningsförslaget att utgå, för att minska den sammantagna påverkan
från ny bebyggelse.
2. Ny restaurangbyggnad
Under granskningsperioden inkom ett flertal synpunkter på en ny byggrätt för handelsändamål på
Korrholmen, som i planhandlingarna beskrivits som restaurangbyggnad. Synpunkterna pekar bland
annat på gestaltning och höjd på bebyggelse och hur byggnaden kommer upplevas från havet.
Många skrivelser ifrågasätter även behovet utav ytterligare en restaurang i Mollösund och ställer sig
kritiska till hur ytterligare en etablering skulle påverka befintliga verksamheter i Mollösund och i
synnerhet den befintliga verksamheten på Korrholmen. Många ifrågasätter även att två sjöbodar ska
flyttas för att möjliggöra utvecklingen.
Kommentar: Kommunen omarbetar planförslaget så att byggrätten på Korrholmen minskas i
utbredning och höjd. Ett o marbetat förslag kommer att presenter as vid en andr a granskning .
I det omar betade förslaget minskas byggrätten samt att högsta tillåtna nockhöjd sänks fr ån
+14,2 till +7 m över nollnivån. Befintlig marknivå ligger på 1,84 m över no llniv ån och ny
bebyggelse måste bygg as med lägsta golvnivå på +2,4 m över nollnivån. Planför slaget
innebär att befintliga bo dar får en mer flexibel användning, där både handel och
hamnändam ål medges, sam t att ytter lig are sjö bodsliknande byggnader (liksom enligt
gällande detaljplan fr ån 1985) med handelsändamål skulle kunna uppför as längst ut på
Korrholmen.
En del sy npunkter ifråg asätter hur uvida det finns behov av en till restaur ang i Mollösund.
Syftet med detaljplanen är att se till de långsiktiga behoven för att skapa förutsättningar
lokalt för utveckling av ar betsplatser, service, handel med mera. Kommunen har ett ansv ar
för att utvecklingen kommande decennier i Mollösund sker genom aktiv planläggning med
ett hänsy nstagande till befintliga natur - och kulturv ärden, där en avväg ning m ellan
allm änna och enskilda intressen sker . Detaljplanen för Mollösunds hamn medför en
planberedskap för både bo ende, verksamhet, tur ism och industri utifr ån ett långsiktig t
perspektiv, minst 20-30 år fram åt. Kommunens ambition med planförslaget är bland annat
att stärka Mollösunds identitet som fiskesamhälle g enom att möjliggöra verksamheter
kopplade till fiskenäringen, där en ny mindre bryggr estaur ang skulle kunna inrymmas.
Planförslaget skapar utvecklingsmöjligheter för både etabler ade och nya verksamheter.
Många verksamheter i Mollösund ligger på kommunal mar k och verksamhetsägarna har
arrendeav tal med kommunen. Det innebär att både kommunen och arrendatorerna kan säg a
upp arrendet. Lägger befintliga verksam heter ner eller om behovet av ny a verksamheter ökar
har kommunen genom planläggning möjligheten att styra en sådan utveckling . Syftet med
planförslaget är att komplettera Korr holmen med bättre utvecklingsmöjlig heter för
fiskebaser ade verksam heter, inte att driv a bort befintlig verksamhet. Kommunens avsikt är
att den befintliga företag aren ska ha förutsättningar att få finnas kvar och utv ecklas
vidare. Tillkommande ver ksamhet, oavsett om det blir sjöbo dar eller en liten
bryggrestaurang, ska ses som ett komplement till befintlig verksamhet.
Verksamheten har idag ett arrende för brygga som hamnar inom byggrätt. Vid fallet att
byggrätten byggs ut avser kommunen er bjuda ett nytt arrende för brygga för verksamhetens
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behov. Då det kommit till kommunens kännedom att en befintlig bod nyttjas för
verksamheten föreslås denne ligga kv ar i befintlig t läge i det ny a planförslaget.
Planförslaget som kommer att tas ut på en andra gr anskning innebär således att den
befintliga verksamheten får förutsättningar att finnas kvar framöver. Arrendatorernas
förutsättning ar förändr as inte i och med att den ny a detaljplanen antas förutom att även
handelsverksamhet medges i detaljplanen.
3. Bostadsbebyggelse på Galleberget
I ett dussintal yttranden ställer man sig negativ till att bostadsbebyggelsen på Galleberget har utgått
från planhandlingarna.
Kommentar: Beslutet att ta ur Galleberget och Gallebergsudden från detaljplanen motiveras
med att för delarna med att bevar a området som rekreationsmark v äger tyngre än nyttan med
en exploatering.
Tillgängligheten till befintliga bostäder på Galleberg et säkerställs i plankartan genom ett
markreservat för gemensamhetsanläggning. Tillg äng ligheten till naturområdet på Galleberget
säkerställs genom ett gång stråk på allmän plats längs med kajen.
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INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden följer ordningen myndigheter, företag och föreningar, kända sakägare och andra
än sakägare. Yttranden från myndigheter återges nedan i sin helhet. Synpunkter från organisationer,
föreningar, kända sakägare och andra än sakägare har sammanfattats.
Sakägare är de som berörs av planförslaget, såsom ägare till fastigheter och rättigheter (servitut,
arrenden, samfälld mark) inom planområdet eller fastighetsägare i direkt anslutning till planområdet.
För att någon ska ha rätt att överklaga ett beslut om att anta en detaljplan måste den klagande
senast innan granskningstiden har gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte
tillgodosett i planen, och beslutet måste angå den klagande och ha gått honom eller henne emot, det
vill säga vara sakägare.
Kommunen undviker att skriva ut personuppgifter i dokumentet med undantag av
fastighetsbeteckningar. Versionen som läggs ut på hemsidan har bortredigerat även
fastighetsbeteckningen men originalversionen är allmän handling som kan begäras ut i fysisk form.
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Mol l ös und 5: 2 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
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MYNDIGHETER
LÄNSSTYRELSEN
Yttr ande nummer 3.184
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om
den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
•
•
•

Mellankommunal samordning blir olämplig.
Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)
Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn risken för olyckor,
översvämning

Länsstyrelsen befarar däremot att nedanstående ingripandegrunder enligt 11 kap 10 § PBL är
aktuella och behöver hanteras av kommunen för att detaljplanen ska kunna accepteras.
Riksintressen
Kulturmiljö
De befintliga kulturhistoriska byggnaderna i planen har försetts med varsamhetsbestämmelser som
skyddar dess värden. Bestämmelserna skyddar på ett tillfredsställande sätt de värden som utpekats i
den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen.
Konsekvensutredningen är noggrant utförd men det är otydligt hur förslaget utredningen bygger på
såg ut. Utredningen är utförd 2018 och tar bland annat med den nu bortplockade bebyggelsen på
Galleberget samt innehåller inte beskrivning av bebyggelsen vid Lilla Hamnbassängen eller
Sillfabriken som den föreslås i granskningsunderlaget. Konsekvensutredningen behöver uppdateras
för att kunna vara relevant och förstås i förhållande till planen, så att den utgår från gällande
granskningsförslag. Generella råd och synpunkter gäller dock fortfarande.
I granskningsförslagets plankarta finns nya detaljerade utformningsbestämmelser. Det finns vissa
ritningar från ett gestaltningsförslag på dessa byggnader. Dock saknas helt visualiseringar på hur
byggnaderna kommer att upplevas i förhållande till varandra, till befintliga byggnader och till
samhället i stort. Det saknas också illustrationer som visar hur tänkt förändring upplevs från
vattensidan, när man närmar sig Mollösund från havet. Pga. av att dessa handlingar saknas går det
inte att på ett rimligt vis bedöma förslagets påverkan på riksintresset och landskapet i stort. Särskilt
volymerna och höjdernas påverkan är mycket svåra att bedöma utan bättre beskrivande underlag.
Länsstyrelsen påpekade i samrådsyttrandet att ny bebyggelse behöver särskilt anpassas med tanke på
hur de upplevs från vattnet. Byggnadernas antal, volym och framförallt höjd bör skalas ned, för en
anpassning till riksintresset. Det är svårt att se och förstå hur granskningsförslaget tagit hänsyn till
dessa synpunkter. Planen har förändrats en del sedan samrådet och det har både försvunnit och
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tillkommit ny exploatering. Kring den nya exploateringen, tex vid Lilla hamnbassängen, skulle det
behövas beskrivningar hur man har gjort avvägningar så att riksintresset för kulturmiljövård
tillgodoses.
Kommentar: Konsekvensbeskrivningen kommer ajour föras utifrån det aktuella planförslaget.
Planhandlingar na kommer kompletter as med visualiseringar och uppdaterade illustr atio ner
för föreslagen ny bebyggelse och foto n fr ån samma plats idag. Efter att det ko mpletter ande
underlaget har tag its fram planer as underhandssamråd mellan kommunen, Länsstyrelsen och
Bohusläns museum.
Högexploaterad kust
Länsstyrelsens konstaterar att planområdet också ligger inom riksintresse Högexploaterad kust.
Dessa områden får inte utsättas för exploatering som påtagligt skadar de natur- och kulturvärden
som utgör riksintresset. Därav är det väsentligt att kommunen visualiserar hur landskapsbilden
påverkas genom att ta fram illustrationer på hur tänkt förändring upplevs från olika utblickar,
däribland från farled. Länsstyrelsen saknar en analys av hur de värden samt de hållpunkter inför en
exploatering, som finns listade i värdebeskrivningen för riksintresset påverkas i och med föreslagen
exploatering. Har kommunen i sin översiktsplan utvecklat vad dessa värden innebär för kommunen
kan denna analys med fördel användas. Ett resonemang behöver ske av vad landskapet tål i form av
skala. Länsstyrelsen konstaterar att tätortsventilen kan vara tillämpbar men hänsyn krävs även inom
tätortsventilen.
Kommentar: Planförslaget avser utveckling av den befintlig a tätorten Mollösund och
utvecklingen av dess lokala näringsliv och därmed är bestämmelserna i 4 kap. MB inte
tillämpbar a. Planförslaget har anpassats till områdets höga natur - och kulturv ärden samt
till det känsliga landskapet.
Strandskydd
Kommunen anger att strandskyddet ska upphävas inom kvartersmark med de särskilda skälen p.1
och 2 enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Länsstyrelsen anser att punkt 1, att området är ianspråktaget
är ett lämpligt särskilt skäl för de platser där det idag står en byggnad. Länsstyrelsen anser att skäl 2
Avskiljande inte är tillämpbart. Detta då siktlinjer finns utåt havet på dessa platser. Länsstyrelsen
anser däremot att skäl 5 Angeläget allmänt intresse kan vara tillämpbart och är ett skäl som kan
undersökas närmare av kommunen för de byggnader som har markerats med rött i bilden nedan.
Not: Efter avslutad gr anskning inkom Länsstyrelsen med två kompletter ing ar avseende
strandsky ddet. Bilden nedan är en uppdater ad versio n. Det som är m arkerat i gult
saknades i gr anskningsyttrandet.
Om strandområdet behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse (Skäl 5)
krävs att kommunen visar:
•
•

•

att åtgärden utgör ett angeläget allmänt intresse som ger långsiktiga fördelar för samhället
att det angelägna allmänna intresset är omöjligt eller i vart fall orimligt att tillgodose utanför
det föreslagna området. Tätorten Mollösund avser i detta fall vara en rimlig geografisk
avgränsning.
att nyttan och behovet av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset
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Kommentar: Planhandling arna har justerats med beskrivning om skäl för upphävande av
strandsky dd samt förtydlig ande i fig ur. Det stämmer att skäl 2 inte längre är aktuellt
eftersom Galleberget har utgått fr ån planhandlingar na.
1. Delar av sjöbodsområdet (handel) är till stora delar redan ianspr åktaget (skäl 1). För
övriga delar av sjöbo dsområdet (hamnändam ål) är ett allmänt intresse (skäl 5) att
upprätthålla kulturmiljö, att området till stor a delar redan ianspr åktaget (skäl 1) samt
att funktio nen sjöbo d behö ver ligga nära vatten (skäl 3).
2. Del av byggrätt stryks ur planförslaget.
3. Området medger handel och hamnändamål och är till stora delar redan ianspr åktaget
(skäl 1). Att ge befintlig och ny havsknuten verksamhet planstöd är ett angeläget
allm änt intresse (skäl 5) för att stärka Mollösund som turistort och för att möjliggöra
havsbaser ad verksam het m ed angöring av fiskebåtar mm. Funktio nen sjöbo d behöver
ligga nära v atten (skäl 3).
4. Byggrätt för sjöbo d stryks ur förslaget.
5. Två byggnader på hamnplanen planer as flyttas längr e bort från kajen. För en byggnad
tillämpas skäl 1, att området redan är ianspr åktaget. För den andra byggnaden på
hamnplanen tillämpas skäl 5, att str andområdet behöver tas i anspr åk för ett allm änt
angeläget intresse. Det allmänna intresset av att ta området i anspråk på det sätt som
planen medför är stort. Planförslaget ska skapa för utsättningar för en tätortsutveckling
av Mollösund med nya ar betstillfällen och fler bostäder i blandade former som innebär
att året runt-befolkningen ges förutsättningar att öka, i sy fte att bibehålla och öka
samhällsserv icen och därm ed också minska transporter och miljöbelastning.
Utvecklingen bedöms inte vara r imlig att placer a utanför str andsky ddat område på
grund av att detaljplanen har som målsättning att skapa möjligheter för verksamheter
som har en mar itim vattennär a anknytning samt att åstadkomma ett säkerställande av
de kulturhistoriska vär dena som kännetecknar Mollösunds identitet och arv .
6. Garagebyggnader på hamnplanen utgår från planförslaget.
Geoteknik
Omfattningen och detaljeringsgraden av de undersökningar som ligger till grund för
stabilitetsutredningen uppfyller inte kraven för nyexploatering enligt IEG Rapport 6:2008, Rev 1
(samt Skredkommissionens rapport 3:95). Det går från utförda sonderingar inte att utesluta att det
kan förekomma annan jord än fyllning under befintlig markyta i sektion A (borrhål C03), sektion C
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(borrhål C09, C10, C11) och sektion I (borrhål C29). Stabilitetsberäkningarna för dessa sektioner är
därmed osäkra.
Befintliga kajers status och grundläggningsmetod finns inte dokumenterad, det finns heller inget
underlag för att bestämma stabiliteten för dessa för befintliga förhållanden och inte heller vilka nya
laster de tål. Det krävs därmed ytterligare undersökningar av kajerna stabilitet. En höjning av
markytan i anslutning till befintliga kajer kräver en detaljerad dimensionering av dessa, i syfte att
säkerställa hela konstruktionens stabilitet (inklusive befintlig kajkonstruktion) och risken för
sättningar (detta påpekar även COWI i Teknisk PM Geoteknik). Detta behöver klargöras innan
planen antas.
Teknisk PM geoteknik anger att ”Byggnader närmare kajkant än 10 till 20 meter bör utföras med
pål- eller plintgrundläggning eller med grundläggning direkt på berg för att inte belasta markytan
med hänsyn till stabiliteten och konstruktionernas bärighet och livslängd”. Detta är väsentlig
information och behöver införas på plankartan. Tyngre laster än 10 respektive 20 kPa (beroende på
sektion) är inte medtagna i stabilitetsberäkningarna och därmed måste sådana laster nedföras till
berg oberoende av avstånd från kajkant.
Enligt COWI PM Bergteknik finns lösa block och ogynnsam sprickbildning i anslutning till
delområde 2 (i slänten norr om delområde 2) som måste åtgärdas före eller i anslutning till
byggnation. Åtgärderna som krävs ligger utanför planområdet och det krävs därmed att kommunen
har rådighet över marken.
De flesta typer av förstärkningsåtgärder, så som kajkonstruktioner, erosionsskydd och bultning i
berg, kräver underhåll med vissa intervaller, varför ansvarig för dessa bör framgå av planen.
För att ta del av samtliga synpunkter avseende geoteknisk stabilitet se SGI:s yttrande, daterat 202103-01. Länsstyrelsen stödjer SGI:s yttrande i sin helhet.
Kommentar: Se sv ar under SGIs yttr ande, sidan 14.
Hälsa och säkerhet
Potentiella förorenade områden
Mot bakgrund av Swecos rapport är Länsstyrelsens bedömning att markundersökningar och
saneringsåtgärder sannolikt blir nödvändiga för den planerade markanvändningen. Det behövs
därav en planbestämmelse som säkerställer att saneringsåtgärder genomförs innan
bygglov/startbesked ges.
Kommentar: Plankartan kompletter as med en sådan bestämmelse. Den historiska
inventeringen avseende förorenad mark har ajour förts.
Synpunkter på granskningshandlingen
Miljökvalitetsnormer för vatten
Länsstyrelsen konstaterar att vattenförekomsten Kråke fjord nu har uppnått God ekologisk status.
Den kemiska statusen uppnår dock fortsatt ej God status.
Länsstyrelsen vill påpeka att dagvatten är en betydande påverkanskälla för kväve- och
fosforbelastningen på vattenförekomsten. Länsstyrelsen anser därav att bästa teknik borde råda för
rening av dagvattnet för att i framtiden inte påverka Kråke fjord negativt.
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Länsstyrelsen vill upplysa kommunen på att det finns recipientdata för Kråke fjord till exempel
provtagning för bottenfauna, provtagningspunkt finns utanför Mollösund. Ta del av VISS där det
även går att utläsa övriga påverkanskällor.
Kommentar: Ur dagvattensynpunkt gäller generellt för denna detaljplan att det är befintliga
förhållanden och redan anlagda och hårdg jorda ytor som berörs av planlägg ning en, vilket
innebär att statusen i aktuella v attenförekomster inte kommer att påverkas av
planläggningen. I bygglovsskedet kommer dagvattenhanter ingen i sedv anlig ordning att
prövas (i för hållande till kommunens dagv attenpolicy).
Riksintresse för kommunikationsleder
Planförslaget ger inte någon negativ påverkan på riksintresset kommunikationer/sjöfart. Se
Sjöfartsverkets yttrande, daterat 2021-02-08
Kommentar: Noter as.
Risk för olycka/bränslestation.
Länsstyrelsen noterar att kommunen tagit bort föreslagen ny tankstation i den östra delen av
planområdet och istället valt att behålla en befintlig tankstation i planförslaget på grund av
riskbilden. Kommunen gör bedömningen att den befintliga tankstationen uppfyller
rekommenderade skyddsavstånd, Länsstyrelsen delar den bedömningen.
Kommentar: Noter as.
Risk för översvämning
Kommunen har redogjort för översvämningsrisken för planområdet på ett godtagbart sätt och även
infört planbestämmelser som reglerar planeringsnivåerna för området. Kommunen har också
kompletterat handlingarna med en beskrivning av ansvarsfördelning för översvämningssäkring av
planområdet.
Kommentar: Noter as.
Potentiella förorenade områden
I samband med markarbeten inom planområdet bör hänsyn tas till förekomst av eventuellt
avvikande och misstänkt förorenade massor. I de fall något påträffas bör en miljökonsult tillkallas
för bedömning och vid behov kan även en upplysning enligt miljöbalken krävas.
Kommentar: Noter as. Planbeskr ing ningen har kompletter ats med upplysningen.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kulturmiljölagen (KML)
Länsstyrelsen har ingen antikvarisk erinran mot föreslagen DP vad gäller fornlämning.
Kommentar: Noter as.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI
Yttr ande nummer 3.12
Planområdet omfattar hamnområdet i Mollösund samt markområden längs havet nordväst och
sydöst om hamnen. Största delen av området utgörs av hårdgjorda ytor som till största delen är
relativt plana men det förkommer även delar som är kuperade med berg i dagen.
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I syfte att underlätta förståelsen av SGI:s synpunkter hänvisas till den indelning i delområden som
COWI använder i Teknisk PM Geoteknik, se Figur 1.
Enligt SGU:s jordartskarta består de övre jordlagren inom delområde 2, 3, 4, och 5 av fyllning. I
delområde 1 visar jordartskartan berg i dagen. Delområde 1 ingår dock inte längre i planområdet.
De geotekniska undersökningarna som utförts av COWI, samt tidigare utförda undersökningar
sammanställda av COWI, visar varierande jordlagerföljder och jorddjup inom planområdet och ute
i havet. Generellt finns på land överst fyllning som underlagras av lera eller gyttja som vilar på ett
lager friktionsjord på berg. Interpoleringar baserat på geofysisk och geotekniska undersökningar,
visar att djupet till berg generellt ökar från bergsområdena norr om planområdet till som mest
omkring 12 meter utanför kajerna inom delområde 2. Stora variationer avseende jorddjup och
jordlagerförhållanden råder dock inom hela planområdet. COWI har tolkat jordart under fyllningen
baserat på 5 CPT-sonderingar samt ett flertal trycksonderingar och jordbergsonderingar. Dessa
tolkningar använder COWI i de stabilitetsberäkningar som de utfört inom delområden 2, 3 och 5.
Inom delområde 4 har inga beräkningar utförts, vilket COWI förklarar med att kajkonstruktionerna
där förutsätts vara dimensionerande. SGI vill påpeka att jordart normalt inte kan tolkas baserat på
jordbergsondering. SGI menar att det från utförda sonderingar inte kan uteslutas att det kan
förekomma annan jord än fyllning under befintlig markyta i sektion A (borrhål C03), sektion C
(borrhål C09, C10, C11) och sektion I (borrhål C29). I COWI:s utredning har detta inte beaktats,
vilket i sin tur innebär att stabilitetsberäkningarna för dessa sektioner är osäkra. Dessutom kan vi
från undersökningarna konstatera att det i sektion B förkommer några meter gyttja under
fyllningen, vilka inte finns medtagna i stabilitetsberäkningen. Detta innebär att stabiliteten för
sektion B kan vara betydligt sämre än den COWI beräknat. SGI anser att det förekommer flera
oklarheter i det geotekniska underlaget. Vi anser vidare att omfattningen och detaljeringsgraden av
de undersökningar som ligger till grund för stabilitetsutredningen inte uppfyller kraven för
nyexploatering enligt IEG Rapport 6:2008, Rev 1 (samt Skredkommissionens rapport 3:95). COWI
har gjort en inventering av befintliga kajers konstruktion och status. Enligt denna finns det inga
konstruktionsritningar eller annan dokumentation för kajerna inom område 3 och 5 (se Figur 1). De
har gjort en okulärbesiktning av kajerna inom dessa båda områden och bedömer att kajerna i
område 3 är grundlagda på berg och i område 5 på pålar. SGI anser att då dessa kajers status och
grundläggningsmetod inte finns dokumenterad, finns det heller inget underlag för att bestämma
stabiliteten för dessa för befintliga förhållanden och inte heller vilka nya laster de tål. Då det enligt
plankartan planeras för nya byggnader nära eller i direkt anslutning till kajerna, anser SGI att det
krävs ytterligare undersökningar av kajerna och att stabiliteten för dessa utreds. Vi vill även
poängtera att en höjning av markytan i anslutning till befintliga kajer kräver en detaljerad
dimensionering av dessa, i syfte att säkerställa hela konstruktionens stabilitet (inklusive befintlig
kajkonstruktion) och risken för sättningar (detta påpekar även COWI i Teknisk PM Geoteknik). Vi
anser att detta behöver klargöras innan planen antas. Det framgår av Teknisk PM geoteknik att
byggnader närmare kajkant än 10 till 20 meter bör utföras med pål- eller plintgrundläggning eller
med grundläggning direkt på berg för att inte belasta markytan med hänsyn till stabiliteten och
konstruktionernas bärighet och livslängd. Detta anser SGI är väsentlig information och att den
därför bör införas på plankartan. Vi vill även tillägga att tyngre laster än 10 respektive 20 kPa
(beroende på sektion) inte är medtagna i stabilitetsberäkningarna och därmed måste sådana laster
nedföras till berg oberoende av avstånd från kajkant. Detta anser vi också bör införas på plankartan.
Enligt COWI PM Bergteknik finns lösa block och ogynnsam sprickbildning i anslutning till
delområde 2 (i slänten norr om delområde 2) som måste åtgärdas före eller i anslutning till
byggnation. SGI vill påpeka att åtgärderna som krävs ligger utanför planområdet och att det därmed
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krävs att kommunen har rådighet över marken. SGI anser vidare att åtgärderna bör utföras innan
planen antas. Vi vill slutligen påpeka att de flesta typer av förstärkningsåtgärder, så som
kajkonstruktioner, erosionsskydd och bultning i berg, kräver underhåll med vissa intervaller, varför
ansvarig för dessa bör framgå av planen.
Kommentar: Planhandling arna har kompletter ats med de klarlägganden och för tydlig anden
som krävs med hänsyn till kvarstående geotekniska frågor. Ett möte hölls mellan
kommunen, SGI och geoteknisk ko nsult den 16 juni 2021 med anledning av synpunkter na.

LANTMÄTERIET
Yttr ande nummer 3.185
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Område saknar angiven användning
I plankartan finns ett område i östra planområdet som förefaller sakna angiven användning (se röd
pil i bifogad bild med utdrag ur plankartan). Det kan möjligen vara så att områdena hänger ihop i
”datorversionen” av plankartan, men det inte ser ut så i den analoga kartan eftersom linjetjockleken
för användningsgränserna gör att smala områden inte syns. Eftersom det är den analoga plankartan
som är den juridiskt gällande, bör dock för tydlighetens skull användningen anges även för det
aktuella området.
Kommentar: Plankartan har juster ats med ett förty dligande om anv ändning.
Planbestämmelse med beteckningen u och redovisning om belastningen
saknas
I plankartan finns beteckningen ”u” utlagd på fastigheten Mollösund 18:1 samt inom kvartersmark
på två områden inom Mollösund 5:398. Bland planbestämmelserna saknas det dock en sådan
planbestämmelse och i ”Tabell över fastighetsrättsliga konsekvenser” på s. 71-73 i
planbeskrivningen saknas notering om belastning av allmänna underjordiska ledningar.
Kommentar: Plankarta och planbeskrivning kompletteras.
Delar av planen som bör förbättras
Rubrik över bestämmelser om fastighetsstorlek
Det är mycket bra att kommunen i granskningen ändrat bestämmelsen om antal fastigheter till
fastighetsstorlek. Rubriken ”Antal fastigheter” behöver dock även ändras. Boverket
rekommenderar att rubriken ”Fastighetsstorlek” används.
Kommentar: Plankarta justeras efter sy npunkten.
X-område avslutas utan kontakt med allmän plats
Lantmäteriet noterar att eftersom det inte finns något ”x” inom de rödmarkerade områdena i
utdraget ur plankartan saknar det x-område som finns utlagt längs med kajen i mitten av
planområdet kontakt med allmän plats.
Detta kan vara något som påverkar möjligheterna för allmänheten att få tillgång till de områden
som är markerade med ”x”.
Kommentar: Plankarta justeras efter sy npunkten.
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Beskrivning av hur x-området ska genomföras och skötas
Lantmäteriet påpekade i samrådsskedet att kommunen, inte samfällighetsföreningen får ett stort
ansvar när mark läggs ut som x-område. Kommunen har i samrådsredogörelsen svarat att det
endast är på kommunal mark som x-områdena läggs ut och att kommunen därför kommer att sköta
dessa. I planbeskrivningen finns det dock ingen redovisning av vem som ska sköta x-områdena eller
den förklaring som lämnats i samrådsredogörelsen. Planbeskrivningen bör kompletteras med
sådana skrivningar i genomförandeavsnittet.
Kommentar: Planbeskr ivningen har kompletterats med uppg iften.
Redovisning av kostnader för enskilda fastighetsägare p.g.a. höjning av allmän
plats
På sidan 70 i planbeskrivningen står det under rubriken ”Ansvarsfördelning -Allmän plats” en
beskrivning av att de kostnader för framtida höjning av allmän plats som ska bekostas av de
fastigheter som deltar i Mollösund ga:3 – alltså i princip alla fastigheter i Mollösund. I avsnittet
”Ekonomiska frågor” under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare” på
s. 77 i planbeskrivningen står det dock inget om denna framtida kostnad. För att det ska vara lättare
för fastighetsägarna i Mollösund att förstå att denna kostnad så småningom kommer att falla på
dem, behövs någon notering om kostnadsansvaret även under detta stycke.
Kommentar: Planbeskr ivningen har kompletterats med uppg iften.
Fastighetsgränser med osäkert läge som gränsar till planområdet
Planområdet angränsar till fastigheterna Mollösund 5:44, 16:3, 16:5, 27:1 och 27:2 som både i
digitala registerkartan och grundkartan saknar inmätta gränspunkter.
Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge.
Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en del av den
allmänna platsen ligger inne på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda
marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som
möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar.
Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge.
När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge
göras.
Kommentar: Fastighetsgränserna har ko ntrollerats o ch bedöms inte differer a i sådan
utstr äckning .
Rapportera in förbättringar av gränskvalitet
Lantmäteriet konstaterar att kommunen gjort ett flertal inmätningar av fastighetsgränser inom
planområdet. De aktuella gränspunkterna finns inte uppdaterade i den digitala registerkartan. Det är
av stor vikt att förbättringarna även förs över till registerkartan för att underlätta i
samhällsbyggnadsprocessen bl.a. vid framtida fastighetsbildning. I HMK – Digital grundkarta finns
en tydlig rekommendation om att så ska ske. Om det är oklart hur detta ska gå till, tag gärna kontakt
med Lantmäteriets geodatasamordnare.
Kommentar: Dessa har sedan tidigare lämnats in för uppdatering hos DRK och ligger
troligtvis i kö om de inte r edan kommit in.
Gränser med 0,025 m kvalitet
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Ett stort antal gränser i Mollösund är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god kvalitet
(0,025 m). Denna kvalitet kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har
kontrollmätts. Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades
nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med
kvaliteten 0,025 m. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter inte har god kvalitet.
Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden
där det förekommer gränser med just kvaliteten 0,025 m, och vid behov kontrollmäta sådana
gränser.
Kommentar: Upplysningen noteras. Dessa ko ntroller as vid fr amtag ande av grundkartan.
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.)
Begreppet nockhöjd rekommenderas av boverket
Till skillnad från bestämmelsen om ”Högsta nockhöjd i meter” används i planbestämmelsen
”Högsta taknockhöjd i meter ovan kartans nollplan” begreppet ”taknockhöjd”. I Boverkets
planbestämmelsekatalog rekommenderas att det är begreppet nockhöjd som ska användas.
Kommentar: Plankartan justeras efter synpunkten.
Onödig dubbelreglering av BYA för Sillfabriken
För byggrätten inom CHJ-området ”Sillfabriken” finns både beteckningen e2900 och f5 angiven. På
slutet av bestämmelsen med beteckningen f5 anges ”… Största sammanlagda byggnadsarea inom
egenskapsområdet är 900 m2.” Eftersom e2900 har just den betydelsen borde det vara lämpligt att
någon av regleringarna tas bort. Generellt sett rekommenderar Boverket att kombinerade
planbestämmelser som till exempel ”f5” i denna plan inte ska användas för att underlätta framtida
digitalisering. Rekommendationen är att kommunen istället använder en planbestämmelse för varje
egenskap i enlighet med planbestämmelsekatalogen.
Kommentar: Bestämmelsen e2 utgår .
Strandskydd
Bestämmelsen om upphävande av strandskydd avser endast kvartersmark. Borde det inte finnas
behov av ett upphävt strandskydd även inom allmän plats med tanke på den höjning av gatunivån
som förutsätts i planarbetet?
Kommentar: En höjning av gatuniv ån motiver ar inte upphävande av strandsky dd i
detaljplanen. Åtgär den kr äver ingen strandsky ddsdispens eftersom den allemansrättslig a
tillg äng ligheten inte påver kas och några naturv är den inte finns på platsen.
Övriga frågor
I grundkartan finns en notering på vattenområdet i sundet strax norr om området ”Outredd
samfällighet” på Mollön där det står ”Allmänt vattenområde”. Det är oklart vad detta syftar på. I
vilket fall är det inte allmänt vatten på platsen eftersom den ligger mindre än 300 meter från land.
Kommentar: Gr undkartan ajo urförs.
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TRAFIKVERKET
Yttr ande nummer 3.136
Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. Kommunen har tagit fram förslag till
ny detaljplan som syftar till att utveckla Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för ett
ökat helårsboende med lokal utveckling av besöksnäring och näringsliv, samtidigt som hänsyn tas
till den befintliga kulturmiljön. Ärendet berör väg 744 för vilken Trafikverket är väghållare till och
med strax utanför planområdets gräns där vägen övergår till vägföreningens ansvar.
Synpunkter och upplysningar
Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget över Mollösund i sig men vill lämna synpunkter
på den trafikutredning som gjorts för väg 744.
Att bygga ut en gång-och cykelväg (gc-väg) längs väg 744 kan göras på olika sätt. Om kommunen
vill bygga gc-vägen genom statlig medfinansiering, att Trafikverket bygger och äger anläggningen
krävs att gc-vägen prioriteras i den regionala cykelplanen. Trafikverket kan även bygga och äga gcvägen om kommunen bekostar åtgärden till fullo. Utöver detta kan kommunen även bygga gc-väg
på egen hand men då ska den placeras utanför vägområdet. Fortsatt dialog om förfaringssätt krävs.
Trafikverket vill även upplysa om att den kostnadsberäkning som gjorts i trafikutredning sannolikt
är lågt tilltagna. Vägplan kommer krävas för breddning av väg 744 och utbyggnad av gc-väg.
Sträckan faller inte in i kraven där Trafikverket ska förse vägen med belysning. Kommunen kan
uppföra belysning men den ska då uppfylla utformningskraven enligt VGU och en ansökan om
ledningsärende krävs.
Utanför tätbebyggt område fattar Länsstyrelsen beslut om ändrad hastighet. Kommunen kan skicka
in en ansökan till Länsstyrelsen, vilka i sin tur skickar ärendet på remiss till Trafikverket. Inom
tätbebyggt område fattar kommunen beslut om hastigheten men samråd ska hållas med
Trafikverket.
Trafikverket ser positivt på att kommunen vill anlägga en besöksparkering där bilister hänvisas att
parkera istället för att åka ner till hamnplanen. Trafikutredningens förslag om att reglera
Kyrkovägen till endast trafik för behöriga kan inte tillåtas då en statlig allmän väg ska vara öppen
för all trafik.
Trafikverket ställer sig frågande till om timglashållsplats är lämpligt på platsen, om det får plats, hur
bussen ska vända samt hur räddningstjänstens framkomlighet säkerställs. Vidare föreslås att
Kyrkovägen byggs om till så kallad bygdeväg ner mot hamnplanen. Trafikverket ställer sig frågande
till hur stor nytta en ombyggnation av befintlig väg till bygdeväg skulle få utifrån hur vägen är
utformad idag. Skulle åtgärden göra skillnad? Vägen har idag skyltad hastighet 30 km/h, sikten är
bitvis mycket dålig och befintlig vägbredd begränsar möjligheten till möten mellan större typer av
fordon. Om väg 744 ska breddas för att möjliggöra en bättre funktion för en bygdeväg krävs
sannolikt vägplan vilket är baserat på hur litet vägområdet är på sträckan vilket medför att ny mark
sannolikt behöver tas i anspråk.
Trafikverkets sammantagna bedömning
Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget men anser att en fortsatt dialog krävs kring
trafikutredningens resultat. Flertalet åtgärder som föreslås i trafikutredning kommer kräva vägplan
och majoriteten av åtgärderna karaktäriserar inte en statlig allmän väg. Trafikverket instämmer i
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utredningens slutsats om att väg 744 delvis ska lämnas över till kommunalt/enskilt
väghållningsområde.
Kommentar: Kommunen är positiv till fortsatt dialog med Trafikverket när det gäller
framtida åtg är der och förbättringar på v äg 744.

SJÖFARTSVERKET
Yttr ande nummer 3.1
Sjöfartsverket tillstyrker planförslaget. Sjöfartsverket ser att planförslaget inte ger någon negativ
påverkan på riksintresset kommunikationer/sjöfart och ser i övrigt ingen negativ påverkan på
sjötrafiken.
Sjöfartsverket ser positivt på att Orust kommun tagit hänsyn till Sjöfartsverkets tidigare synpunkter
kring farledens utrymmesbehov (buffertzon), samt sjötrafikens behov av utrymme för trafikering
och manövrering i och kring farled och kajer.
Kommentar: Noter as.

POLISMYNDIGHETEN
Yttr andet inkom efter avslutad gr anskningsper iod.
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har tagit del av handlingarna gällande ovanstående detaljplan och
har följande synpunkter. Gällande säkerhetsaspekterna ur en polisiär synvinkel är det viktigt att de
miljöer som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet. I området
bör även framkomlighet för utryckningsfordon möjliggöras. Åtgärder för trafiksäkerheten enligt
förslaget anses vara säkrast möjliga med tanke på miljön och bebyggelsen – maximal hastighet 30
km/h och i största möjliga mån separeras fotgängare från biltrafik. I övriga aspekter har
Polismyndigheten inget att erinra utan lämnar de frågorna till de lämpliga instanserna.
Kommentar: Noter as.
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FÖRETAG OCH FÖRENINGAR
BOHUSLÄNS MUSEUM
Yttr ande nummer 3.7
Bohusläns museum har yttrat sig i programskedet (2013-12-12, VA 870–2013) och i samrådsskedet
(2017-02-07, BM 618–2016). Museet konsulterades efter samrådsskedet för de kulturhistoriska
frågeställningarna och fick uppdrag av Orust kommun att genomföra en konsekvensutredning
Detaljplan Mollösunds hamnplan – Kulturhistorisk konsekvensanalys, daterad 2018-08-16 samt en
bebyggelseinventering, Mollösunds hamnplan – Bebyggelseinventering, daterad 2018-10-24.
Konsekvensanalysen visade att det var möjligt att genomföra nybyggnationer i det tänkta området,
men att det krävs mycket hög grad av anpassning. Delar av planarbetet har skett i anslutning till
konsekvensanalysen, och fortlöpande justerats. För de delar av planarbetet som skett efter
konsekvensanalysens färdigställande har skett två samråd med Bohusläns museum, 2020-06-11 och
2020-12-17. Museet har i dessa diskussioner med kommunen strävat efter att planens syfte ska
uppfyllas utan att de kulturhistoriska värdena ska påverkas negativt.
De önskemål vi har framfört under diskussioner med kommunen har till stor del tillgodosetts.
Planen har en hög detaljeringsgrad i sina utformningsbestämmelser. Känsligheten i riksintresset för
kulturmiljövård motiverar en hög detaljeringsgrad i bestämmelserna för att tillkommande byggnader
inte ska riskera att påverka riksintresset på fel sätt. Bestämmelserna styr byggnaderna åt en
traditionell utformning i anknytning till samhällets äldre delar och något friare utformning längst
västerut. Om planens bestämmelser följs anser vi att planen inte kommer att påverka riksintresset
negativt. Vi vill dock betona att även den något friare utformningen ändå kräver traditionella
material för att smälta in i miljön. Detta bör beaktas i bygglovsskedet.
Vi önskar dock uppmärksamma kommunen på att den tänkta restaurangens läge vid Lilla
hamnbassängen i kombination med den godkända nockhöjden på platsen ställer mycket höga krav
på utformningen. Då byggnaden hamnar i blickfånget i sundet kan den komma att utgöra ett
landmärke för Mollösund från vattnet. Detta innebär att kommunen bör vara extra stringent vid
bygglovsskedet.
Kommentar: Den kulturhistoriska konsekvensbeskr ivningen skall juster as efter aktuellt
planförslag . Omfattning och utformning av föreslagen restaurangbygg nad juster as sedan
granskningsförslaget och utgör underlag för en aktuell konsekvensbeskriv ning .

VÄSTRA ORUSTS ENERGITJÄNST
Yttr ande nummer 3.2
Västra Orusts Energitjänst meddelar i sitt yttrande att en yta för ny transformatorkiosk behövs i
området för att tillgodose behovet av elkraft då nuvarande transformator inne i hamnen ej kommer
att räcka till. Skrivelsen innehåller mått på ytan som behövs, en kartbilaga över i vilket område
transformatorn behövs samt att ytan bör vara belägen på en säker höjd avseende framtida
översvämningar.
Kommentar: Plankartan kompletter as med ett E-område för ytter lig are en
transformatorstatio n.
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VATTENFALL ELDISTRIBUTION
Yttr ande nummer 3.65
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra.
Kommentar: Noter as.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN ORUST
Yttr ande nummer 3.17
Naturskyddsföreningen Orust meddelar i sitt yttrande att förekomsten av så kallade fiskelägesväxter
saknas beskrivet i underlaget för detaljplanen. Naturskyddsföreningen Orust menar att
planhandlingarna behöver kompletteras med en inventering för att dokumentera förekomsten av
fiskelägesväxter med särskilt fokus på rödlistade arter samt förslag på kompensationsåtgärder.
Kommentar: I naturvär desinventeringen har rödlistade växter inom planområdet inventer ats.
Planförslaget bedöms inte påverka rödlistade växter då ny explo atering sker på redan
bebygg d mark eller hårdg jorda ytor .

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Yttr ande nummer 3.53
Mollösunds samfällighetsförening bedömer förslagen för skydd för framtida höjning av havsnivån
som rimliga, men föreningen ställer sig inte bakom hur denna höjning ska finansieras. I
genomförandebeskrivningen pekas samfällighetsföreningen ut som ensam ansvarig för
finansieringen av väghöjningen. Samfällighetsföreningen vill därför påminna om att när ansvaret för
föreningens vägar lämnades över från kommunen till samfällighetsföreningen var syftet att
föreningen skulle ansvara för drift och underhåll, inte de omfattande ombyggnadsarbeten som nu
kan bli aktuella. Vägen är central för besöksnäringens utveckling och är inte en enskild väg enbart
för boende, fastighetsägare och näringsidkare, menar föreningen.
Mollösunds samfällighetsförening anser att skydd mot havsnivåhöjningen måste vara ett bredare
ansvar när det gäller en väg av ett större allmänt intresse som berörd väg. Såväl kommunal som
nationell medverkan i finansieringen måste därför ske, och bör även noteras i
genomförandebeskrivningen, menar föreningen.
Mollösunds samfällighetsförening motsätter sig förslaget i detaljplanen att kostnaderna ska belasta
föreningen.
Kommentar: Idag ansv arar fastighetsäg aren för att initier a och finansier a
klimatanpassningsåtgär der för enskilda intressen. M yndig heter har ansvar att skydda
allm änna intressen där ko mmunen har en centr al roll till följd av planmonopolet. Det
kommunala ansvaret inom klimatanpassningsarbete skärptes 2018 då en ändr ing i Planoch bygglagen, PB L förty dligade kommuner nas roll när det g äller att för bättra beredskapen
mot klimatförändringar . Länsstyrelsens ro ll i fr ågan är att bevaka kommunernas
tillämpning av PB L i bland annat detaljplaner .
Åtgärdsar bete kan finansieras av kommunala budgetar och kan kompletter as med bidr ag
från MSB och i vissa fall EU-medel. Kommunens medverkan påverkas av
likställighetspr incipen som innebär att kommunen tr oligtvis inte kan medverka i
finansiering för att skydda enskilda intressen, som till exem pel sky ddsåtg ärder för en eller
en grupp enskilda fastig hetsägare, då kommunen då skulle risker a otillbörlig t gynnande av
enskild.
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Ansvaret för höjningen av vägar ligger således på huvudman av vägen, det vill säga
Mollösunds samfällig hetsförening som förvaltare av Mollösund ga:3. Likställighetspr incipen,
i kombination med att åtg ärder na ligger långt fram i tiden innebär att kommunen inte kan
åta sig större kostnader än för det allmänna intresset, som representer as i ko mmunens
andelstal i samfällighetsfö reningen.
Inför en fr amtida höjning av väg ar är det möjlig t att genom ett anlägg ningsbeslut i en
lantmäter iförrättning skapa en särskild sektion för utförande av höjningen där andelstalen
fördelas på ett annat sätt än i den sektion som svar ar för driften av hela
gemensamhetsanlägg ningen.
Planbeskr ivningen har också förty dligats med ovanstående.

MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING
Yttr ande nummer 3.119
Styrelsen för Mollösunds Båtförening beklagar att detaljplanen inte kan tillgodose en lämplig
sjösättningsramp för mindre båtar inom planområdet och beskriver att konsekvensen är att
exempelvis kappsegling med jollar inte kan ha ett levande hamnområde i Mollösund som
samlingspunkt, vilket tillhört traditionen.
Skrivelsen menar att detaljplanen inte har några förutsättningar för liknande arrangemang som SM
för Trissjolle som hölls 2016.
Föreningen önskar att kommunen överväger en sjösättningsramp för mindre båtar vid hamnplan
eller Korrholmen. Om detta inte är möjligt så ser MBF med tillförsikt att kommunen hänvisar till
Lervik som en möjlig alternativ plats för i och upptagning av exempelvis segeljollar och
vindsurfingbrädor. MBF ber därför att få delta i konstruktiva diskussioner med kommunen om
placering och utformning av sådan sjösättningsmöjlighet i Lervik, innan några beslut fattas. Om en
lämplig sjösättninglösning för segeljollar mm kan anordnas i Lervik så möjliggörs en ökad
tillgänglighet och säkerhet för både barn, ungdomar och vuxna som vill utöva segelsport med
mindre båtar, vilket MBF ser ett ökat intresse för. Med rätt utformning av en ny
sjösättningsmöjlighet i Lervik kan Lervik också utgöra basen för kappseglingsarrangemang för
jollar, menar skrivelsen.
En öppen miljö runt hamnplan och Korrholmen med utsikt över sundet och mot Måseskär är en
fantastisk plats att genomföra olika publika arrangemang. Tyvärr medför nuvarande planförslag att
alltför höga byggnader placerade alltför nära strandkant kommer att blockera utsikten från denna
fantastiska plats, leverera långa skuggor och skapa en sluten miljö för öppna arrangemang, menar
skrivelsen.
Kommentar: Den befintlig a placeringen av r amp bedöms vara olämplig för sjösättning av
trailerburna båtar på grund av det tr ång a utrymmet för vändning, backning och rampens
lutning .
En möjlig ersättningsplats för ram pen har lokaliser ats i Lervik. Or ust kommun välkomnar
föreningens deltag ande i vidare utredning av placering och utformning.
Se svar ang ående höjd på ny bebyggelse under punkt 1 i avsnittet Ofta föreko mmande
synpunkter på sida 5.

FÖRENINGEN MOLLÖSUND
Yttr ande nummer 3.138
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Föreningen Mollösunds styrelse är positiva till att kommunen vill ta ett helhetsgrepp av
utvecklingen i samhället och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäring och
näringsliv och samtidigt säger sig kommunen vilja ta hänsyn till den befintliga kulturmiljön.
Eftersom flera verksamheter strider mot gällande detaljplan avseende användningssätt vill
kommunen i nya planen också ta ett samlat planmässigt grepp om detta, vilket är positivt.
Föreningen Mollösund vänder sig emot är den föreslagna detaljplanens inkonsekvens gentemot alla
de dokument som kommunen helt nyligen själva producerat eller låtit producera i syfte att reglera
bebyggelsen i kommunen i allmänhet dess kustsamhälle i synnerhet.
Föreningen Mollösund har förståelse för att en kombination av verksamheter och boende behövs
för att utveckla samhället med näringsliv men menar att detta inte följer tradition och även strider
mot kommunens egna riktlinjer i dokumentet ”Med varsam hand”.
Föreningen menar att kommunen har gått för våldsamt fram med utformning och speciellt höjden
av föreslagna nya byggnader. Speciellt från sjösidan, där man inte kommer att känna igen sig eller
förstå att detta är ett av Bohusläns äldsta och unika fiskelägen. I detta avseende kan föreningen inte
se att kommunen har tagit hänsyn till remissvaret till samråd och inte heller Bohusläns Museums
eller Länsstyrelsens yttrande angående samrådshandlingen.
Föreningen ifrågasätter hur det tidigare cylinderformade reningsverket kan legitimera den föreslagna
plåt- och glassilon på 16,5 meters höjd vid Sillfabriken.
Föreningen menar att de oregelbundna glaspartierna och de glaspartier som bygger samman
byggnaderna inte över huvud taget överensstämmer med lokal byggnation.
Föreningen menar att dörrar på sjöbodar i Mollösund bör vara svarta, grå eller gröna, inte röda.
Föreningen föreslår att den planerade gångvägen runt lilla hamnbassängen dras norr om de äldre
sjöbodarna vid hamnbassängens norra sida. På Mollösund har man av tradition inte haft dylika
vandringsbryggor framför sjöbodarna, menar skrivelsen.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.
Detaljplanen möjliggör uppförande av promenadstråk både framför och bakom sjöbodar.
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LOKAL NÄRINGSIDKARE, BOD 161
Yttr ande nummer 3.148
Undertecknad motsätter sig etableringen av sjöbodar intill sjömacken eftersom det medför en risk i
och med att sjöbodar ofta används som sommarstugor. Här kan problematiken med grillning, partaj
mm uppstå som inte passar in i drivmedelsbranschen, menar undertecknad.
Undertecknad anser att verksamheten bastuboa gynnar samhället för hamngäster, boende och
andra verksamheter i Mollösund och ifrågasätter varför byggnaden ska tas bort. Undertecknad
önskar att byggnaden står kvar och används fortsatt till nuvarande verksamhet.
Undertecknad anser att ny bebyggelse inte ska tillåtas vara högre än 10 meter och inte placeras
närmare än 10 meter från kajkant.
Undertecknad anser att ny bebyggelse på Galleberget bör ingå i detaljplanen då det skulle
tillgängliggöra området och är helt rätt läge avseende havsnivån och påverkan på Mollösunds
skyline.
Undertecknad anser att befintliga sjöbodar och verksamheter på Korrholmen ska få vara kvar och
att verksamheter ska tillåtas i sjöbodarna.
Kommentar: Planförslaget har justerats så att avståndet mellan inlastningsport och ny a
sjöbodar för blir detsamma som idag .
Boden innehållande bastuboa föreslås finnas kv ar tillsvidare men kan komma att flyttas
eller byggas om för bättre tillg äng lighet för större for don ut till udden.
Se svar under punkt 1 och 3 i avsnittet Ofta föreko mmande sy npunkter på sida 5.
Befintlig a verksamheter på Korrholmen ges planstö d och sjö bodar knutna till verksamheten
föreslås inte längre flyttas.

LOKAL NÄRINGSIDKARE, BOD 122 OCH 124
Yttr ande nummer 3.52
I skrivelsen framgår att bod 124 under många år har använts som restaurang och för att kunna
utveckla verksamheten krävs en utbyggnad av verksamhetslokalen. Undertecknad har förvärvat den
intilliggande boden, 122, med avsikt att söka bygglov för att bygga samman bodarna. För att kunna
genomföra detta krävs att prickmark väster om bod 122 tas bort och undertecknad föreslår att
detaljplanen möjliggör tänkt utbyggnad.
Undertecknad uppmärksammar även om en felaktighet i grundkartan.
Kommentar: Byggrätten justeras efter ö nskemålen.

LOKAL NÄRINGSIDKARE, BOD 148
Yttr ande nummer 3.101
Undertecknad beskriver att utvecklingen i Mollösund har gått nedåt sedan Sillfabriken och skolan
lagt ned. Skrivelsen redogör för att det finns möjlighet att bosätta sig helårs i Ramneberget och
Tångenområdet, som trots det har en mycket liten andel bofasta. Undertecknad anser att det måste
till en ny väg, ett industriområde och bostäder till vettiga priser, t.ex. hyresrätter för att få en
nyinflyttning till Mollösund.
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Undertecknad ställer sig frågande till att Orust kommun och Bohusläns museum kan tillåta en
restaurangbyggnad på Korrholmen.
Kommentar: Det behövs åtgärder från fler a håll för att öka andelen helårsboenden i
Mollösund. Det handlar bland annat om regionala samarbeten, utveckling av service, skola,
kommunikationer , kollektivtrafik och för bättrad infrastruktur . Utveckling av hyresbostäder
kan bli aktuellt inom området Gården mellan Tången och den äldr e delen av samhället.
Kommunen har kontinuerlig dialog med Västtrafik och Trafikverket kring ko llektivtrafik
och infr astrukturåtg ärder . Kommunens utvecklingsm ål sträcker sig med ett stö rre perspektiv
än inom planområdet.
Se svar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.

LOKAL NÄRINGSIDKARE, BOD 116
Yttr ande 3.183 och 3.198 sammanfattas under rubriken ”Mollösund 5:20 och bod 116” på
sida 44.

LOKAL LANTBRUKARE
Yttr ande nummer 3.152
Undertecknad bedriver lantbruk med inriktning på naturbetskötsel, till stor del på öar utan fast
landförbindelse där utgångspunkten för de flesta av transporterna är Mollösund. För att
transportera djuren är undertecknad beroende av den ramp som är belägen på Korrholmen.
Funktionen är inte beskriven i planbeskrivningen och undertecknad vill att detta tas upp i
dokumentet och förutsätter att det utlovas och avtalas om en ersättningsramp för
gods/djurtransporter innan den nya detaljplanen antas.
Kommentar: Den befintlig a placeringen av r amp bedöms vara olämplig för sjösättning av
trailerburna båtar på grund av det tr ång a utrymmet för vändning, backning och rampens
lutning . På längre sikt har kommunen planer på att ersätta den med en ny ramp i Lervik.
Planbeskr ivningen kompletteras med behovet beskr ivet i undertecknads skrivelse.
Rampen ska v ara tillgänglig för allm änheten och ko mmunen tecknar där för inte avtal med
enskild.
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GEMENSAMMA YTTRANDEN
”UPPROP: UTVECKLA MOLLÖSUND MED EFTERTANKE”
Yttr ande nummer 3.23–3.33, 3.35, 3.36, 3.38–3.41, 3.43, 3.44, 3.46–3.49, 3.54,
3.56, 3.58–3.61, 3.63, 3.64, 3.71–3.73, 3.75–3.81, 3.83, 3.85, 3.87–3.90, 3.92,
3.93, 3.96, 3.98, 3.99, 3.108–3.114, 3.116, 3.120, 3.125, 3.129–3.131, 3. 139,
3.140, 3.143, 3.144, 3.150, 3.151, 3.153–3.176, 3.178, 3.179, 3.181, 3.187, 3.189,
3.190, 3.192, 3.193, 3.195–3.197, 3.199–3.201, 3.203–3.210
Yttr andet med rubriken ”Uppro p: Utveckla Mollösund med eftertanke” har använts av
flera som läm nat synpunkter. Totalt 117 yttranden lämnades in av både kända sakägare
och andr a än sakägare. Yttrandet är återg ivit i sin helhet nedan. En del inkomna yttranden
har innehållit y tterligare synpunkter än de som står i skrivelsen, dessa besvar as separat
under respektive yttr ande.
Vi som undertecknat det här uppropet älskar Mollösund. Vi vill inte, som några hävdar, att
Mollösund ska bli ett museum där ingenting får röras eller förändras. Det vi däremot värnar om är
att det ”helhetsgrepp” som Orust kommun säger sig vilja ta om Mollösunds framtid ska bli så bra
som möjligt.
Vi tycker att Orust kommuns ambition att möjliggöra för fler människor att bli åretruntboende i
Mollösund och betala skatt i kommunen är bra och helt rimlig. Vi inser att för att det ska kunna ske
krävs bostäder till vettiga priser, en mataffär som är öppet året om men framför allt fler jobb, och
då tänker vi oss inte bara sommarberoende jobb inom restaurang, hotell och butik utan även
verksamhet som är igång året om. Frågan är i vilken utsträckning den nya detaljplanen är ett svar på
det.
Att den planerade exploateringen av Galleberget, det enda i det närmaste helt orörda bergsområdet
i Mollösund, är borta från den uppdaterade detaljplanen, vill vi se som ett tecken på att vi har
politiker som är lyhörda för medborgarnas synpunkter och som vill värna en långsiktigt hållbar
utveckling av Mollösund och Orust kommun.
I det förslag som nu ligger på bordet finns fortfarande en del saker som oroar många, inte bara
bland undertecknarna till detta upprop. Det är framför allt följande två delar:
Höjden på nya magasinsbyggnader och restaurang. Idag bildar Mollösunds sjöbodar, magasin,
bostadshus, kyrka och kvarn en harmonisk helhet, en silhuett som seglare och andra båtburna
kommit att beundra och älska genom åren. Med detaljplanens förslag på drygt 14 meter höga
magasins- och restaurangbyggnader, plus en siloliknande byggnad på 16,5 meter, kommer samhället
att få en exceptionellt annorlunda ”skyline”. Magasinen och en föreslagen ny restaurang, som blir
mer än dubbelt så höga som dagens magasin, kommer helt att dominera den havsnära linjen och
innebär ett abrupt slut för den välkända och omhuldade Mollösundsvyn.
Att tillåta nybyggnation som så kraftigt avviker från övrig bebyggelse i Mollösund och som i den
aktuella miljön i det närmaste är att betrakta som höghus, är inte bara en fråga om tycke och smak.
Här handlar det istället om att politikerna har att besluta i enlighet med plan- och bygglagen när det
gäller att bygga i miljöer av stort kultur- och naturvärde. I den broschyr om att bygga varsamt i
känsliga miljöer som kommunen själv tagit fram, skriver man bl.a. att nytillskott ska utformas och
placeras på ett sätt som är ”lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av god helhetsverkan”. Dessa befintliga värden måste alltså
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byggandet av nya hus och andra byggnadsverk förhålla sig till både vad gäller storlek och
detaljutformning.
Det är inte helt lätt att utifrån detaljplanens kartor se framför sig exakt hur anmärkningsvärt höga
de nya byggnaderna tillåts att bli enligt detaljplanens förslag. För att Orust kommuns politiker ska få
ett så realistiskt beslutsunderlag som möjligt, anser vi att det så snart som möjligt måste tas fram
visualiseringar som ger en mer rättvisande bild av hur de nya husen kommer att gestalta sig i
förhållande till helheten.
Stigande havsnivåer och finansiering av höjda vägar, torg och andra allmänna utrymmen. För att
skydda Mollösund inför en klimatförändrad framtid med stigande havsnivåer, beskriver detaljplanen
hur vägar, torg och andra allmänna utrymmen kommer att behöva höjas. Gott så. Mindre bra är att
det är Mollösunds alla fastighetsägare, genom Samfällighetsföreningen, som förväntas stå för
kostnaderna. Vi anser att finansieringen måste vara ett ansvar för kommunen alternativt staten
beroende på hur behoven av höjda marknivåer utvecklar sig i framtiden. Vi vill därför att detta ska
ändras och tydligt framgå i detaljplanen.
Avslutningsvis hoppas vi att kommunens politiker ska vara fortsatt lyhörda för synpunkter och att
de noggrant ska överväga detaljplanens förslag att förändra Mollösunds välkända silhuett till
oigenkännlighet. Det är faktiskt inte mindre än en del av varumärket Orust som står på spel.
Kommentar: Kommunen eftersträv ar att v ara lyhör d mot medborgare, fastig hetsägare,
verksamhetsutövare, explo atörer och andr a som berörs utav planförslaget. Det stora
engagemanget och synpunkterna på förslaget om utvecklingen i Mollösund gör att kommunen
bedömt att förslaget både behövt omar betas och för ankras ytterligare med medborgarna.
Ytter ligare en möjlig het kommer därför att ges till att lämna synpunkter på det omarbetade
förslaget i en andra granskning för västra hamnområdet.
Se svar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta föreko mmande sy npunkter på sida 5 ang ående
synpunkter gällande utfor mning av ny bebyggelse samt gällande ny restaurang.
Synpunkten ang ående avsaknad av visualiseringar beaktas och sådana kommer att tas fram
till en andr a granskning av hamnplanen och området kring lilla hamnbassängen.
Handlingar na kommer kompletter as med visualiseringar på planerad bebyggelse och en
ajour förd kultur historisk konsekvensbeskriv ning .
Se svar ang ående kostnadsfördelning av höjning av v äg under Mollösunds
samfällig hetsförenings yttr ande, sida 22.

”GRANSKNINGSYTTRANDE FÖR DETALJPLAN MOLLÖSUND 5:351 m.fl.”
Yttr ande nummer 3.107, 3.126 och 3.145 innehåller samma skr ivelse. Yttrandet är
undertecknad av sjö bodsinnehavare på Korrholmen samt ca 300 fastig hetsägar e,
kommuninvånare eller andra. Yttr andet är återg ivit i sin helhet nedan.
Detta yttrande är undertecknat av samtliga sjöbodsinnehavare på Korrholmen,
Mollösund samt flertalet kommuninvånare som har fastigheter på Mollösund.
Vi motsätter oss Orust kommuns planer för Korrholmen så som de är beskrivna i
granskningshandlingar (Detaljplan för Mollösund 3:531 m.fl.). Skälen till det är följande:
•
•

Det är en för stor förändring mellan samråd och granskning. Uppfattningen styrks av
prejudicerande fall i Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr P 13204-19)
Utpekandet av specifik verksamhet inom H-område saknar laglig förankring
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Det enskilda intresset tillgodoses före det allmänna vilket är en avvikelse mot praxis i planoch bygglagstiftningen
Förslaget innebär betydande försämring för befintlig näringsidkare, Morgans Fisk och text
om flytt av sjöbodar är icke förpliktigande för kommunen
Kommunen tar ingen hänsyn till befintligt arrende på brygga
Förslaget innebär brytande av överenskommelse av sterbhusägares rätt till sjöbod på
Korrholmen efter expropriering av mark i Kattevik
Förslaget skulle innebära att Korrholmen helt förlorar sin karaktär och att ett kulturarv går
förlorat. Etablering av restaurangverksamhet leder istället till ett omfattande flöde av
människor, alkoholservering, nedskräpning och ökade ljudnivåer.
Kustvyn mister sin karaktär och balans samt kulturarvet går förlorad
Riksintressestatus och kulturhistoriskt bevarande beaktas ej
Det saknas behovsunderlag för ytterligare en restaurang på orten
Planförslaget medverkar inte till kommunens övergripande syfte till ny detaljplan avseende
att ” skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende”
Förslaget att anlägga ett promenadstråk runt udden motverkar kulturarv och är dessutom
riskfyllt

Nedan följer en fördjupning av de skäl som angivits ovan.
För stor förändring mellan samråd och granskning samt brister i
informationsplikt
I detaljplanen, 5:351, beskrivs ett förslag till restaurangbyggnation i H-området på Korrholmen.
Byggnaden ska ha en area av 350 m2 och en byggnadshöjd om 14,2 meter. De ursprungliga
samrådshandlingarna, Samrådshandling KS/2011:1912 som presenterades 2016, omfattade ingen
nybyggnation alls på Korrholmen. Samrådshandlingarna beskrev förvisso en ny restaurang men
placeringen skulle vara där sjötappen är placerad idag. Vi mottog dessa granskningshandlingar med
stor förvåning då vi konstaterade att restaurangen nu är placerad på Korrholmen och innebär att
två sjöbodar försvinner och kraftig försämring för befintlig näringsverksamhet. Ingen specifik
information alls till dessa arrendatorer och därmed anser vi att kommunen brustit avsevärt i sin
informationsplikt.
Vi menar därför, med hänvisning till prejudicerande rättsfall1, att föreslagna ändringar i
granskningshandlingarna är alltför omfattande i sin relation till vad som beskrevs i kommunens
samrådshandling 2016. Enligt Plan- och bygglagstiftningen skall planen vara följsam hela vägen
under samråd och granskning och så är inte fallet i fråga om Korrholmen.
Utöver att det, med hänvisning till andra detaljplaner, är ganska ovanligt att placera ett H-område
ute på en udde så är det heller inte förenligt med gällande lagstiftning i plan- och bygglagen2 att,
som Orust kommun, detaljplanera för en specifik verksamhet inom ett H-område (i det här fallet en
restaurangverksamhet). Det ska vara öppet för samtliga typer av verksamheter som innefattas i
Handel och om H-området ska ha en bindande anvisning till just restaurang som kommunen
skriver, så krävs betydligt större motivering enligt 4 kap 27 § PBL.
1. Juridisk process i Nacka kommun med dom i Mark- och miljööverdomstolen Mål nr P 13204–19
2. 4 kap 37 § PBL
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Kommentar: Gr anskningsförslaget är kommunens planförslag bearbetat utifr ån de
synpunkter som inkom under samrådstiden. Kommunen kan därför ändr a planförslaget
mellan samr åd och gr anskning . Under samrådet mottogs ett flertal sy npunkter som ställde
sig emot den föreslag na placeringen av tankstationen. Samr ådsförslaget visade sig innebär a
utmanande såväl geotekniska som konstr uktionstekniska åtg ärder som inte var ekonomiskt
genomförbar a samt medförde en neg ativ påverkan på båttr afiken. Med tanke på att
samrådsförslagets placering innebar en ökande risknivå valde kommunen att behålla en utav
de tv å befintliga tankstationerna på befintligt läge. På grund av detta g ick ko mmunen
vidare med en annan placering av restaur ang byggnaden som ansågs v ar a mer lämplig, den
kommunala marken på Ko rrholmen.
Kommunen har delgett den inform ation som är reg ler ad i Plan- och bygglagen och
Kommunallagen g ällande handläggning av detaljplanen. Ytter lig are dialog med berörda är
givetvis önskv ärt utöver de lagstadgade regler na kring samråd och granskning men på grund
av det stor a antalet berör da av planförslaget har ko mmunens möjligheter var it begränsade.
Den dom som hänvisas till i yttr andet (MÖD M ål nr P 13204-19) g äller en detaljplan som
tidig are upphävts och sedan omarbetats och är således inte applicer bar på aktuell detaljplan
och planprocess.
Byggnaden som beskrivs so m restaur ang byggnad i handling arna är reglerad so m ”handel” på
plankartan. Byggrätten har beskriv its som just r estaurangbyggnad i planbeskr ivningen
eftersom det är kommunens avsikt i kommande m ar kanvisning.
Enskilt intresse framför det allmänna intresset
Med förslaget för Korrholmen som beskrivs i granskningshandlingarna väljer kommunen att
tillgodose ett enskilt intresse (restaurangetablering) före allmänna intressen. En kommun ska beakta
befintlig bebyggelse och ägarförhållanden samt ta hänsyn till de allmänna intressena vid
planläggning och lovgivning. Så är inte fallet nu. Kommunen väljer att tillgodose ett enskilt intresse,
på bekostnad av det allmänna intresset vilket strider mot rådande rättspraxis avseende tillämpning
av plan- och bygglagen. Det är tveksamt om det håller i en rättslig prövning då detta kan jämföras
med en dom rörande överprövning av detaljplan där Högsta Förvaltningsdomstolen satt fingret på
en situation, där det råder konkurrerande intressen på samma mark. Därvid ska den
markanvändning som ur allmän synvinkel, inte enskild, är önskvärd ur hushållningssynpunkt vinna
företräde3.
3. Dom i HFD 2013:66 ”Om olika anspråk riktas mot samma markområde och dessa inte går att förena, bör
företräde ges till de anspråk som främjar en från allmän synpunkt god hushållning”
Kommentar: Byggrätten fö r den så kallade restaur angbyggnaden ligger på kom munal mark
och avsågs i granskningsfö rslaget tilldelas genom en öppen markanvisning. Det finns alltså
ingen avsedd exploatör/enskilt intr esse för projektet som driver fråg an.
Allmänna intressen är samhällets gemensamma intr essen som ska beaktas och tillgodoses i
all planläggning. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättning ar lokalt för utveckling av
arbetsplatser, service, handel med mera som i sin tur kan förbättra förutsättningar na för
åretruntboende. Detaljplanen ger i sina bestämmelser möjlighet att bedr iva m ånga olika
sorters verksamheter och kommunen har v alt att fokusera på och locka verksamheter inom
havsmatstillverkning och havsmatsgastronomi, som redan är etablerad i orten, för att
förstärka Mollösunds befintlig a identitet. Att skapa för utsättning ar för lokal utveckling
anses var a ett allmänt intresse.
Betydande försämring för näringsidkare och övriga sjöbodsinnehavare
Det nya enskilda intresset i detta sammanhang; drivandet av en restaurang, står emot befintliga
enskilda intressen, det vill säga sjöbodsinnehavarnas. Utöver att man i text anger avsikten att flytta
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två befintliga bodar så innebär förslaget omfattande försämringar för befintlig näringsidkare,
Morgans fisk. Verksamheten drivs av Morgan och Carina med flertalet anställda och idag används
bryggan för att landa fångst, förvara fiskeredskap samt låta gäster sitta vid borden då de äter den
mat de inhandlat. Restaurangbyggnaden skulle ta hela bryggan i anspråk och skapa betydande
försämringar för fortsatt verksamhet. Morgans Fisk förlorar sina båtkunder och har ingen möjlighet
att nyttja bryggan för angöring av båten, redskapsförvaring under högsäsong eller transportera fisk
och skaldjur från bryggan till affären. Ser man till det muntliga förslag som finns att låta
verksamheten använda annan del av bryggan kan konstateras att höjden skiljer avsevärt och skulle
skapa omöjliga förutsättningar för verksamheten. Det är inte möjligt att lyfta upp fångst och arbeta
vid en högre höjd än idag.
Referens höjdskillnader från vattenytan:
Matildabryggan: 152cm
Morgans Fisk brygga:125cm
Brygga på arrende M147: 102cm
För de två sjöbodsägare vars sjöbodar försvinner kan konstateras att skrivningen i text i planen om
att dessa ska erbjudas annan plats är icke förpliktigande för kommunen4. Inget besittningsskydd
eller förlängningsrätt finns i ett lägenhetsarrende och detaljplanen kan inte reglera förehavanden
mellan kommunen och den enskilde. Skrivningen är alltså mest av kosmetisk karaktär för att släta
över ingreppet att tvinga bort vissa sjöbodar. Vidare konstateras också att kommunen i princip
sätter nya enskilda intressen före befintlig bebyggelse och ägarförhållanden. Hade man här haft det
allmänna intresset för ögonen inser vi att tyngden hade varit annorlunda då en kommun har
långtgående befogenheter för att tillvarata allmänt intresse. Men i detta fall håller inte den
argumentationen. Dessutom kan konstateras att kommunen här river/flyttar två q-märkta sjöbodar.
Utöver ovan beskrivning förvarar Morgans Fisk redskap och har frys- och kylar i sjöbodarna som
avses rivas/flyttas. Detta förvaringsbehov är avgörande för fortsatt drift av näringsverksamheten då
Morgans egen sjöbod har för liten yta för att klara all förvaring.
Den ena sjöbodsägaren, vars sjöbod ska rivas/flyttas, har ett arrende som även inbegriper en brygga
på 60m2 inklusive två båtplatser. Denna brygga nyttjas även av Morgans Fisk. Kommunen har inte
tagit någon som helst hänsyn till detta arrende i sin detaljplan och man har på en direkt fråga sagt
att man har för avsikt att ersätta arrendatorn med nya båtplatser någonstans i Mollösund. Det är
anmärkningsvärt att ett arrende och ett befintligt verksamhetsbehov ignoreras på detta sätt av Orust
kommun.
3. Ref. lägenhetsarrenden enligt 8 kap 1 § 2 st Jordbalken.
Kommentar: Kommunens intention är att tillgängliggöra området genom att anlägga en
sammanhängande brygga r unt udden, bedömningen är att detta inte behöver hindr a eller
försvåra för befintlig verksamhet, exempelvis kan en del av brygga utför as nedsänkt för att
underlätta lastning och lossning . Avtal som möjliggör uteserver ing på brygg an kan träffas
med befintlig och/eller ny näringsidkare.
I granskningsförslaget föreslogs två befintlig a bodar med arrende för privat ändamål att
flyttas. Under gr anskning en inkom uppgifter om att en av bo dar na används av befintlig
verksamhet, därför justeras kommande planförslag så att boden ligger kvar . En bo d föreslås
fortsatt att kunna fly ttas om det finns behov av att etabler a en ny verksamhet eller
kompletter a befintlig. I ngen av bodarna är q-märkta i gällande detaljplan. Ko mmunens mål
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är att skapa bättre förutsättning ar för verksamheter på Korrholmen och att sjö bodar
placeras vid lilla hamnbassängens norr a och östr a sida.
Exproprierad mark och sterbhusägares rätt till sjöbod på Korrholmen
Orust Kommun har sedan tidigare exproprierat mark i Kattevik, Mollösund från Constacia Olssons
stärbhus. Vid denna expropriering utlovades till fyra delägare till stärbhuset att bygga sjöbodar på
Korrholmen, Sterbhusägare var Vivan Wahlstedt, Margareta Wejdle, Majken Terbrandt och
Gunborg Larsson.
1996 fanns det planer på att uppföra ett rökeri på Korrholmen. Eftersom Orust kommun utlovat
marken till förmån för byggnation av sjöbodar motsade sig sterbhusägarna denna exploatering.
Beslutet i denna fråga kan verifieras i Orust kommuns Tekniska nämnds sammanträdesprotokoll
1996-03-20 Dnr 1996.005 260 och 1996-04-10 Dnr 1993.092 175. Här beskrivs att nämnden är
emot att sjöbodarna skulle ersättas av ett rökeri och man beslutade att verksamheter i hamnområdet
skall kunna nyttjas för kommersiell försäljning och service men att övriga verksamheter skulle
lokaliseras till Lervik.
1996-09-11 tilldelades delägarna i sterbhuset möjlighet att uppföra varsin sjöbod. Sjöbod, M146,
placerad längst söderut på Korrholmen som nu är föremål för rivning är en av sterbhusägarnas. Att
kommunens löfte att uppföra sjöbodar på Korrholmen nu 25 år senare upphävs motsätter vi oss.
Kommentar: I avtalet utlo vades förtursr ätt till arrende av sjöbo d. Av talet är g enomfört
genom att arrendeavtal har upplåtits. Arrendeavtal för sjöbo d ger inte besittningsskydd utan
kan säg as upp av kommunen. Kommunen har ingen avsikt att r iva befintlig bod utan
istället flytta bo den till en ny plats kring lilla hamnbassängen.
Stor förändring av karaktären i området och kustvyn samt förlorat kulturarv
Övriga två sjöbodsägare som inte omfattas av flytt påverkas inte på samma sätt som de andra, i
form av rivning eller försämring i verksamheten, men deras nyttjandeförutsättningar påverkas i viss
omfattning då användningsområdet på Korrholmen skulle förändras väsentligt. Området skulle få
en helt annan karaktär, ett annat flöde av människor samt alkoholserveringen vilket i sin tur innebär
både betydligt höjd ljudnivå och stor nedskräpningsrisk. Tillgängligheten till det strandnära området
och det allmänna intresset skulle också påverkas i avsevärd omfattning. Idag används närheten till
vattenlinjen för bland annat båtupptag och lastnings- och lossningsmöjligheter på rampen mellan
Mathildabryggan och Morgans brygga. Detta möjliggörs då man har tillträde med bil hela vägen
fram. Samma ramp används också för på- och avstigning vid boskapsöverförser till Mollön på vår
och höst vilket är en viktig verksamhet att bevara för utveckling av kommunens näringsliv.
Kusten och vyerna är av skyddsvärd natur. Byggnationen i Mollösund med mindre sjöbodar och
små gränder är ett kulturarv och karaktärsdrag som ska bevaras. Vår uppfattning är att en byggnad
av denna omfattning (350m2 och 14,2 meter hög) och typ av verksamhet precis vid strandkanten
förfular vyerna och tar bort balansen i denna del av samhället. Dessutom skulle den skymma de
över 100 år gamla sjöbodarna som ligger på östra kanten av Lilla hamnbassängen och
kulturhistoriska vyer går om intet. I tidigare detaljplaner har det också varit viktigt med så kallad
prickad mark för det allmänna tillträdesbehovet men i detta förslag tar man ett stort område prickad
mark i anspråk för ett enskilt intresse.
Kommentar: Se sv ar ang ående r amp under Mollösunds båtförenings yttrande på sida 23.
Se svar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
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Riksintressestatus & kulturhistorisk miljö
Något som ytterligare styrker resonemanget ovan avseende kustvyn är det faktum att Mollösund
har riksintressestatus utifrån kulturmiljövård. Detta innebär att de riksintressanta kulturhistoriska
perspektiven och uttrycken fortsatt ska prägla platsen. Den kulturhistoriska miljön i Käringön,
Gullholmen, Hermanö och Mollösund av nationellt intresse och ska bevaras för framtida
generationer med anledning av sin unika miljö. Byggandet av en 14,2 meter hög byggnad vid
vattenlinjen är inte i linje med detta.
Vidare har Orust kommun sedan tidigare anlitat Bohusläns Museum i syfte att få hjälp med att
bedöma påverkan på riskintressefrågor. I Kulturhistorisk konsekvensanalys 2018-08-16 av
Bohusläns museum beskrivs tydligt vad som är förenligt med bevarandet av riksintresset samt hur
utveckling i samhället kan ske. Det är tydligt att framläggandet av ett förslag med en byggnadsvolym
av denna storlek inte är förenligt med bevarandet av hur Mollösund upplevs från vattnet. Vidare
beskriver Bohusläns museum att stora byggnader precis vid vattenlinjen kommer att skapa en helt
ny karaktär i landskapsrummet kring inloppet till Mollösund vilket innebär att riksintresset påverkas
negativt.
Kommentar: Kommunen har i samråd med Bohusläns museum tagit fr am gestaltningsförslag
som sedan leg at till grund för byggrätter nas planbestämmelser. Se Bohusläns m useums
yttrande på sida 21.
Se svar på länsstyrelsens y ttrande avseende riksintressen på sida 10.
Avsaknad av kommunens behovsunderlag för ytterligare en restaurang på orten
Idag finns det fem restauranger och ytterligare fem serveringar på Mollösund. Då kommunen inte
presenterat något som visar på att det finns besöksnäringsunderlag för ytterligare en
sommarrestaurang är incitamenten för denna utveckling tveksam. Vi kan därmed konstatera att
byggandet av ytterligare en sommarrestaurang inte medverkar till kommunens syfte med
detaljplanen att ”skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende” utan kanske istället kan ha
motsatt effekt i ytterligare bostäder till sommargäster.
Kommentar: Se sv ar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Promenadstråk runt udden
I förslaget till detaljplan finns också en idé om ett promenadstråk på nybyggda bryggor runt hela
Korrholmen. Detta är inte lämpligt framförallt utifrån två perspektiv.
•
•

Förslaget tar inte hänsyn till en av de viktigaste anledningarna att bo vistas och besöka
Mollösund, nämligen att bevara vårt kulturarv i utformning och rörelsemönster i samhället.
Att dra ett promenadstråk utmed bryggorna skulle vara rent riskfyllt då det pågår
verksamhet i form av landning av fångst, rengörande av redskap och tillredning av skaldjur
på denna yta.

Lägg promenadstråket enligt det förslag som finns Planprogrammet beskrivet i figur 7 i
Granskningshandlingarna:
(Se bild i y ttrandet)
Denna dragning av promenadstråk skulle bevara kulturarvet i bygden genom att boende och
besökande både kan vara nära vatten vandra i smala passager emellan sjöbodar.
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Kommentar: Detaljplanen möjliggör uppförande av pr omenadstr åk både framför och bakom
sjöbodar (enligt planprogrammets förslag). Kommunen bedömer att befintlig ver ksamhet inte
hindr ar ett promenadstråk längs bryggan. I för verksamheten nu g ällande arrendeavtal anges
att arrendatorn inte får hindr a fr i passage över bryggan.
Som vi ser det finns det två alternativ:
1. Flytta restaurangen till ursprungligt förslag där sjötappen idag ligger. Detta innebär i sin tur att
tappen behöver flyttas och det finns goda argument för detta i Länsstyrelsen uttalande under
samrådsförfarandet kopplat till lagstiftning och MSB:s Handbok. Här finns tydliga riktlinjer för
placering, utformning och behov av avskärmande åtgärder vid placering av en bensinmack. Att
den alltid legat på platsen är inte skäl nog att låta det vara kvar. Det finns mycket bra och
tillgängliga områden i till exempel Lervikshamnen söder om Mollösund där riskerna vid brand
och olyckor är betydligt lägre i och med att inga bostäder eller restauranger finns i området. I
Lervikshamnen är det även betydligt mer tillgängligt för motorfordon.
Sommaren 2020 var det en stor brand i samband med att en båt tankade och hade inte rådiga
ortsbor dragit ut den brinnande fritidsbåten hade samhället eldhärjats. Olämplig placering av en
tapp i ett trångt och tätbebyggt område då det dessutom föreslås ytterligare byggnader i
närheten (sjöbodar).
2. Ta bort restaurangförslaget helt ur planen. Ingen presentation av behovsunderlag för ytterligare
en restaurang på orten har presenterats och därmed är incitamenten för denna utveckling
tveksam. Det planerade dialogmöte med lokala verksamheter som var kommunens ambition att
genomföra i januari-21 uteblev helt. Detta innebär att de befintliga restaurangägarna inte alls
kunnat påverka kommunens förslag till utökad och faktisk osund konkurrens. Det vi menar är
att om de samtliga befintliga restaurang- och serveringsägare på den korta högsäsongen under
sommaren ska få konkurrens kommer detta oundvikligen leda till att någon eller några
befintliga näringsidkare i kommunen slås ut. Detta bör inte vara i linje med god plan- och
byggplanering och omsorg om medborgares verksamheter att kunna bo, leva och arbeta i
denna ort.
Kommentar: Kommunen bedömer att den mest lämpliga planläggningen är att utveckla
Korrholmen för verksamheter och låta den befintliga tankstationen ligga kv ar. Efter
avslutad gr anskning har planhandlingar na ar betas o m efter synpunkter na och kommer
granskas ytterlig are en gång.
Detaljplanen möjliggör en utvecklig av ver ksamheter när behovet uppstår . Kommunens syfte
och motiv till planlägg ning en vid Korrholmen beskr iv s under punkt 2 i avsnittet Ofta
förekommande sy npunkter på sida 5.
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KÄNDA SAKÄGARE
MOLLÖSUND 15:1
Yttr ande nummer 3.3
Undertecknad önskar kontrollera vilken yta av sin fastighet som avses överföras till den kommunala
stamfastigheten.
Undertecknad undrar även varför sin fastighet inte är markerad med grön färg i illustrationskartan.
Kommentar: Under tecknad har fått sina frågor besvarade över mail. Den del av
undertecknads fastighet so m avses överföras till Mollösund 5:398 är endast den ytan som
utgörs av del av befintlig bod. Illustrationskartan beskriver ett förslag på hur plankartan
kan tolkas. Vilken färg fastig heten är marker ad med har i juridisk mening ingen betydelse.
Illustrationskartan juster as till antag andehandling arna.

MOLLÖSUND 5:2 OCH 5:5
Yttr ande nummer 3.4
Undertecknad beskriver att det tidigare funnits ett servitut för parkeringsplatser på hamnplanen till
förmån för fastigheterna ovan som nu försvunnit. Undertecknad önskar återfå ett servitut för två
parkeringsplatser.
Kommentar: Det gällande servitutet gäller endast rätt till g ångväg i läge som ej stör
påg ående industr ipro duktion, parker ingsplatser behandlas inte i g ällande servitut.
Uppr ättande av ett servitut för fastigheten påverkar inte detaljplanen utan uppgörs mellan
de berörda parter na (fastig hetsäg ar na).
Tillgänglighet till befintlig a bostäder på Galleberget säkerställs i plankartan g enom ett
markreservat för gemensamhetsanläggningar .

MOLLÖSUND 5:23
Yttr ande nummer 3.10
Undertecknad menar att det inte är möjligt att bevara Mollösunds ursprungliga karaktär genom att
låta uppföra byggnader som är över 14 meter höga och vädjar till att den maximala tillåtna höjden
för ny bebyggelse ska sänkas. Undertecknad upplever att planförslaget innebär att fastigheten blir
inbyggd och att utsikt kommer att försvinna till följd av ny bebyggelse.
Undertecknad motsätter sig även anläggandet av ett nytt gångstråk runt lilla hamnbassängen.
Skrivelsen innehåller även önskemål om att få bygga om befintlig bostad med balkong och
glasveranda, samt att bygga om befintligt garage till bostad genom utökad byggrätt.
I en bilaga presenterar undertecknad ett förslag på gestaltning för ny bebyggelse och vädjar
kommunen att tänka om.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Befintlig bebyggelse vid Sillfabriken kommer att ersättas med ny bebyggelse. Ny byggrätt
placeras med större avstånd till fastigheten än befintlig bygg nad.
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Det finns ett star kt allm änt intresse att ha tilltr äde till str and, kajer och andra former av
gräns mellan land och v atten. En bärande idé i planförslaget är att förstärka kontakten
mot vattnet för allmänheten genom att skapa ett sammanhäng ande g ångstr åk.
Förslag på ombygg nad och byggrätt för bostad där garaget nu ligger utreds ino m ramen för
en andra gr anskning av detaljplan för Mollösunds v ästra hamnområde.

MOLLÖSUND 20:16
Yttr ande nummer 3.16
Undertecknad ställer sig inte emot en utveckling av Sillfabriken men anser att den tillåtna höjden
kommer att bli ett för stort inslag i Mollösunds siluett. Undertecknad anser att en byggnad enligt
planförslaget kommer medföra mer skugga, att siktlinjer försvinner och kontakten till Mollön
kommer att påverkas negativt och föreslår istället att 11 meter över nollpunkt är en rimlig höjd för
all ny bebyggelse.
Undertecknad anser också att det inte finns behov av ytterligare en restaurang i Mollösund och
föreslår att den stryks ur planförslaget, för att också underlätta för en befintlig verksamhet.
Undertecknad anser också att den nya bebyggelsen på hamnplanen bör ligga med kortsidan mot
havet för att inte upplevas för dominant från sjösidan.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.

MOLLÖSUND 16:3
Yttr ande nummer 3.18
Undertecknade anser att det siloliknande torn som föreslås i detaljplanen saknar anknytning på
platsen och Bohuskusten och att argumentet är konstruerat. Undertecknad anser även att höjden på
bebyggelsen vid Sillfabriken medges vara för höga för vara förankrat i Mollösunds kulturmiljö.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 20:8
Yttr ande nummer 3.50
Undertecknad ställer sig positiv till att ersätta Sillfabriken med kusttypiska hus men ställer sig emot
höjden som medges för ny bebyggelse. Undertecknad anser att ett högt hus kommer att förändra
hamnmiljön till det sämre och påverka befintlig bostäders utsikt över farleden och Mollön.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:35
Yttr ande nummer 3.213. Skrivelsen har skickats in i flera yttr anden som hänvisas hit.
Undertecknad anser att det är olyckligt att detaljplanen inte längre omfattar möjligheter till ny
bebyggelse till Galleberget.
Undertecknad ställer sig bakom förslagets användning för ny bebyggelse på hamnplanen och
Sillfabriken men ställer sig emot den tillåtna höjden på ny bebyggelse och föreslår att den högsta
tillåtna höjden bör vara 10 m. Undertecknad befarar att de nya byggnaderna kommer att dominera
från sjösidan och därmed förvanska Mollösunds kulturhistoriska värden.
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Undertecknad undrar om det inte längre gäller att ny bebyggelse ska underordna sig helheten och
refererar till en rapport som tagits fram av riksantikvarieämbetet i samarbete med Bohusläns
museum, 1980.
Undertecknad föreslår att hamnplanen och Sillfabriken plockas ur detaljplanen om inte höjderna på
ny bebyggelse sänks.
Undertecknad anser att det måste tillskapas ytterligare parkeringsplatser för boende om kommunen
vill att fler ska bosätta sig permanent i Mollösund.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Trafiksituationen i Mollösund är idag ansträngd under sommarmånaderna då många
turister söker sig till orten. Kommunen bedömer att det krävs ett antal ny a
parker ingsplatser för att kunna utveckla Mollösund med ny a bostäder och ver ksamheter .
Samtidigt är ytor na för parkeringsplatser begränsade inom hamnområdet. Planförslaget
innehåller kommunens bedömning av de mest lämplig a parker ingsåtgär der na utifrån platsens
förutsättning ar. Ytterlig ar e parkeringsplatser för besökare och boende kommer tillskapas
vid Gården, ca 600 m nor döst om hamnplanen.

MOLLÖSUND 5:365
Yttr ande nummer 3.141
Undertecknad vill överklaga det förslag på detaljplan som är framtagen och det sätt fastigheten har
missgynnats på. Undertecknad anser att nuvarande planförslag innebär en direkt minskning av
fastighetens värde.
Undertecknad har önskat att uppföra bostäder ovanpå affärsbyggnaden för att fastigheten själv ska
kunna bära de ekonomiska kostnaderna som uppstår i och med krav på markhöjning.
Undertecknad ifrågasätter att kommunen tar från fastighetsägaren möjligheten att finansiera en
kommande rivning, höjning av mark och återställande av byggnad till nuvarande motsvarighet och
samtidigt ställer sådana krav. Undertecknad anser att önskemålen överensstämmer med
detaljplanens riktlinjer.
Undertecknad anser att samma förslag kommer att uppföras på andra sidan hamnen och
ifrågasätter varför det godkänns på ena sidan men inte andra.
Undertecknad önskar fortsatt få till det maximala antal bostäder som går att rimligen komplettera
byggnaden med och följa kraven som getts till övriga fastighetsägare.
Kommentar: Under planpr ocessen har det inkommit informella önskemål om att få uppföra
ett flertal bostäder ov anpå livsmedelsbutiken med syfte att finansiera behovet av höjning av
byggnaden då den ligger lågt och r iskerar översvämning i framtiden. Förvaltningen har utrett
en möjlig gestaltning och o mfattning av en ny bygg nad med ö nskat antal tillko mmande
bostäder med ram avtalad konsult samt stämt av fler a förslag på tillkommande bostäder med
Bohusläns museum som ko mmunen även samar betat med för övriga delar i
detaljplanear betet.
I detta arbete har det fastställts att det av fler a skäl inte är möjlig t att uppför a så mång a
bostäder som fastighetsägaren önskar och i samband med dialogen togs även ett beslut av
utskottet för samhällsutveckling att inte medge ytter ligare bostäder för fastigheten.
I plankartan medges att byggnaden höjs eller byggs o m till en översv ämningssäker niv å.
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MOLLÖSUND 5:1, 5:241, 5:258 OCH 5:15
Yttr ande nummer 3.51
Undertecknad anser att det politiska motivet för att ta bort Galleberget från detaljplaneförslaget inte
är klarlagt och undertecknade förväntar sig en förklaring till detta.
Skrivelsen beskriver att ett av detaljplanens syften är skapa förutsättningar för ökat helårboende
men att det i samrådsredogörelsen finns ett antal synpunkter som ifrågasätter om bostäderna inom
detaljplanen verkligen kommer att bosättas av helårsboende. Undertecknad menar att det idag finns
ett stort antal delårsboende i samhället även vintertid. Undertecknad anser att service, rimlig
kommunalskatt och fritidsaktiviteter krävs för att dem ska bosätta sig året runt. Undertecknad anser
att kommunen tar bort förutsättningar till ytterligare helårsboenden genom att ta bort bebyggelsen
på Galleberget.
Undertecknad hänvisar även till kommunens översiktsplan som markerat Galleberget med ”möjlig
komplettering med nya bostadshus”. Då Galleberget inte längre ingår i detaljplaneförslaget följer
den inte längre översiktsplanen, anser skrivelsen.
Undertecknad anser att kommunens beskrivning av att det finns naturliga gångstigar på Galleberget
är missvisande. Undertecknad anser att det är en stor förlust för det rörliga friluftslivet och
turismen att Gallebergsslingan inte anläggs och hänvisar till Förvaltningsområde Omsorgs yttrande
om tillgänglighetsanpassning.
Undertecknad anser slutligen att detaljplanen inte får försvåra för framtida beslut att återuppta
planarbetet och att detaljplanen därför ska justeras så att den möjliggör detta. Servitut för gångväg
över hamnplanen till Galleberget ska ändras till bilväg.
Kommentar: Se sv ar under punkt 3 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Detaljplanen hindrar inte gällande översiktsplans förslag om utveckling på Galleberget och
bedöms där för inte stå i strid med översiktsplanen. En utveckling av bostäder omöjliggörs
inte utav detaljplanen, men blir liksom idag beroende av tillträde över en privat
fastighetsägares mark. Tillgäng ligheten till bostäder på Galleberget säkerställs dock i
plankartan genom ett m ar kreservat för gemensamhetsanläggning ar. R ätt till väg skapas i en
anläggningsförrättning. Att genomföra ett g ångstråk runt Galleberget är fortfar ande möjligt,
även om området inte planläggs.

MOLLÖSUND 5:1 OCH 5:241
Yttr ande nummer 3.137
Undertecknad önskar att kommunen ska ta hänsyn till att det ska finnas möjlighet till ändamålsenlig
uppfart till Galleberget. Undertecknad menar att det större huset som är flyttat ca 1,5 m mot norr
tillsammans med de mindre föreslagna byggnaderna försvårar/omöjliggör en uppfart till
Galleberget.
Kommentar: Tillgänglig heten till bostäder på Galleberget säkerställs i plankartan genom ett
3,5 m brett markreserv at för gemensamhetsanläggningar. Rätt till väg skapas i en
anläggningsförrättning.

MOLLÖSUND 5:15
Yttr ande nummer 3.144
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Undertecknad menar att fastigheten förlorar både trivselmässigt och ekonomiskt om föreslagen
detaljplan skulle bli verklighet.
Undertecknad anser att två föreslagna byggnader på hamnplanen totalt kommer att stänga av den
visuella kontakten med havet som fastigheten idag har i västlig och sydvästlig riktning.
Undertecknad menar att det inte kan accepteras och att dessa byggnader måste utgå från
detaljplanen. Yttrandet innehåller en ritning över vilka byggnader som avses.
Undertecknad förutsätter att om markhöjning av vägen blir ett krav i samband med planerad
bebyggelse kommer exploatören att stå för kostnaden för höjning av undertecknads fastighet,
eftersom det skulle medföra att fastigheten hamnar i en grop mellan väg och berg.
Undertecknad anser att båda byggnaderna ska ha beteckningen b4.
Undertecknad anser att en byggnad måste kortas ner några meter för att inte skymma sikten mot
Måseskär samt att garagebyggnaden endast ska medges vara en våning.
Undertecknad anser att det finns en risk att Gallebergsudden privatiseras om ett trädäck ansluts
mot bergets form.
Fastigheten har idag två parkeringsplatser på egen mark direkt öster om idag befintlig kylbyggnad
och dessa ska ersättas med två nya platser, förslagsvis direkt väster om min fasighet, om de tas i
anspråk för ny väg, menar skrivelsen.
Undertecknad anser att en ny restaurang riskerar att underminera för det redan existerande
restaurangerna. Undertecknad menar även att placeringen är okänsligt vad avser värnande av
kulturell miljö.
Undertecknad ställer sig negativt till att byggnaderna föreslås få en mycket hög höjd och menar att
det kommer att påverka samhället negativt.
Undertecknad ställer sig negativ till att detaljplanen inte längre omfattar byggnationen på
Galleberget, som undertecknad anser skulle vara en naturlig utveckling av bostadsbebyggelse.
Undertecknad anser att det saknas dialog med boende i Mollösund och föreslår att kommunen ska
ta bort den västra delen av planområdet och gör klart den östra delen. Därefter kan den västra
delen, tillsammans med Galleberget återupptas.
Kommentar: Se sv ar ang ående kostnadsfördelning av höjning av fastigheten under
Mollösunds samfällig hetsförenings y ttrande på sida 22.
Befintlig m agasinsbyggnad kompletter as med bestäm melsen b 4 .
Privatisering av allmän plats tillåts inte. V id missnöje eller misstanke om otillåten
anv ändning kan en tillsynsanmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då utr eda
om åtgär den strider mot plan- och bygglagstiftningen. Om den bygglovsbefr iade åtgär den
strider mot något kr av i plan- och bygglagstiftningen kan bygg nadsnämnden ingripa.
Förslag om ersättningspar keringsplatser utreds vidar e inom detaljplan för Mollösunds västra
hamnområde.
De två m agasinsbyggnader na justeras i plankartan för att minska påverkan på fastig heten
och upplevelsen fr ån vattensidan. Gar agebyggnader stryks fr ån planförslaget. Se svar under
punkt 1, 2 och 3 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
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Efter avslutad gr ans kning har det beslutats att dela upp detaljplaneområdet i två separ ata
detaljplaner .

MOLLÖSUND 5:1 OCH 5:258
Yttr ande nummer 3.182
Undertecknad anser att de föreslagna byggnaderna är för höga och ifrågasätter om en ytterligare
restaurang behövs. Undertecknad anser att det saknas dialog med Mollösundsborna och anser
därför att om inte höjden på ny bebyggelse sänks ska dessa delar utav detaljplanen tas ur
detaljplaneområdet på samma sätt som Galleberget, för att göra ett omtag om dessa delar.
Undertecknad föreslår att samtliga sjöbodar inom östra planområdet får beteckningen H för handel.
Undertecknad anser att det finns en risk att Gallebergsudden privatiseras om ett trädäck ansluts
mot bergets form.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.
Efter avslutad gr anskning har det beslutats att dela upp detaljplaneområdet i två separ ata
detaljplaner .
Detaljplaneförslaget möjliggör att befintlig a sjö bodar/magasin i delar av planområdet
anv änds som handelsändamål då det finns pågående och ökad efterfr åg an på handel och
turistisk verksamhet i denna del av området. I den ö stra delen som utgörs av äldre,
bevar ade sjöbo dar som primärt används för hamnändamål bedömer kommunen att det finns
ett allmänt intresse att bevara både kar aktär och användning . Dels för att upprätthålla
kulturmiljön men även eftersom det behövs sjöbodar för hamnändamål i Mollösund.
Privatisering av allmän plats tillåts inte. V id missnöje eller misstanke om otillåten
anv ändning kan en tillsynsanmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då utr eda
om åtgär den strider mot plan- och bygglagstiftningen. Om den bygglovsbefr iade åtgär den
strider mot något kr av i plan- och bygglagstiftningen kan bygg nadsnämnden ingripa.

MOLLÖSUND 20:15
Yttr ande nummer 3.68
Undertecknad motsätter sig Orust kommuns planer för Sillfabriken och vill att byggnaderna
minskas både på längden och höjden. Undertecknad motiverar sitt ställningstagande med att
bebyggelsen norr om stora hamnbassängen kommer att missa kontakten med havet och Mollön, att
bebyggelse på 14,4 m är främmande från byggnadstraditionen i Mollösund och att en siloliknande
byggnad inte värnar om samhällets kulturvärden. Undertecknad anser att byggnadskropparna för
Sillfabriken inte bör byggas ihop samt att ny bebyggelse bör medges vara maximalt 1,5 våningar.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:3
Yttr ande nummer 3.74
Undertecknad ställer sig frågande till att Gallebergsudden har plockats ur detaljplanen och
ifrågasätter att det inte har presenterats några kostnader från kommunen, vilka utgör underlag för
det politiska beslutet att Galleberget och Gallebergsudden utgått från planhandlingarna.
Undertecknad anser att den nya bebyggelsen vid hamnbassängen och hamnplanen påverkar
samhällets utseende mer än ytterligare bebyggelse på Galleberget.
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Undertecknad vädjar att detaljplanen inte omöjliggör att återkomma med en detaljplan som kan
medföra kompletterande bebyggelse på Gallebergsudden. Undertecknad vädjar att bebyggelsen på
hamnplanen flyttas närmre kajen alternativt att byggnaden förkortas för att möjliggöra en framtida
körväg och påkoppling på VA bakom tillkommande bebyggelse.
Undertecknad önskar en tydligare förklaring till det politiska beslutet att Galleberget utgått från
planhandlingarna.
Kommentar: Se sv ar under punkt 3 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
En utveckling av bostäder omöjliggörs inte utav detaljplanen, men blir liksom idag beroende
av tilltr äde över en pr ivat fastighetsägares mark. Tillgäng ligheten till bostäder på
Galleberget säkerställs do ck i plankartan genom ett markreservat för
gemensamhetsanlägg ningar . Rätt till v äg skapas i en anlägg ningsförrättning.
Fastighetsäg arens synpunkter skickas i och med denna handling v idare till förtr oendevalda
politiker.

MOLLÖSUND 18:1
Yttr ande nummer 3.104 och 3.105 innehåller samma skrivelse. Yttr ande num mer 3.103
som under tecknas av r ubr icerad fastig het innehåller en skrivelse som lämnats in av fler a
parter, se sammanfattning av yttr ande nummer 3.213 och sv ar på sida 32.
Undertecknad godkänner inte planförslaget och menar att förslaget inskränker i fastighetsägarnas
boendemiljö, infart och möjligheter att ta sig till fastigheten och en degradering av fastighetens
ekonomiska värde.
Undertecknad anser att vägens höjning negativt påverkar boendemiljön. Undertecknad saknar en
kostnadsersättning för anpassning i samband med höjning av vägen i den bilagda kostnadskalkylen.
Undertecknad menar att om ingen anpassning införs i samband med höjning av väg görs ingången
till fastigheten inte tillgänglighetsanpassad som kan medföra allvarlig personskada.
Undertecknad motsätter sig att kostnader för höjning av hus och kvartersmark för fastigheten 18:1
läggs på fastighetsägaren, eftersom undertecknad ser höjningen av Hamnvägen som tvingande.
Undertecknad ställer sig frågande till hur fastighetsägaren ska kunna följa både planbeskrivningen,
”bostadshus och kvartersmark rekommenderas höjas i samband med att Hamnvägen höjs” och
Bohusläns museums bebyggelseinventering, ”Värde att bevara: Husets volym och proportioner, den
traditionella utformningen på fönster och fasad, fältstensgrunden”. Undertecknad menar att om
fastighetsägaren inte höjer byggnaden försämras byggnadens utseende, inomhusmiljön,
tillgängligheten och medföra en värdeminskning av fastigheten.
Undertecknad informerar om tidigare renovering av byggnaden som innebär att om byggnaden ska
höjas en meter behöver en ny fältstensgrund läggas ovanpå den befintliga. Undertecknad menar att
det är en orimlig kostnad att lägga på fastighetsägaren. Undertecknad ifrågasätter den uppskattade
kostnaden att höja fastigheten. Undertecknad menar även att en anpassning mot grannfastigheten
blir svår om kvartersmarken ska höjas.
Skrivelsen uppmärksammar om en eventuell avvikelse i fastighetsägarnas rättigheter avseende
väglag 1971:94.
Undertecknad motsätter sig att placera parkeringsplatser framför berörd fastighet. Undertecknad
anser att planhandlingarna är otydliga avseende på vilken sida om Hamnvägen som
parkeringsplatserna föreslås.
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Undertecknad motsätter sig att tung trafik i form av bussar ska föras ner till centrala Mollösund,
som beskrivs i Trafikutredning, Sigma.
Kommentar: Delar av planområdet ligger lågt och riskerar översvämning v ilket ställer krav
på både befintlig och planerad bebyggelse. Genomförs ing a åtgär der kommer det att påverka
både befintlig bebyggelse o ch angöringen till befintlig bebyggelse. Syftet med höjning arna är
att säkerställa ortens funktioner och kulturmiljöer för framtida generationer . Som
undertecknad beskriver kan åtgär derna för översvämningssäkring delvis ställas i konflikt
med bev arandet av befintlig bebyggelse. Realiteten är dock på längre sikt att om inga
åtgär der införs innebär det en definitiv skada på det kulturhistoriska värdet då delar av
bebyggelsen kommer ligg a under vatten. Planförslaget innebär en kompromiss mellan de
nivåer som rekommenderas för översvämningssäkring med ett 100 års perspektiv och vad
platsen bedöms tåla ur kultur historisk synpunkt. R esultatet är de föreslagna +höjderna för
gator och mark samt de hö jder som befintlig bebyggelse medges hö jas utan att skada
riksintresset för kulturmiljö. Höjning av v ägen kommer att ske när behovet uppstår för att
skydda befintlig bebyggelse från skada av stig ande v atten samt säkerställa tillg änglighet till
fastigheter na. Se svar på Mollösunds samfällig hetsförening y ttrande på sida 22 för sv ar
ang ående ansv ar för kostnader .
Väglag 1971:98 är enligt kommunen inte tillämplig .
Parkeringsplatser kommer att ligg a kvar på Hamnv ägens sö dra sida. I detaljplanen
möjliggörs att turistbussar kan köra ner och vända v id hamnplanen. Kollektivtrafik föreslås
inte förändr as mot dagsläg et och påverkan fr ån busstrafik bedöms var a liten, då det handlar
om enstaka turer.

MOLLÖSUND 16:2
Yttr ande nummer 3.124
Undertecknad anser att detaljplanen medger för höga hus och att det redan finns tillräckligt med
restauranger. Undertecknad anser att om detaljplanen ska medge bostäder ska det endast tillåtas
byggas i en stil som passar in i nuvarande miljö. Undertecknad undrar om det har gjorts någon
konsekvensanalys av detaljplanen.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.
Handlingar na kommer kompletter as med en ajo urför d kulturhistorisk
konsekvensbeskriv ning . En tidig are konsekvensanalys togs fram 2018 och utg jorde under lag
för granskningshandling ar na.

MOLLÖSUND 18:2
Yttr ande nummer 3.127
Undertecknad godkänner inte planförslaget och menar att förslaget inskränker i fastighetsägarnas
boendemiljö, infart och möjligheter att ta sig till fastigheten och en degradering av fastighetens
ekonomiska värde.
Undertecknad anser att planförslaget har en bra ansats i att försöka skapa förutsättningar för en
långsiktig utveckling av Mollösund men anser att den höjd som tillåts nya byggnader kommer att
förändra bilden av Mollösund. Undertecknad befarar att detta kommer medföra att kontakten med
havet och Mollön. Undertecknad anser att detaljplanens syfte bättre uppfylls med lägre byggnader
som anpassar sig efter befintlig bebyggelse.
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Undertecknad anser att vägens höjning negativt påverkar boendemiljön. Undertecknad saknar en
kostnadsersättning för anpassning i samband med höjning av vägen i den bilagda kostnadskalkylen.
Undertecknad menar att om ingen anpassning införs i samband med höjning av väg görs ingången
till fastigheten inte tillgänglighetsanpassad som kan medföra allvarlig personskada. Undertecknad
menar att det är viktigt att diket utanför rubricerad fastighet inte byggs igen samt yrkar på
möjligheten att höja fastigheten om Hamnvägen höjs.
Skrivelsen uppmärksammar om en eventuell avvikelse i fastighetsägarnas rättigheter avseende
väglag 1971:94.
Undertecknad motsätter sig att placera parkeringsplatser framför berörd fastighet. Undertecknad
anser att planhandlingarna är otydliga avseende på vilken sida om Hamnvägen som
parkeringsplatserna föreslås.
Undertecknad motsätter sig att tung trafik i form av bussar ska föras ner till centrala Mollösund,
som beskrivs i Trafikutredning, Sigma.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Delar av planområdet ligg er lågt och risker ar översv ämning vilket ställer kr av på både
befintlig och planerad beby ggelse. Genomförs inga åtg ärder kommer det att påverka både
befintlig bebyggelse och angöringen till befintlig beby ggelse. Sy ftet med hö jningarna är att
säkerställa ortens funktio ner och kulturmiljöer för framtida generationer . Som undertecknad
beskriver kan åtgär derna för översvämningssäkr ing delvis ställas i konflikt med bevar andet
av befintlig bebyggelse. Realiteten är dock på längre sikt att om inga åtg är der införs
innebär det en definitiv skada på det kultur histor iska vär det då delar av bebyggelsen
kommer ligga under vatten. Planförslaget innebär en kompromiss mellan de niv åer som
rekommenderas för översvämningssäkring med ett 100 års perspektiv och v ad platsen bedöms
tåla ur kulturhistorisk sy npunkt. Resultatet är de föreslagna +höjder na för g ator och mark
samt de höjder som befintlig bebyggelse medges hö jas utan att skada riksintresset för
kulturmiljö. Höjning av v ägen kommer att ske när behovet uppstår för att skydda befintlig
bebyggelse fr ån skada av stigande v atten samt säkerställa tillgänglig het till fas tigheter na.
Vid projekter ing av höjning av Hamnvägen kommer dagv atten att utredas och beaktas. Se
svar på Mollösunds samfällighetsförening yttrande på sida 22 för sv ar ang ående ansv ar för
kostnader.
Väglag 1971:98 är enligt kommunen inte tillämplig .
Parkeringsplatser kommer att ligg a kvar på Hamnv ägens sö dra sida. I detaljplanen
möjliggörs att turistbussar kan köra ner och vända v id hamnplanen. Kollektivtrafik föreslås
inte förändr as mot dagsläg et och påverkan fr ån busstrafik bedöms var a liten, då det handlar
om enstaka turer.

MOLLÖSUND 5:22
Yttr ande nummer 3.135
Undertecknad anser att beteckningen H som fanns i samrådshandlingarna ska bibehållas på
fastigheten och att den föreslagna K-märkningen på byggnaden utgår.
Undertecknad redogör för en detaljerad bakgrund till husets användning och renoveringar, och
menar att det inte är motiverat att byggnaden får en varsamhetsbestämmelse, och oroar sig för att
bestämmelsen kommer att hämma en reparation av den enkla grundstommen.
Undertecknad ställer sig positiv till att fastigheten utökas norrut för att möjliggöra parkering på
egen fastighet.
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Undertecknad motsätter sig en ny restaurangbyggnad och föreslår att ingen mark ska reserveras för
ny restaurangsetablering på piren. Undertecknad anser även att ny bebyggelse inte ska medges vara
högre än höjden på magasinsbyggnaderna på Mollön (ca 7-8 m ovan brygga).
Undertecknad ställer sig positiv till att den enda smala passagen som finns på norra sidan om
hamnen, mellan sjöbod och magasin, föreslås bli kvar. Undertecknad anser att det fortsättningsvis
ska vara inskrivit i planen att man kan ta sig via brygga längs havet till den välkända utkiksplatsen
vid fyren.
Undertecknad ställer sig positiv till att verksamheter får adekvata tillstånd men anser att det är helt
fel att skapa förutsättningar för ytterligare en restaurang på piren.
Undertecknad ifrågasätter de argument som motiverade ny bebyggelses höjd på det digitala
granskningsmötet.
I yttrandet biläggs historiska foton från byggnaden.
Kommentar: Möjligheter na att återinföra bestämmelsen H undersöks inför gr anskning 2.
I inventeringen, Kultur historisk bebyggelseinventering , Bohusläns museum 2018-10-24,
pekas ett antal befintliga byggnader ut som speciellt värdefulla. Samtlig a utpekade
byggnader sky ddas i detaljplanen med en v arsamhetsbestämmelse med kr av på att särskild
hänsyn ska visas till den enskilda bygg nadens kultur historiska v ärde.
Fyren nås genom allm än plats enligt planförslaget.
Se svar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta föreko mmande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 16:6
Yttr ande nummer 3.186
Undertecknad anser att detaljplaneförslaget på 14 meter höga byggnader kommer att påverka den
havsnära bebyggelsen påtagligt. Undertecknad menar att den nya bebyggelsen kommer att skymma
all havsutsikt i väster från fastigheten. Undertecknad föreslår att istället för höga, stora magasin
uppförs småhus med en maximal höjd på ca 9 m över nollplan.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 26:3
Yttr ande nummer 3.85 innehåller skrivelsen ” Uppr op: Utveckla Mollösund m ed
eftertanke” som redogörs på sida 27.
Yttr ande nummer 3.86 innehåller en skrivelse som lämnats in av fler a parter, se
sammanfattning av yttr ande nummer 3.213 och sv ar på sida 36.

MOLLÖSUND 5:20 OCH BOD 116
Yttr ande nummer 3.183, 3.188, 3.191 och 3.198 undertecknas samtlig a r ubr icerad
fastighet. Yttr ande nummer 3.188 och 3.191 innehåller samma skrivelse.
Undertecknad anser att detaljplanen behöver omarbetas då planen motverkar sitt syfte.
Undertecknad anser att det är hamnen och inslaget av de öppna ytor runt handen och området
längs sundet som bidrar till Mollösunds atmosfär. Undertecknad anser att utan denna öppna yta
kommer Mollösunds karaktär avsevärt förändras till det sämre. Undertecknad föreslår istället att
antalet nya byggnader reduceras och byggnadshöjden sänks.
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Undertecknad anser att det finns en risk att befintliga verksamheter slås ut med ytterligare
etablering.
Undertecknad föreslår att alla fasta båtplatser ska göras om till gästhamn och att hela Korrholmen
byggs ut med ett trädäck som också ansluter till fyren.
Undertecknad föreslår också att kommunen anlägger hopptorn, bryggor, toaletter och kallbadhus i
Kattviks badplats.
Kommentar: Planförslaget har omar betats och tv å by ggnader på hamnplanen fly ttas längre
bak för att inte uppfattas lika dominanta fr ån v attensidan. Den allmänna platsen på
hamnplanen har också utö kats.
Se svar ang ående byggnaders höjder under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande
synpunkter på sida 5.
Ett sammanhängande gångstråk kommer att ko ppla ihop fyren och Korrho lmen. Hamnen
kommer fortsatt att var a kombiner ad med fasta båtplatser och gästhamn.
Kattviks badplats ligger utanför detaljplanens plang räns.
I en annan skrivelse (3.188 och 3.191) anser undertecknad att det är en brist att en tydligare
visualisering av detaljplanen inte har gjorts.
Undertecknad anser att höjden för ny bebyggelse bör sänkas till samma nivå som dagens magasin
och sjöbodar, att restaurangbyggnaden på Korrholmen ska utgå och att det ska arbetas fram en
tydligare vision för destination Mollösund där havsmat och friluftsaktiviteter året runt är stommen.
Undertecknad anser att den föreslagna bebyggelsen kommer att dominera den havsnära linjen och
anser att förslaget går emot kommunens broschyr om att bygga varsamt i känsliga miljöer.
Undertecknad anser att om kommunen inte sänker höjden för ny bebyggelse ska den placeras så
nära berget som möjligt.
Undertecknad motsätter sig att planförslaget påverkar möjligheterna att arrangera jolleseglingar vid
Mollösunds hamnplan.
Undertecknad anser att kommunen bör bättre beskriva hur man över året ska attrahera turister.
Kommentar: Visualisering ar kommer att tas fr am till det andr a gr anskningsför slaget.
Planförslaget har omarbetats och tv å bygg nader på hamnplanen flyttas längre bak för att
inte uppfattas lika dominanta från vattensidan. Den allmänna platsen på hamnplanen har
också utökats.
Se svar ang ående byggnadshöjder under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter
på sida 5.
Se svar ang ående r amp under yttr andet fr ån Mollösunds båtförening på sida 23.
Detaljplanen skapar för utsättning ar lokalt för utveckling av arbetsplatser, ser vice och
handel. Detaljplanen ger i sina bestämmelser möjlig het att bedriv a många olika sorters
verksamheter , men kommunen har valt att fokuser a på och skapa förutsättning ar för
verksamheter inom havsmatstillverkning och havsmatsgastronomi, som redan är etabler ad i
orten, för att förstärka M ollösunds befintlig a identitet.
I en fjärde skrivelse (3.198) anser undertecknad att planförslaget inte kan uppnå ambitionen att öka
antalet helårsboende eller mer näringsliv samt att kulturen och trivseln kommer att påverkas
negativt.
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Undertecknad anser att fler restauranger och caféer skulle kunna etableras i befintliga byggnader
istället för att riva och bygga nytt.
Kommentar: Detaljplanen kan skapa förutsättningar lokalt för utveckling av arbetsplatser,
service, handel med mera som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretruntboende.
Även utbyggnaderna av bo städer i attraktiva lägen kan locka till åretr untboende.
Målsättningen är därmed att ge möjlig heter till fler helårsboenden utifr ån de avseenden som
en detaljplan kan regler a och möjliggör a. En detaljplan kan inte gar antera eller tving a hur
nya bostäder kommer att nyttjas. Det inte möjlig t med stö d av plan- och bygglagen att skilja
helårsboende och fritidshus och bostadens användning går således inte att regler a i en
detaljplan.
Verksamheter , som av olika skäl avvecklas, behöver ersättas för att skapa ar betstillfällen.
Kommunen har ett ansvar för att denna nödv ändiga utveckling sker genom aktiv
planläggning med balanser at hänsynstag ande till befintlig a natur- och kulturvärden, där en
avvägning mellan allm änna och enskilda intressen sker. Detaljplanen för Mollösunds hamn
medför en planberedskap för både boende, verksamhet, turism och industri utifrån ett
långsiktig t perspektiv.

MOLLÖSUND 5:92 OCH MOLLÖN 1:5
Yttr ande nummer 3.67 undertecknas Mollösund 5:92. En utav de undertecknade är
sakäg are genom sitt deläg ande i fastigheten Mollö n 1:5.
Undertecknad stödjer planförslagets huvudsakliga inriktning men vill starkt betona betydelsen av ett
bibehållande av den befintliga kulturmiljön och dess historia. Undertecknad anser att planförslaget i
vissa delar har lagt alltför stor tyngdpunkt på utvecklingsåtgärderna.
Undertecknad anser att det nya förslaget för Sillfabriken skulle medföra en väsentlig förändring av
synintrycket och hamnområdets karaktär. Undertecknad ställer sig emot ett siloliknande torn.
Undertecknad anser att gestaltningsförslaget för hamnplanen medges vara för högt samt anser att
bostäder inte bör medges.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖN 1:5
Yttr ande nummer 3.102
Undertecknad anser att höjden på föreslagen ny bebyggelse inte hör hemma i Mollösund och att
förslaget skulle förvanska en kulturmiljö med intresse. Undertecknad anser att förslaget inte är
förankrat i allmänhetens förväntningar och önskemål. Undertecknad anser att ny bebyggelse måste
anpassas till samhällets siluett.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖN 1:2
Yttr ande nummer 3.194
Undertecknad önskar tillföras på tidigare inskickad protestlista mot detaljplan i rubricerat ärende.
Kommentar: Se sv ar under rubr iken Gemensamma yttranden på sida 26.

SJÖBOD 98
Yttr ande nummer 3.8
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Undertecknad menar att det på illustrationskartan finns en plats markerad P som undertecknad
menar är olämpligt placerad. Genom blockering försvåras tillgänglighet och full användning av
sjöboden.
Kommentar: Parkeringsplatsen har mätts ut i grundkartan och ligger fr amför en annan
sjöbod än den som anges i yttrandet. Detaljplanen pekar inte ut y tan som en
parker ingsplats.

SJÖBOD 136
Yttr ande nummer 3.19. Yttrandet innehåller även en skrivelse som lämnats in av flera
parter, se sammanfattning av yttr ande nummer 3.213 och sv ar på sida 36.
Undertecknad anser att de föreslagna nya sjöbodarna öster om lilla hamnbassängen starkt påverkar
tillgängligheten till den lilla hamnen samt fungerar som en samlingsplats för hamngäster och
angöringsplats för utryckningsfordon.
Undertecknad nämner att detaljplanen inte stämmer överens med verkligt utseende på sjöbodar
som flyttades då Sillfabriken byggde ut sina lokaler.
Undertecknad anser även att den tillåtna höjden för ny bebyggelse kommer att påverka Mollösunds
profil radikalt från både hav- och landsida. Undertecknad anser att detaljplanen borde redovisa
solstudie och perspektivbilder för att underlätta kommuninvånarnas beslut.
Yttrandet innehåller även uppgifter om att lokalerna vid Sillfabriken tidigare ska ha inrymt en
batterifabrik och undertecknad ifrågasätter varför man beviljar bostäder för detta område samt
saknar information om detta i den historiska inventeringen avseende förorenad mark.
Undertecknad undrar vilket ansvar kommunen och fastighetsägaren har.
Undertecknad anser även att höjden på planerad restaurang på Korrholmen är främmande för
området.
Undertecknad ifrågasätter att kommunen framhåller havshöjningen som en stor anledning till att
nya byggnaders höjder måste anpassas till kommande havshöjning och anser att detta bör kunna
hanteras i framtida planförslag.
Undertecknad anser slutligen att det är oerhört viktigt att ny bebyggelse anpassas både i skala och
byggnadshöjder och föreslås att husgavlarna placeras mot strandlinjen.
Yttrandet innehåller ett historiskt foto från 1899 porträtterandes långaberedning.
Kommentar: Nya sjöbo dar kommer att placeras så tillgänglig heten till den lilla hamnen inte
försämras. Detaljplanen har utformats så att utryckningsfordon kan nå och v ända vid
sjömacken.
Grundkartan ajo urförs ko ntinuer ligt.
Visualiser ing ar kommer att tas fr am till en andra g ranskning.
Inventer ingen avseende för orenad mark har uppdater ats efter upplysningen. På plankartan
införs en bestämmelse att marken måste undersökas innan startbesked för bygglov kan ges.
Kommunen följer nationella riktlinjer för planläggning avseende risker i samband med
stigande vatten.
Se svar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta föreko mmande sy npunkter på sida 5.
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SJÖBOD 109
Yttr ande nummer 3.117
Undertecknad undrar vad användningen för silon kommer att vara samt när Orust kommun
kommer att satsa på ett nytt reningsverk i Mollösund. Undertecknad anser att Mollösunds unika
och värdefulla miljö kommer att gå förlorad som detaljplanen fastslås.
Kommentar: Silon kommer i det ny a gr anskningsförslaget att utg å, för att minska den
sammantagna påverkan fr ån ny bebyggelse. För byggrätten kommer handel, industri och
centr umverksamhet att medges. Av lopp kommer att ledas till Ellös reningsverk genom en
överföringsledning. Mollösunds reningsverk kommer därefter att läggas ned.

HALVA SJÖBOD 139 OCH MOLLÖSUND 18:8
Yttr ande nummer 3.115 och 3.142
Skrivelsen (3.115) anser att planförslaget har förbättrats sedan samrådet men anser att det
fortfarande finns brister i detaljplanen. Undertecknad anser att förslaget medför en stor risk för att
detaljplanen undergräver befintlig ekonomisk verksamhet, som verksamheten Morgans fisk.
Undertecknad anser även att en ytterligare restaurang kommer att skapa ökad konkurrens för
befintliga restauranger i Mollösund som redan idag har svårt att skapa god lönsamhet på helårsbasis.
Även om restaurangen inte kommer att byggas förrän det finns en intresserad näringsidkare så
kommer planen i sig att leda till en osäkerhet som är till skada för befintlig restaurangverksamhet,
menar skrivelsen. Undertecknad anser att restauranger inte är en lämplig ersättning till fabriken
eftersom restaurangsäsongen är kort i Mollösund.
Undertecknad menar att de planerade byggnationerna utgör ett tillägg i miljön som genom sin höjd,
volym och avvikande utformning inte är förenligt med riksintresset. Undertecknad anser att höjden
på byggnaderna skall sänkas till en väsentligt lägre nivå än den föreslagna. Det är också synnerligen
svårt att se hur uppförandet av en artificiell silobyggnad i hamnområdet skulle vara förenligt med
omsorg om kulturvärdena, menar skrivelsen.
Undertecknad befarar att Bohusläns museum kommit sin slutsats utan tillgång till bildmaterial som
tydligt visar konsekvenserna av byggnationen. Undertecknad anser därför att de bilder som tagits
fram av boende efter att den nya detaljplanen presenterades eller att nya motsvarande bilder från
Orust kommun skall ligga grund för en ny bedömning av Bohusläns Museum av byggnadernas
konsekvenser för riksintresset och kulturvärdena.
Skrivelsen samtycker även till tre inlägg från en facebookgrupp.
I en annan skrivelse (3.142) vänder sig en annan undertecknad starkt emot planerna på att tillåta en
byggnad med en byggnadshöjd +14,2 meter i delområdet lilla hamnbassängen. Höjden på dessa
byggnader kommer att ha stor och negativ påverkan för min användning av sjöboden, menar
undertecknad.
Undertecknad anser att föreslagen bebyggelse kommer att bilda en mur mellan sundet och
samhället och menar att samtliga byggnader med största sannolikhet kommer att omvandlas till
sommarboenden vilket de inte är lämpade för.
Undertecknad menar att hamnområdet behöver planeras om efter nedläggningen av de
verksamheters om upphört och det rimliga är att utforma en detaljplan som utvecklar och fortsätter
främja Mollösunds mycket gods förutsättningar att attrahera besökare och boende.
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Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.
Den kulturhistoriska konsekvensbeskrivningen justeras efter aktuellt planförslag. Ny a
visualiser ing ar kommer att ligg a till grund för konsekvensanalysen.
Plankartan kommer att justeras, se sammanfattning över förändringar på sida 3.

SJÖBOD 140
Yttr ande nummer 3.133
Undertecknad protesterar mot planerna att riva undertecknads brygga för en ny sjöbod väster om
sin sjöbod. Undertecknad menar att bryggan nås genom sjöboden vilket ger ett visst skydd mot
stöld. Undertecknad anser att idén med en allmän gångväg mellan boden och båtplatserna är
främmande för Mollösund samt menar att det omöjliggör isättning av mindre båtar vid sidan om
boden. Undertecknad motsätter sig bestämt denna del av planförslaget och föreslår istället en enkel
träbro över berget vid den norra gaveln.
Undertecknad menar också att vägen till sjöboden är viktig för att kunna köra båtar till och från
boden för vinterförvaring. Undertecknad menar att en ny föreslagen bod kommer omöjliggöra
detta. Skrivelsen innehåller förslag på hur den nya boden skulle kunna flyttas för att inte förhindra
framfart och funktion. Skrivelsen innehåller ett foto på boden.
Kommentar: Detaljplanen möjliggör uppförande av pr omenadstr åk både framför och bakom
sjöbodar. Passager längs v atten och mellan sjöbo dar är en viktig del av upplevelsen av
Mollösund. Passager kan utformas så att det inte hindr ar isättning av båtar.
Sjöboden har tag its ur planförslaget.
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SJÖBOD 106
Yttr ande 3.57
Undertecknad ifrågasätter att bostäderna på Galleberget har tagits ur detaljplanen och hänvisar till
att det i konsekvensanalysen finns tydliga beskrivningar och förslag på hur bebyggelsen ska smälta
in. Fler hus skulle möjliggöra före fler boenden på Mollösund vilket ger möjlighet för fler invånare
och större underlag för handel, menar undertecknad. Undertecknad anser att gångvägen som
tidigare föreslogs skulle ge en möjlighet för rörelsehindrade personer att komma ut på berget och
till fyren.
Undertecknad anser att den föreslagna nya bebyggelsen på hamnplanen inte är i samklang med
Mollösunds övriga bebyggelse. Undertecknad ställer sig negativ till höjden som medges för den nya
bebyggelsen och föreslår att den högsta tillåtna höjden sänks till att medge maximalt två våningar.
Undertecknad anser även att höjden på byggnaden som kommer ersätta Sillfabriken medges vara
för hög och undertecknad föreslår att byggnaden även här medges vara maximalt två våningar.
Undertecknad anser att restaurangbyggnaden vid Korrholmen motsätter all ambition att bevara
bilden av Mollösund och anser att den skulle i högsta grad påverka riksintresset för kulturmiljö.
Undertecknad ifrågasätter storlek, höjd och att två privata bodar behöver flyttas i förmån till en
restaurang som undertecknad menar saknar underlag för ett sådant behov.
Undertecknad ställer sig positiv till att sjöbodar ges möjlighet att höjas och föreslår att sjöbodarna i
anslutning till den befintliga matbutiken och andra verksamheter ges möjlighet att bedriva handel
vilket undertecknad anser skulle bidra till ökad utveckling och handel.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1, 2 och 3 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på
sida 5.
Detaljplaneförslaget möjliggör att befintlig a sjö bodar/magasin i delar av planområdet
anv änds som handelsändamål då det finns pågående och ökad efterfr åg an på handel och
turistisk verksamhet i denna del av området. I den ö stra delen som utgörs av äldre,
bevar ade sjöbo dar som primärt används för hamnändamål bedömer kommunen att det finns
ett allmänt intresse att bevara både kar aktär och användning . Dels för att upprätthålla
kulturmiljön men även eftersom det behövs sjöbodar för hamnändamål i Mollösund.
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ANDRA ÄN SAKÄGARE
MOLLÖSUND 5:28
Yttr ande nummer 3.5, 3.13, 3.22 och 3.23
Undertecknad anser att detaljplanen saknar tillräckliga begränsningar för tillkommande byggnaders
proportioner för att skapa en ny bebyggelse som väl smälter in i befintlig miljö med unika
kulturhistoriska värden. Skrivelsen menar vidare att ”de byggnader som tillåts i förslaget har en
byggnadshöjd som avviker stort mot allt annat i omgivningen vilket kommer skapa tydligt
utstickande solitärer som inte smälter in i bebyggelsen och som skapar en barriäreffekt mellan hav
och befintlig omgivning. Det räcker inte med att byggnadernas gestaltning skall vara fasader klädda
med stående träpanel som målas med matt faluröd slamfärg, proportionerna är också en mycket
väsentlig formfaktor för att hitta en gestaltning som harmoniserar med det äldre befintliga.”
Undertecknad anser att nya byggnader måste följa befintlig bebyggelses höjdsättning och därmed
inte medges vara högre än 2,5 våningar för att kunna uppnå detaljplanens syfte om att ny
bebyggelse ska utformas med hänsyn till omkringliggande natur och bebyggelse.
I en annan skrivelse (3.13) undrar undertecknad hur Orust kommun anser att medge ny bebyggelse
på 3 våningar med hög bottenvåning rimmar med att anpassa ny bebyggelse mot befintlig då det
högsta magasinen är 2,5 våningar. Undertecknad ställer sig även emot att utgångspunkten ”vad
platsen tål” i en miljö som Mollösund.
I ytterligare en skrivelse (3.22) beskriver undertecknad hur den nya bebyggelsen på hamnplanen
innebär att det inte längre kommer att vara möjligt att se fyren från Klockebergets utkiksplats.
Undertecknad anser att förslaget innebär en direkt försämring av en av Mollösunds besöksplatser.
Skrivelsen innehåller ett foto över utsikten och en illustration över hur sikten bedöms förändras.
I en sista skrivelse (3.23) ställer sig undertecknad bakom upproret ” Upprop: Utveckla Mollösund
med eftertanke”.
Kommentar: Se sv arunder punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättning ar fö r en lokal utveckling av besöksnär ing
och näringsliv och samtidigt bevara den vär defulla kulturmiljö n. Uttrycket ”v ad platsen
tål” används i avväg ningen mellan dessa olika intressen, som ibland kan ställas emot
varandr a.
Se svar under yttrandet på sida ”Upprop: Utveckla Mollösund med efter tanke” på sida 27.

MOLLÖSUND 28:1 OCH 5:235
Yttr ande nummer 3.9
Undertecknad ställer sig starkt negativ till ett antal förändringar som skett på planförslaget:
•

•

Gångvägarna runt Gallebergsudden är inte längre med i planen. Undertecknad anser att ett
promenadstråk runt Gallebergsudden som ansluter till Katteviksbadet hade tillfört en
viktig, tillgängliggörande funktion till boende och turister i Mollösund.
Framtida bebyggelse på den södra delen av Gallebergsområdet borttaget ur planen.
Undertecknad anser att samhället måste få utvecklas och att en avgörande parameter är nya
bostäder.
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•

En bastu vid fyren har utgått från planhandlingarna. Undertecknad anser att en bastu på
samrådsförslagets placering hade medfört unika kvaliteter.

Undertecknad uttrycker en oro för samhällets utveckling och hoppas att samhället ska ges
möjligheter att fortsätta leva och utvecklas. Undertecknad menar även att den pågående pandemin
medfört större möjligheter för distansarbete och hoppas på att fler ser möjligheten till helårsboende
i Mollösund.
Kommentar: För att anläg ga ett gångstråk runt Galleberget kr ävs inte en detaljplan.
Parallellt med detaljplanearbetet kommer dialog tas med markägaren för att anlägg a ett
gångstr åk mellan fyren och Kattviksbadet.
Se svar under punkt 3 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
Utanför planområdet undersöks möjligheterna att anlägga en bastu i K attvik.
Kommunen delar undertecknads vision av ett lev ande samhälle, förutsättningar för detta
skapas genom de verksam heter och den när ingslivsutveckling som detaljplanen möjliggör.

MOLLÖSUND 5:271
Yttr ande nummer 3.15
Undertecknad anser att sannolikheten är stor att de planerade bostäderna på hamnplanen endast
kommer att vara bebodda under sommarmånaderna och att det därmed inte kommer att öka
kundunderlaget året runt.
Undertecknad anser också att nytillkommande bebyggelse bör underordnas den befintliga stil och
utformning som råder i Mollösund, speciellt i de vattennära områdena. Undertecknad ställer sig
emot att förlägga en flera våningar hög restaurang i form av en siloliknande cylinder strider på alla
sätt mot den stil som annars råder inom området samt att Mollösund inte har behov av ytterligare
en restaurang.
Undertecknad menar att visionen om ett havsmatcentrum enbart är vision och önsketänkande och
anser att Mollösund behöver fler helårsboende och välkomnar en utveckling av hyresbostäder i
området Gården.
Undertecknad anser även att det inte är rimligt att kostnaden för höjning av vägar ska belasta
enskilda fastighetsägare genom samfällighetsföreningen. Innan fördelningsfrågan utretts på
nationell nivå skall den heller inte beslutas på lokal nivå, menar skrivelsen.
Kommentar: Detaljplanen kan skapa förutsättningar lokalt för utveckling av arbetsplatser,
service, handel med mera som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretruntboende.
Även utbyggnaderna av bo städer i attraktiva lägen kan locka till åretr untboende.
Målsättningen är därmed att ge möjlig heter till fler helårsboenden utifr ån de avseenden som
en detaljplan kan regler a och möjliggör a.
Se svar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
Detaljplanen medger byggr ätter som möter upp framtida behov av en mångsidig utveckling av
havsmatstillverkning . Kommunen har en dialog med näringsliv, branschorganisationer och
fastighetsägaren för att uppnå detta. Kommunens ambitio n är att ge förutsättningar för den
typen av utveckling i detaljplanen, men det är fastig hetsäg aren som har r ådig het över sin
fastighet och den verksam het som bedrivs där . Kommunen delar bilden av att det finns ett
behov av ytter ligar e hyresbostäder i Mollösund, vilket avses ske inom detaljplanen för
Gården.
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Se svar på Mollösunds samfällighetsförenings yttrande på sida 22.

MOLLÖSUND 5:211
Yttr ande nummer 3.20
Undertecknad anser att höjderna som föreslås i detaljplanen avviker kraftigt från all omgivande
bebyggelse och kommer att dominera bilden av Mollösund. Undertecknad anser att den nya
detaljplanen bör anpassas till de höjder som redan finns i omgivande bebyggelse och inte överstiga
dessa.
Undertecknad ställer sig förvånad till planförslaget med bakgrund av annars hård reglering av
renoveringar, ombyggnader och nybyggnationer i Mollösund och ifrågasätter om planförslaget har
förankrats med Bohusläns museum.
Undertecknad anser att Mollösunds enorma turistattraktion grundar sig i sin vackra och
förhållandevis väl bibehållna bebyggelse som måste värnas om och undertecknad anser att de
planerade byggnaderna på hamnplanen medför en förfulning av samhället som innebär är att man
försvårar möjligheter till arbetstillfällen i Mollösund.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:218
Yttr ande nummer 3.21 och 3.34 har under tecknats separ at av båda fastig hetsägar na.
Yttr ande 3.95 innehåller samma synpunkter och uppger samma fastig hetsbeteckning . Även
yttrande nummer 3.70 uppger fastighetsbeteckningen med en egen skr ivelse.
Skrivelserna, som innehåller samma synpunkter, ställer sig positivt till utveckling av samhällen som
Mollösund men vänder sig emot detaljplanen med de höga byggnaderna på hamnplanen.
Undertecknad menar bestämt att dem måste sänkas en våning, från 2,5 våningar till 1,5 våningar för
att passa in i miljön och inte begränsa utsikt mot havet.
I en annan skrivelse (3.70) anser undertecknad att planförslaget inte överensstämmer med
kommunens kulturmiljöprogram och undertecknad anser att ny bebyggelse tillåts vara för hög i
planförslaget. Undertecknad anser att planförslaget skulle medföra att Mollösunds siluett från havet
skadas. Undertecknad ställer sig emot granskningsförslaget men anser att om den tillåtna höjden för
ny bebyggelse sänkt och inte tillåts vara högre än befintlig bebyggelse kan undertecknad ställa sig
bakom förslaget.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:311
Yttr ande nummer 3.36. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad påpekar i sitt yttrande att ett siloliknande glastorn inte passar in i Mollösunds miljö
och anser att restaurang Strana är ett bra exempel på en byggnad som väl ansluter till Bohuslänsk
tradition.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:330
Yttr ande nummer 3.37
53

Undertecknad anser att gästhamnen behöver kompletteras med ytterligare toaletter, handfat och
tillgång till vatten även på vintern för att Mollösund ska kunna växa som besöksmål.
Kommentar: Kommunen bedömer att behovet och efter fråg an för att hålla gästhamnen öppen
under vinterhalv året är för liten gentemot de investeringar som kr ävs för att ordna v atten
och under håll under v inter n.

MOLLÖSUND 5:336
Yttr ande nummer 3.45
Undertecknad anser att trafiksituationen, som i samrådsredogörelsen beskrivs ska behandlas inom
detaljplan för Gården, istället bör hanteras inom den aktuella detaljplanen. Undertecknad anser att
förslaget med en ”bygdegata” från korsningen Landsvägen-Kyrkvägen ska ändras till att bli
”gårdsgata” som skulle stärka de oskyddade trafikanternas ställning i trafikmiljön, ytterligare
förstärka signalen om ”olämpligheten” av att leta parkeringsplatser i hamnområdet samt förstärka
intrycket av ett bilfritt skärgårdssamhälle. Undertecknad anser att korsningen LandsvägenKyrkvägen är en lämplig sista möjlighet att avleda trafik utan att skapa trafikbelastning i
hamnområdet då det dels erbjuds en möjlighet till ”rundkörning” vid Mollösund Östra eller i bästa
fall en parkeringsmöjlighet vid fotbollsplanen.
Kommentar: Förslaget att istället ändr a vägen till så kallat gångfartsområde kommer att
undersökas i samband med att fråg an utreds med tr afikverket. Kyrkv ägen ko mmer inte att
behandlas inom de aktuella detaljplaner na.

MOLLÖSUND 5:37
Yttr ande nummer 3.55
Undertecknad anser att detaljplanens förslag på drygt 14 meter höga magasins- och
restaurangbyggnader tillsammans med en siloliknande byggnad på 16,5 m kommer påverka
samhället och ge det en exceptionellt annorlunda skyline. Undertecknad hänvisar till att ny
bebyggelse måste förhålla sig till broschyren ”Med varsam hand – bygga i känsliga miljöer”.
Undertecknad anser att det bör göras en solstudie samt att det är svårt att se ny bebyggelse framför
sig utifrån planhandlingarna.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 23:5
Yttr ande nummer 3.62 och 3.66
Undertecknad anser att planhandlingarna inte tar tillräcklig hänsyn till Länsstyrelsens yttrande
avseende bland annat att bibehålla områdets unika visuella karaktär och kulturhistoriska värde.
Undertecknad anser att ny bebyggelse inte ska medges vara högre än ca 9 m för att inte överstiga
befintlig bebyggelse.
Undertecknad anser att silobyggnaden bör plockas ur från den föreslagna bebyggelsen.
Undertecknad anser att höga byggnader inte bör placeras närmast havslinjen då Mollösund
förknippas med låga sjöbodar närmast havslinjen. Undertecknad anser att planförslaget bör justera
högsta tillåtna höjd på ny bebyggelse. Undertecknad ser ingen anledning att flytta två befintliga
sjöbodar på Korrholmen.
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I en annan skrivelse (3.66) ställer sig undertecknad positiv till att ny bebyggelse föreslås inom
hamnplanen, Sillfabriken och lilla hamnbassängen men anser att dessa måste anpassas efter
Mollösunds unika kulturmiljö. Även denna skrivelse anser att silobyggnaden bör plockas ur från
planförslaget och att ny bebyggelse bör sänkas.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 1:107
Yttr ande 3.77. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Uppro p: Utveckla Mollö sund med
eftertanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad saknar en analys hur planförslaget skulle öka den fasta befolkningen i Mollösund och
anser att detaljplanen snarare inriktar sig mot turism. Undertecknad menar att samhället inte
behöver en till restaurang samt anser att den nya bebyggelsen tillåts vara för hög vilket kommer
göra gästhamnen mindre attraktiv.
Kommentar: Detaljplanen kan skapa förutsättningar lokalt för utveckling av arbetsplatser,
service, handel med mera som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretruntboende.
Även utbyggnaderna av bo städer i attraktiva lägen kan locka till åretr untboende.
Målsättningen är därmed att ge möjlig heter till fler helårsboenden utifr ån de avseenden som
en detaljplan kan regler a och möjliggör a. En detaljplan kan inte gar antera eller tving a hur
nya bostäder kommer att nyttjas. Det inte möjlig t med stö d av plan- och bygglagen att skilja
helårsboende och fritidshus och bostadens användning går således inte att regler a i en
detaljplan.
Se svar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:338
Yttr ande nummer 3.78
Undertecknad anser en den nya bebyggelsens höjd, volym och placering inkräktar på den öppna
miljö och Mollösunds historiska utseende. Undertecknad menar att den föreslagna
restaurangbyggnaden är för skrymmande och skymmer den fina kulturmiljön när man kommer från
sjövägen. Undertecknad anser att både bebyggelsen på hamnplanen och vid hamnbassängerna är
för hög och ställer sig även emot den siloliknande byggnaden.
Undertecknad anser även att planförslaget inte har tagit hänsyn till parkeringsbehovet med tanke på
att planförslaget ska locka fler besökare.
Undertecknad anser att vägen till Mollösund måste förbättras.
Undertecknad anser att planförslaget tydligare bör ge möjligheter till nyetablering av hotell som kan
erbjuda attraktiv kost och logi året runt och en bastu i Kattvik.
Undertecknad ifrågasätter om detaljplanen verkligen har utformats i samråd med Bohusläns
museum, som tjänstepersoner påstod under mötet.
Undertecknad har uppfattningen att det bakomliggande motivet till detaljplanens utformning är
främst exploatörens och kommunens ekonomiska intressen. Undertecknad undrar om planförslaget
är till för att gynna enskilda intressen framför de allmänna och de kulturhistoriska?
Undertecknad begär därmed att kommunen avstår från att anta planförslaget och att det istället
omarbetas.
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Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.
Trafiksituationen i Mollösund är idag ansträngd under sommarmånaderna då många
turister söker sig till orten. Kommunen bedömer att det krävs ett antal ny a
parker ingsplatser för att kunna utveckla Mollösund med ny a bostäder och ver ksamheter .
Samtidigt är ytor na för parkeringsplatser begränsade inom hamnområdet. Planförslaget
innehåller kommunens bedömning av de mest lämplig a parker ingsåtgär der na utifrån platsens
förutsättning ar. Ytterlig ar e parkeringsplatser för besökare och boende kommer tillskapas
vid Gården, ca 600 m nor döst om hamnplanen.
Det är trafikverket som fö rvaltar vägen och ansvar ar för under håll. Inom det planprogram
som tas fr am för Hälleviksstrand och Edshultshall konstateras att vägen behö ver breddas
och detta är en fråg a som kommunen kommer att dr iva i samband med fr amtag ande av ny
detaljplan för Edshultshall. För övriga str äckor mellan Hälleviksstr and och M ollösund kan
det bli aktuellt att kommunen dr iver fr ågan om att öka standar den på v ägen g enom att
vägen blir ett pr ioriter at o bjekt i reg ional v ägplan.
Hotellverksamhet medges för tillkommande byggrätter.
Utanför planområdet påg år dialog/utredning om att anlägga en bastu i K attvik.
Två samråd har skett med Bohusläns museum, 2020-06-11 och 2020-12-17.
Kommunens ambitio n är inte att bejaka kortsiktig a vinstintressen utan att möjliggöra
förutsättning ar för en fortsatt utveckling av Mollösund.

MOLLÖSUND 5:413
Yttr ande nummer 3.82 och 2.97 innehåller samma skrivelse.
Undertecknad vänder sig mot planförslaget med de höga byggnaderna på hamnplanen, Sillfabriken
och Korrholmen och menar bestämt att de måste sänkas en våning från 2,5 våningar till 1,5
våningar för att inte begränsa utsikt mot havet. Undertecknad ställer sig positiv till utvecklingen av
området i övrigt.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.

MOLLÖSUND 5:177
Yttr ande nummer 3.83. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad ifrågasätter höjden på ny bebyggelse i planförslaget och menar att planförslaget
kommer att medföra att Mollösunds siluett från havet kommer att förstöras av höga magasin.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:357
Yttr ande nummer 3.84
Undertecknad beskriver att problemet med planförslaget är att näringsidkare antingen kommer att
köpa dyra lokaler eller betala höga månadshyror. Båda faktorer bidrar till att starkt begränsa
möjligheterna att bedriva en hållbar verksamhet i Mollösund, menar skrivelsen. Undertecknad
presenterar i ett eget förslag bland annat en flexibel food court vid dansbanan för t.ex. havsmat, en
drive in brygga och gångväg mellan food court-området och nya restaurangen som föreslås flyttas
till udden vid tankstationen, samt gångvägar över Galleberget. Förslaget presenteras i en
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illustrationskarta och föreslår även att tankstationen flyttas till Lervik. Undertecknad anser även att
höjden på ny bebyggelse är för hög samt saknar visualiseringar på förslaget.
Kommentar: Kommunen ser positivt på det koncept som under tecknat föreslagit. Allm än
plats torg, kommer att utö kas längs med kajer na och vid Hamnvägens ände. Tillfälliga
verksamheter enligt förslag et kan inrymmas inom denna yta. Kommunen bedömer att det är
lämpligt att låta befintlig tankstation ligg a kvar utifrån flera aspekter , såsom för stöd till
turistisk verksamhet, läge ur sjöfar tssynpunkt samt ekonomiska orsaker.
Se svar ang ående byggnaders höjder under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande
synpunkter på sida 5. Visualiseringar kommer att tas fr am till en andra granskning .

MOLLÖSUND 5:233
Yttr ande nummer 3.87. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad undrar om det är klokt att bygga en ny stor restaurang när de fyra befintliga har svårt
att överleva annat än några veckor på sommaren.
Kommentar: Se sv ar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:399
Yttr ande nummer 3.91
Undertecknad uppfattas upprörd över planförslaget. Undertecknad ifrågasätter förslaget och anser
att hamnområdet tillåts förvanskas på ett främmande sätt.
Kommentar: Kommunen no terar den starka kritiken mot förslaget. Vissa förändring ar
kommer göras på planförslaget och presenter as vid en andr a granskning .
Se svar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5 samt Bohusläns
museums yttr ande på sida 21.

MOLLÖSUND 5:137
Yttr ande nummer 3.94. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad anser att planförslaget tillåter för höga byggnader som inte tar hänsyn till befintlig
bebyggelse. Undertecknad ställer sig också emot att höjningar av marknivåer blir fastighetsägarnas
ansvar. Skrivelsen innehåller egna visualiseringar.
Kommentar: Se sv ar ang ående byggnader s hö jd under punkt 1 i avsnittet Ofta
förekommande sy npunkter på sida 5 samt svar angående ansvar för
klimatanpassningsåtgär der under Mollösunds samfällighetsförenings yttr ande på sida 22.

MOLLÖSUND 5:319
Yttr ande nummer 3.106
Undertecknad anser att de föreslagna byggnaderna i Hamnområdet är för höga och strider mot
ambitionen att varsamt förnya Mollösund. Undertecknad föreslår att ny bebyggelse medges vara
som högst 10 m inklusive åtgärderna för att klara stigande vattennivåer.
Undertecknad anser vidare att det behöver entydigt klarläggas vem som skall bekosta höjning av
vägar och gatumark. Det kan inte rimligen lämnas till fastighetsägarna och samfälligheten, menar
undertecknad.
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Kommentar: Se sv ar ang ående byggnader s hö jd under punkt 1 i avsnittet Ofta
förekommande sy npunkter på sida 5 samt svar angående ansvar för
klimatanpassningsåtgär der under Mollösunds samfällighetsförenings yttr ande på sida 22.

MOLLÖSUND 5:91
Yttr ande nummer 3.113. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Skrivelsen innehåller ett antal frågor som undertecknad önskar svar på:
•
•

Har kommunen behov av mer företagslokaler? Har företag efterfrågat lokaler?
Har Mollösund behov av mer delårsboende?

Undertecknad menar även att företagslokaler ofta används som delårsboende och anser att risken är
stor för detta i Sillfabriken. Undertecknad anser att kommunen måste skapa hyreslägenheter för att
få helårsboende. Undertecknad menar att det är fel att detaljplanen medger parkeringsplatser och
anser parkeringsplatser och vändplats bör utgår från detaljplanen. Undertecknad anser att
besöksnäringen är framtiden för Mollösund och att nya cykel- och vandringsleder kan förlänga
säsongen och skulle stärka Orust som attraktivt resmål.
Undertecknad ställer sig starkt emot den tillåtna höjden på ny bebyggelse.
Kommentar: Detaljplanear betet initier ades av ett planbesked där en exploatör önskat
utveckla sina verksamhetslokaler .
Detaljplanen kan skapa förutsättning ar lokalt för utveckling av ar betsplatser, service,
handel med mer a som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretr untboende. Även
utbygg naderna av bostäder i attr aktiv a lägen kan locka till åretruntboende. M ålsättningen
är därmed att ge möjligheter till fler helårsboenden utifr ån de avseenden som en detaljplan
kan r egler a och möjliggöra. En detaljplan kan inte g aranter a eller tvinga hur nya bostäder
kommer att nyttjas. Det inte möjligt med stöd av plan- och bygglagen att skilja helårsboende
och fritidshus och bostadens användning går således inte att regler a i en detaljplan.
Boende i Sillfabriken tillåts inte. V id missnöje eller misstanke om otillåten användning
kan en tillsynsanmälan gö ras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då utr eda om åtgär den
strider mot plan- och bygglagstiftningen. Om den byg glovsbefriade åtgär den strider mot något
krav i plan- och bygglagstiftningen kan byggnadsnäm nden ingripa.
Utanför detaljplaneområdet pågår även pro jekt för kommunens cykelstrategi, där det på
längre sikt finns planer på att skapa ett sammanhängande cykelturiststråk mellan
Mollösund och Malö n/Flatön.
Se svar ang ående byggnaders höjd under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter
på sida 5.

MOLLÖSUND 5:253
Yttr ande nummer 3.118
Undertecknad föreslår ett antal förändringar på tillkommande bebyggelse:
•
•
•

Gångstråket runt Galleberget görs tillgänglighetsanpassat och placeras nedanför
fastigheterna
Fastigheterna vid Gallebergsudden medges låga enplanshus i grå eller vis färgskala
Magasinen på Hamnplan läggs längre in mot berget och målas i en grå färg
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•
•

På hamnplanen kan befintlig bebyggelse ligga kvar med utvecklingsmöjligheter framför
befintlig byggnad
Restaurangbyggnaden utgår från förslaget

Kommentar: Galleberget ligger inte inom detaljplaneo mrådet och kan därför inte reglera
området. Att genomföra ett gångstråk runt Galleber get är fortfarande möjlig t, även om
området inte planläggs.
Två magasinsbyggnader fly ttas närmare berget, den ena där en större hamnbygg nad ligger
idag . Byggnader nas färgsättning regler as till tr aditio nsenliga kulörer. Fr ågan utreds till
granskning 2 om den bygg nad som fly ttas närmast berget även kan färgsättas med
jär nvitrio l. Gestaltningsfö rslaget har tagits fr am i samråd med ko nsulterande arkitekt och
Bohusläns museum.
Se svar ang ående restaurangbyggnad under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande
synpunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:294
Yttr ande nummer 3.122
Undertecknad anser att Ångbåtsbryggan ska vara kvar så att ångaren Bohuslän kan lägga till och att
plats ska finnas för att kunna backa ut från bryggan vid hård vind. Undertecknad anser att nya hus
ska uppföras så att man kan strosa runt dem och att inga sjötomter ska finnas.
Kommentar: Ång båtsbrygg an ligger kv ar enlig t planförslaget. Längs med kajen läggs
marken som allmän plats för att inte priv atiser a str andlinjen. Se svar angående juster ing av
byggnaders placer ing under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:142 OCH 5:159
Yttr ande nummer 3.123
Undertecknad vill invända mot skalan i den planerade bebyggelsen runt hamnbassängen och på
Korrholmen. Undertecknad befarar att den höga bebyggelsen väsentligt kommer att förändra
Mollösunds karakteristiska stadsbild. Undertecknad ifrågasätter om bebyggelsen lever upp till
kraven i PBL 2 kap. 6 §. Undertecknad anser att Orust kommun behöver ta fram tydliga
perspektivbilder över den planerade högre bebyggelsen i sitt sammanhang, både från vattnet och
från land.
Undertecknad anser också att nödvändiga åtgärder mot stigande havsnivåer på allmän platsmark ska
bekostas av allmänna medel och inte Mollösunds samfällighetsförening och därmed de boende i
samhället.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5 samt sv ar angående ansv ar för klim atanpassningsåtgär der under Mollösunds
samfällig hetsförenings yttr ande på sidan 22.
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med PBL 2 kap. 6 §. Se sv ar på Bo husläns
museums yttr ande på sida 21.
Visualiser ing ar kommer att tas fr am till en andra g ranskning.

MOLLÖSUND 5:144 OCH 5:158
Yttr ande nummer 1.130. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
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Undertecknad anser att det är anmärkningsvärt att kommunen i sin detaljplan kan föreslå de höga
byggnader som föreslås i hamnområdet och på Morgans brygga och anser att det måste ifrågasättas
om detaljplanen är förenlig med PBL. Undertecknad anser att detaljplanen inte överensstämmer
med den rådgivningsbroschyr som kommunen själv tagit fram. Undertecknad anser att Orust
kommun inte har tagit hänsyn till Bohusläns museums konsekvensanalys. Undertecknad håller inte
med om meningen i planbeskrivningen att ” Kommunens samlade bedömning är således att
detaljplanen säkerställer att den tillkommande bebyggelsen inte kommer att påverka riksintresset för
kulturmiljö negativt”.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5.

MOLLÖSUND 5:431
Yttr ande nummer 3.132
Undertecknad anser att 14 meters höjd kommer att förstöra Mollösunds karaktär då utsikten mot
sundet försvinner.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på
sida 5

MOLLÖSUND 18:10
Yttr ande nummer 3.134
Undertecknad håller inte med kommunens bedömning om att påverkan på landskapsbilden
begränsas då ny bebyggelse anpassas till omkringliggande miljö och bebyggelsestruktur.
Undertecknad anser att skillnaden mellan höjden på ny och befintlig bebyggelse skiljer väsentligt.
Undertecknad anser inte att planförslaget att dela upp voluminösa byggnader på tre enheter inte kan
vara att hörsamma Länsstyrelsens erinran.
Undertecknad vädjar kommunen att ta ner höjd och antal våningar så att Mollösunds skyline
förändras minimalt.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:381
Yttr ande nummer 3.143
Undertecknad är kritisk till den omarbetade och reviderade detaljplanen som nu ligger ute för
granskning och tycker inte att den följer kommunens egna riktlinjer. Undertecknad menar att det är
anmärkningsvärt att kommunen presenterar en detaljplan med så många höga byggnader.
För att behålla den genuina helhetsbilden och inte ändra karaktären av Mollösund bör ny
bebyggelse hålla samma höjd som dagens magasin och sillfabrik, menar skrivelsen.
Undertecknad anser att kommunens bedömning av detaljplanens påverkan på riksintresset är
felaktigt.
Undertecknad vänder sig emot att vändplatsen har flyttats bakom magasinsbyggnaderna.
Undertecknad anser att det är anmärkningsvärt och oacceptabelt att kommunen ändrar
ansvarsfördelningen för gata och torg från att tidigare ligga på exploatör och kommun men nu ligga
på exploatör och samfällighetsförening.
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Undertecknad anser att kommunen borde ta ett större ansvar för parkeringsfrågan.
Undertecknad ifrågasätter att kommunen inte presenterar visualiseringar och anser att kommunen
väljer en olämplig tidpunkt för granskningsperioden.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5
samt svar angående ansvar för klimatanpassningsåtg ärder under Mollösunds
samfällig hetsförenings yttr ande på sidan 22.
Trafiksituationen i Mollösund är idag ansträngd under sommarmånaderna då många
turister söker sig till orten. Kommunen bedömer att det krävs ett antal ny a
parker ingsplatser för att kunna utveckla Mollösund med ny a bostäder och ver ksamheter .
Samtidigt är ytor na för parkeringsplatser begränsade inom hamnområdet. Planförslaget
innehåller kommunens bedömning av de mest lämplig a parker ingsåtgär der na utifrån platsens
förutsättning ar. Ytterlig ar e parkeringsplatser för besökare och boende kommer tillskapas
vid Gården, ca 600 m nor döst om hamnplanen.
Visualiser ing ar kommer att tas fr am till en andra g ranskning.

MOLLÖSUND 5:248
Yttr ande nummer 3.146, 3.147 och 3.149
I en skrivelse motsätter sig undertecknad den stora utbyggnaden.
I en annan skrivelse anser en annan undertecknad att den nya detaljplanen är för storskalig och inte
passar in i Mollösunds hus stil och profil från vattnet. Undertecknad vädjar kommunen att tänka
om.
I en tredje skrivelse ställer sig en tredje undertecknad positiv till att samhället utvecklas men anser
att den nya bebyggelsen än för hög. Undertecknad anser att förslaget ska revideras.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:11 OCH 5:428
Yttr ande nummer 3.153. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad anser att kommunen behöver ta fram illustrationsunderlag för en rättvis bedömning
av förslaget.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

MOLLÖSUND 5:140
Yttr ande nummer 3.201. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad anser att det finns ett behov av fungerande kommunikationer (bättre väg och
cykelbana samt utökad kollektivtrafik) för att Mollösund ska bli attraktivt för fastboende och
tillfälliga besökare.
Undertecknad anser att ny bebyggelse vid Sillfabriken bör vara flera mindre byggnader snarare än
breda och höga byggnader.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

61

Utanför detaljplaneområdet pågår projekt för kommunens cykelstr ategi, där det på längre
sikt finns planer på att skapa ett sammanhäng ande cykelturiststråk mellan Mollösund och
Malön/Flatö n.

MOLLÖSUND 19:3
Yttr ande nummer 3.208. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad undrar vad ett huvudsyfte är och om detaljplanen uppfyller detta.
Undertecknad ifrågasätter om det finns intressenter för att driva en restaurang som är designad av
kommunen.
Undertecknad anser att förslaget behöver skapa förutsättningar för kollektivtrafik.
Kommentar: Syftet för respektive detaljplan juster as i sam band med att detaljplaneområdet
delas till två o lika detaljplaner.
Detaljplanen möjliggör en utvecklig av ver ksamheter när behovet uppstår . Kommunens syfte
och motiv till planlägg ning en vid Korrholmen beskr iv s under punkt 2 i avsnittet Ofta
förekommande sy npunkter på sida 5.
En detaljplan kan inte reglera ko llektivtrafik. I detaljplanen möjliggörs att turistbussar
kan köra ner och vända vid hamnplanen.

MOLLÖSUND 5:92
Yttr ande nummer 3.210
Undertecknad delar planförslagets huvudsakliga inriktning men vill betona betydelsen av ett
bibehållande av den befintliga kulturmiljön och dess historia. Undertecknad anser att
gestaltningsförslaget för Sillfabriken och hamnplanen innebär en väsentlig förändring av områdets
karaktär. Undertecknad anser även att en siloliknande torn på Sillfabriken är svårmotiverat.
Undertecknad anser att vattennära bostäder vid Mollösundet inte bör tillåtas eftersom det på sikt
kommer att förhindra promenader längs kajen.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Längs med kajen reg leras marken som allmän plats samt hamnändamål med
bebyggelseförbud för att inte pr ivatisera strandlinjen. Ytan för allmän plats vid hamnplanen
utökas ytterligare med hamntorg.

MOLLÖSUND 5:149
Yttr ande nummer 3.212
Undertecknad anser att detaljplaneområdet är för stort och anser att vägsamfällighetens mark inte
ska ingå i detaljplanen.
Undertecknad motsätter sig storlek och volym på ny bebyggelse och anser att två magasin samt
restaurangbyggnad är oförankrade i landskapet och med den historiska kontexten. Undertecknad
anser att höjden på ny bebyggelse bör sänkas.
Kommentar: Detaljplaneo mrådet kommer att delas upp i två o lika detaljplaner.
Vägsamfällighetens m ark behöver ingå för att möjlig göra klim atanpassningsåtg ärder .
Se svar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
62

TÅNGEN 4:51, 4:52 OCH 4:53
Yttr ande nummer 3.11
Undertecknade ställer sig positiva till byggnationen men har synpunkter på trafikutredningen som
utgör underlag för detaljplanen. Undertecknad anser att väg 744 redan idag är kraftigt belastad och
att det finns ett stort behov av gång- och cykelbana. I utredningen föreslås en utbyggnad av gångoch cykelbana från Mellantången till Mollösund. Undertecknad anser att denna gång- och cykelbana
ska fortsätta till Övre Tången samt utmed hela väg 744. En utökad gång- och cykelbana utgör en
positiv faktor för ett ökat helårsboende, menar skrivelsen.
Kommentar: Utanför detaljplaneområdet pågår pro jekt för kommunens cykelstr ategi, där det
på längre sikt finns planer på att skapa ett sammanhängande cykelturiststråk mellan
Mollösund och Malö n/Flatön, som berör aktuell str äcka.

TÅNGEN 3:59
Yttr ande nummer 3.128
Undertecknad anser att det finns stor anledning att ytterligare säkerställa att bottenvåningarna i
byggnader med kommersiella ytor inte på sikt omvandlas till bostäder. Undertecknad menar att
risken att den tänkta etableringen av restaurang på Korrholmen kommer till stånd utan långsiktig
bärkraft bör särskilt beaktas. Markanvisning för restaurangverksamhet bör absolut inte ske förrän
kommersiell verksamhet i övriga nybyggnationer inom planområdet visar sig långsiktigt hållbara,
menar skrivelsen.
Undertecknad anser att väg 178 måste förbättras innan nybyggnation kan tillåtas på grund av att
trafiksituationen redan idag är ansträngd.
Kommentar: Det är trafikverket som förvaltar v ägen och ansv arar för underhåll. Inom det
planprogram som tas fr am för Hälleviksstrand och Edshultshall konstater as att v ägen
behöver breddas och detta är en fr åga som kommunen kommer att dr iva i sam band med
framtag ande av ny detaljplan för Edshultshall. För ö vriga str äckor mellan Hälleviksstr and
och Mollösund kan det bli aktuellt att kommunen driver fr ågan om att öka standar den på
vägen genom att vägen blir ett prioriterat objekt i regional väg plan.
Se svar under punkt 1 och 2 i avsnittet Ofta föreko mmande sy npunkter på sida 5.

TÅNGEN 3:63
Yttr ande nummer 3.202
Undertecknad anser att byggnadshöjden i den föreslagna detaljplanen är orimligt hög.
Undertecknad anser att förslaget inte följer Bohusläns Museums samrådsyttrande.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5
samt Bohusläns museums yttrande på sida 21.

SJÖBOD 90
Yttr ande nummer 3.14
I skrivelsen redogörs varför boden, som ligger strax utanför planområdet felaktigt inte medger
bostad i den gällande detaljplanen från 2004. Undertecknad anser att planområdet för detaljplanen
Mollösund 5:351 m.fl. ska utökas och att boden ska medge boende. Undertecknad menar att
byggnaden stugan användes som en komplementbyggnad till huvudfastigheten på Sandvägen och
att man inte blivit underrättad under planprocessen för detaljplanen som trädde laga kraft 2004 utan
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upptäckte felaktigheten i och med att arrendeavtalet förnyades 2014. Skrivelsen innehåller
ytterligare information och historia om byggnaden.
Kommentar: Under tecknad har fått återko ppling via mail. Fråg an bedöms inte kunna
hanter as inom ramen för detaljplanen.

EDSHULT 1:55
Yttr ande nummer 3.44. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad ifrågasätter att planförslaget kommer att gagna skattebetalande kommuninvånare och
anser att det borde vara ett krav att inflyttande boende ska betala skatt i kommunen.
Kommentar: Detaljplanen kan skapa förutsättningar lokalt för utveckling av arbetsplatser,
service, handel med mera som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretruntboende.
Även utbyggnaderna av bo städer i attraktiva lägen kan locka till åretr untboende.
Målsättningen är därmed att ge möjlig heter till fler helårsboenden utifr ån de avseenden som
en detaljplan kan regler a och möjliggör a. En detaljplan kan inte gar antera eller tving a hur
nya bostäder kommer att nyttjas. Det inte möjlig t med stö d av plan- och bygglagen att skilja
helårsboende och fritidshus och bostadens användning går således inte att regler a i en
detaljplan. Det är ett allmänt intresse att utveckla näringslivet och besöksnäringen i
Mollösund, så ett bättre fö rutsättning ar skapas för ett lev ande lokalsamhälle, året r unt.
Utveckling av näringslivet är även ett allmänt intresse ur det kommunala eko nomiska
perspektivet.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.6
Undertecknad ställer sig kritisk till den restaurangbyggnad som föreslås i nära anslutning till en lokal
företagare på udden vid Korrholmen och uttrycker oro för företagets framtid. Undertecknad vill
även informera om att rampen som föreslås tas bort i förmån för kaj används för lastning av
betesdjur till Mollön och undrar över hur denna funktion ska ersättas.
Kommentar: Se sv ar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Lastning av betesdjur planeras ske genom en ny ramp i Lervik när den befintliga ram pen i
Mollösund tas bort. Lokaliseringen av den nya r ampen har bedömts fungera väl för denna
funktion samt v id t ex seg lingstävling ar. De ny a kajerna och en ny ramp är i nuläget ing a
beslutade invester ingsprojekt, men detaljplanen möjliggör en sådan utveckling .

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.42
Undertecknad motsäger sig förslaget till ny detaljplan och anser att byggnaderna inte passar in i
miljön. Undertecknad anser att byggnaderna är för höga och att färgvalen inte stämmer överens
med Mollösunds fiskeläge.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5
samt svar på Bohusläns m useums yttrande på sida 21.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.47. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
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Undertecknad ifrågasätter om det verkligen kommer att bli fler skattebetalare genom planförslaget
och anser att det är det som kommunen behöver.
Kommentar: Detaljplanen kan skapa förutsättningar lokalt för utveckling av arbetsplatser,
service, handel med mera som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretruntboende.
Även utbyggnaderna av bo städer i attraktiva lägen kan locka till åretr untboende.
Målsättningen är därmed att ge möjlig heter till fler helårsboenden utifr ån de avseenden som
en detaljplan kan regler a och möjliggör a. En detaljplan kan inte gar antera eller tving a hur
nya bostäder kommer att nyttjas. Det inte möjlig t med stö d av plan- och bygglagen att skilja
helårsboende och fritidshus och bostadens användning går således inte att regler a i en
detaljplan. Det är ett allmänt intresse att utveckla näringslivet och besöksnäringen i
Mollösund, så ett bättre fö rutsättning ar skapas för ett lev ande lokalsamhälle, året r unt.
Utveckling av näringslivet är även ett allmänt intresse ur det kommunala eko nomiska
perspektivet.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.69
Undertecknad anser att planförslaget innebär att samhället kommer att upplevas som en instängd
hamn och menar att fabriken bör läggas där människor inte rör sig och där naturvärden inte är lika
stora.
Skrivelsen redogör även för de kvaliteter som samhället har, från perspektivet av en turist.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.75. Yttrandet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad anser att planförslaget saknar förståelse för vad som passar in i samhällsmiljön och
ställer sig kritisk till att höjden på tillkommande bebyggelse inte justerats efter de synpunkter som
kommit in under samrådet.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.100
Undertecknad motsätter sig planerna att bygga en restaurang på Korrholmen på grund av att det
saknas ett behov, att en restaurang inte skulle gynna helårsboende och att byggnaden hindrar
befintlig verksamhet på Korrholmen.
Kommentar: Se sv ar under punkt 2 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.121
Undertecknad anser att detaljplanen ska bidra till sysselsättning och boende är en utopi.
Undertecknad anser att det är omöjligt att ta hela hamnområdet i anspråk för att blanda boende
med fiskenäring, sjöfart, hantverk och övrig verksamhet som är beroende av en fungerande våg från
både land och hav.
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Undertecknad anser att detaljplanen saknar ekonomiska beräkningar efter dagens mått och
undertecknad sakar en ekonomisk konsekvensbeskrivning. Skrivelsen menar att blanda
verksamheter med boende strider helt mot boverkets intentioner för en god samhällsbildning och
menar att försvaret, kustbevakningen, sjöräddningen, fiske och sjönära fraktfart behöver nuvarande
infrastruktur. Undertecknad anser att Mollösund som fiskehamn kommer ta slut om man stänger av
landförbindelsen.
Undertecknad anser att de föreslagna byggnaderna i hamnen kommer med sin höjd delvis förändra
blickfånget från hav till land och från land till hav.
Undertecknad anser att sjöbodar bör medges att isoleras, koppla in vatten och avlopp och tillåta
åretruntanvändning eftersom dem inte är anpassade för fiske med dagsens mått och regler för
livsmedelshantering och arbetsplatser.
Skrivelsen bilägger även ”Segdragen Rönnängstvist överprövas” Lokaltidningen Stenungsund,
”Bara floskler när Mollösund ska utvecklas” Lokaltidningen Stenungsund, Information om
verksamhet med sjötransporter och naturvård, bild från artikeln ”Brygga i behov av underhåll”
Bohusläningen.
Kommentar: Detaljplanen kan skapa förutsättningar lokalt för utveckling av arbetsplatser,
service, handel med mera som i sin tur kan för bättra förutsättningar na för åretruntboende.
Även utbyggnaderna av bo städer i attraktiva lägen kan locka till åretr untboende.
Målsättningen är därmed att ge möjlig heter till fler helårsboe nden utifr ån de avseenden som
en detaljplan kan regler a och möjliggör a. En detaljplan kan inte gar antera eller tving a hur
nya bostäder kommer att nyttjas. Det inte möjlig t med stö d av plan- och bygglagen att skilja
helårsboende och fritidshus och bostadens användning går således inte att regler a i en
detaljplan.
I små, täta samhällen som Mollösund är det redan idag en blandning av verksamheter och
boende. B åde boende och förutsättning ar för verksamheter behöver bättre för utsättningar att
utvecklas, för att stärka lokalsam hället. De verksamheter som planen ger för utsättning ar
för är inte av den karaktären att det blir olämpliga boendemiljöer .
Se svar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande synpunkter på sida 5.
Kommunfullm äktige beslutade 9 juni 2016 om riktlinjer för sjö bodar och sjönära bygg nader
som syftar till att utgöra r iktlinjer för handlägg ning av plan, fastighetsbildning s-, bygg lovsoch tillsy nsärenden rör ande sjöbo dar samt för upplåtelse av kommunal mark och bygg nader
för sjöbo ds- och förr ådsändamål. Riktlinjer nas över gripande mål är att str anden och
hamnmiljön inte ska privatiseras, var för boende inte tillåts i sjöbodar eller sjönära
byggnader.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.177
Undertecknad anser att den nya bebyggelsen är för hög vilket kommer kväva hamnen och negativt
påverkar fiskhandlaren och samtliga övriga aktörer.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.180
Undertecknad ställer sig positiv till att Galleberget togs bort från detaljplanen.
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Undertecknad anser att ny bebyggelse i förslaget är för stora och höga i förhållande till omgivande
bebyggelse. Undertecknad anser att gestaltningen behöver ta större hänsyn till Mollösunds allmänna
byggnadsskala.
Undertecknad vill påminna om att kommunen har planmonopol och anser att större hänsyn
behöver tas till det allmänna intresset istället för exploatörens plånbok.
Kommentar: Se sv ar under punkt 1 i avsnittet Ofta förekommande sy npunkter på sida 5.
Kommunen har ett ansvar för att utveckling sker genom aktiv planläggning med balanserat
hänsynstagande till befintliga natur- och kulturvär den, där en avväg ning mellan allmänna
och enskilda intressen sker. Det är ett allm änt intresse att utveckla näringslivet och
besöksnäringen i Mollösund, så ett bättre för utsättningar skapas för ett lev ande
lokalsamhälle, året r unt. Utveckling av näringslivet är även ett allmänt intresse ur det
kommunala ekonomiska perspektivet.

ANNAN ÄN SAKÄGARE
Yttr ande nummer 3.209. Yttr andet innehåller även skrivelsen ” Upprop: Utveckla
Mollösund med efter tanke” som redogörs på sida 27.
Undertecknad anser att förslaget inte utvecklar Mollösund åt rätt riktning och ifrågasätter om
kommunen värnar om det genuina Mollösund.
Undertecknad anser att vägen måste förbättras för att kunna utveckla fler verksamheter och
bostäder. Hur ser planerna ut för en säkrare väg och cykelbana, undrar undertecknad.
Kommentar: Utanför detaljplaneområdet pågår pro jekt för kommunens cykelstr ategi, där det
på längre sikt finns planer på att skapa ett sammanhängande cykelturiststråk mellan
Mollösund och Malö n/Flatön.
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MEDVERKANDE
Granskningsutlåtandet har tagits fram av Sofia Jonasson, Rickard Karlsson och Erik Ysander på
Orust kommun.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-11

§ 13
KS/2021:1366
Beslut om antagande av detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Anta detaljplan för Mollösunds östra hamnområde enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att
ge befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar. Detaljplanen
syftar även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga
åtgärder.
Planprocessen för Mollösunds östra hamnområde bedrivs med så kallat normalt förfarande och
detaljplanen var på granskning under tiden 4 februari – 19 mars 2021. Yttrandena över förslaget
om utvecklingen i Mollösund medförde att kommunen bedömde att förslaget till vissa delar
behöver omarbetas. Därför beslutades i november 2021 att detaljplanen som granskades skulle
delas i två separata detaljplaner där den ena ska granskas igen och den andra, aktuell detaljplan,
inte ska omarbetas och kan därför antas. Redaktionella justeringar har gjorts på aktuell detaljplan
mellan granskning och antagande vilka beskrivs i granskningsutlåtandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-16
Plankarta daterad 2021-12-16
Planbeskrivning daterad 2021-12-16
Granskningsutlåtande daterad 2021-10-21
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
Bygg och miljö

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26

§ 23
KS/2021:1366
Beslut om antagande av detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
Kommunstyrelsens beslut
Överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Anta detaljplan för Mollösunds östra hamnområde enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att
ge befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar. Detaljplanen
syftar även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga
åtgärder.
Planprocessen för Mollösunds östra hamnområde bedrivs med så kallat normalt förfarande och
detaljplanen var på granskning under tiden 4 februari – 19 mars 2021. Yttrandena över förslaget
om utvecklingen i Mollösund medförde att kommunen bedömde att förslaget till vissa delar
behöver omarbetas. Därför beslutades i november 2021 att detaljplanen som granskades skulle
delas i två separata detaljplaner där den ena ska granskas igen och den andra, aktuell detaljplan,
inte ska omarbetas och kan därför antas. Redaktionella justeringar har gjorts på aktuell detaljplan
mellan granskning och antagande vilka beskrivs i granskningsutlåtandet.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-01-11 § 13 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Anta detaljplan för Mollösunds östra hamnområde enligt 5 kap 27 § plan och bygglagen
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Larsson (C) yrkar bifall till förslaget från utskottet för samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-16
Plankarta daterad 2021-12-16
Planbeskrivning daterad 2021-12-16
Granskningsutlåtande daterad 2021-10-21
Beslutet skickas till
Mark- och exploatering
Bygg och miljö

1

Datum

Diarienummer

2021-10-21

KS/2021:1067

1(2)

Kommunstyrelseförvaltningen
Edmund Persson
telefon 0304-33-40-38
e-post: edmund.persson@orust.se

Beslut gällande övertagande av ansvar och skötsel av lekplatser inom Ellös
vägförenings område.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Att kommunen inte ska överta förvaltningen av de i skrivelsen angivna lekplatserna i
Ellös.
Sammanfattning av ärendet
Ellös Vägförening förvaltar idag tre lekplatser som enligt anläggningsförrättning inte
ingår i vägföreningens förvaltningsansvar. Med anledning av detta begär vägföreningens
styrelse att kommunen ska ta över förvaltningen av dessa lekplatser senast vid årsskiftet
2021/2022. Ifall kommunen inte meddelat sig villig att ta över detta förvaltningsansvar
kommer vägföreningen att avveckla lekplatserna under kommande vinter. Förvaltningen
bedömer att de tre lekplatserna huvudsakligen är av intresse för de boende i områdena
där lekplatserna är belägna och därmed bör dessa lekplatser förvaltas av vägförening
eller annan förening.
Utredning
Nuläge
Ellös Vägförening har inkommit med en skrivelse till kommunen, bilaga 1, gällande de
tre lekplatser som vägföreningen förvaltar idag. Enligt Ellös Vägförening ingår dessa tre
lekplatser inte i vägföreningens förvaltningsansvar. Vägföreningen har därför beslutat att
dessa lekplatser ska avvecklas, alternativt tas över av Orust kommun.
Lekplatserna är uppförda på kommunens fastighet Huseby 1:50 på allmän platsmark
som förvaltas av Ellös Vägförening.
Bedömning
Med anledning av att kommunen tillämpar enskilt huvudmannaskap är förvaltningen av
allmänna platser upplåten till gemensamhetsanläggningar som förvaltas av
samfällighetsföreningar (vägföreningar). I detta fall är det Ellös Vägförening som
förvaltar marken där lekplatserna är uppförda. Fram tills idag är det vägföreningen som
upprustat och förvaltat lekplatserna. Även om vägföreningen i nu gällande
anläggningsbeslut inte har ansvar för lekplatser är detta möjligt att ändra i en ny
anläggningsförrättning så att förvaltning av lekplatser hamnar inom föreningens ansvar.
Förvaltningens bedömning är att mindre lekplatser som är av störst intresse för de
boende i området bör förvaltas av vägförening eller annan förening. Om kommunen

Datum

Diarienummer

2021-10-21

KS/2021:1067

2(2)

väljer att förvalta lekplatser föreslår förvaltningen att kommunen utreder möjligheten att
förvalta en central större lekplats i någon eller några av de större tätorterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
Skrivelsen från Ellös Vägförening daterad 2021-09-06, (bilaga 1)
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
ORUST KOMMUN
Sektor Samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorschef

Nina Hansson
Mark- och exploateringschef

Ämne: Angående lekplatser
Från: EVF <ellos.vagforening@telia.com>
Till: Orust kommun
Mottaget: 2021-09-06 22:08:25

Ellös 2021-09-06
Till Orust kommun angående lekplatserna i Ellös

Ellös Vägförening (EVF) ansvarar idag för underhållet av de tre lekplatser som finns inom
föreningens område. Enligt gällande förrättningar ingår inte detta i föreningens ansvarsområde.
Detta uppmärksammade redan 2010, då årsstämman tog beslut om att söka annan huvudman eller
avveckla lekplatserna. Den 16/4 2011 skrevs ett avtal med Föreningen Ellös om att de skulle
överta ansvaret för lekplatserna, vilket de också gjorde. Någon gång 2014 återtog på något sätt
Ellös Vägförening ansvaret för lekplatserna. Några dokument som stöder detta har ej gått att
återfinna i EVF:s arkiv. Dock kan man i den bokföring som finns tillgänglig se att EVF lagt stora
summor på främst grävarbeten och inköp av sand till sandlådorna på lekplatserna. Även visst
inköp av lekplatsutrustning kan ses.

Nuvarande styrelse har konstaterat att det är direkt felaktigt att EVF ansvarar för och bekostar
lekplatser. Skulle vi fortsätta med detta innebär det att styrelseledamöterna gör det under
personligt betalningsansvar. Detta innebär att EVF beslutat att antingen avveckla lekplatserna
eller att Orust kommun driver dem fortsättningsvis.

Självklart finns det en stor och högst befogad önskan i samhället för att det skall finnas lekplatser.
Föreningen Ellös driver idag badplatsen som är mycket uppskattad och har inte resurser att sköta
lekplatserna. EVF:s årsstämma 2021 var mycket tydliga med att man tycker det är ett kommunalt
ansvar att se till så det finns lekplatser i öns samhällen och uppdrog till styrelsen att tillskriva
kommunen om ett övertagande av befintliga lekplatser.

Styrelsen i EVF hemställer därför om att Orust kommun senast från årsskiftet 2021/22 övertar
ansvar och skötsel av de tre lekplatser som finns inom EVF:s område. Vår bedömning är att man
eventuellt kan avveckla de två mindre lekplatser som finns på Gullberg och rusta upp och behålla
den som finns vid korsningen Glimsåsvägen/Husebyvägen.

Om inte Orust kommun meddelat sig villiga att ta över detta ansvar kommer EVF avveckla
samtliga tre lekplatser under kommande vinter.

Med vänliga hälsningar

Stellan Beckman
Ordförande Ellös Vägförening
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Översiktskarta: Lekplatserna som förvaltas av Ellös Vägförening = markerade med
röda cirklar, lekplatsen som förvaltas av föreningen Ellös = Markerad med blå cirkel.

Översiktskarta: Lekplatsen (Ellös Vägförening) i anslutning till kommunens fastighet
Glimsås 1:220, i anslutning till Glimsåsvägen.

Översiktskarta: Lekplatsen (Ellös Vägförening) i direkt anslutning till kommunens
fastighet Huseby 3:34, i anslutning till Gullvivevägen.

Översiktskarta: Lekplatsen (Ellös Vägförening) söder om Huseby 3:34, i anslutning
till Gullvivevägen.

Översiktskarta: Lekplatsen (Föreningen Ellös) vid badplatsen i Ellös.

Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-08

§ 220
KS/2021:1067
Beslut gällande övertagande av ansvar och skötsel av lekplatser inom Ellös
vägförenings område.
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Kommunen ska inte överta förvaltningen av de i skrivelsen angivna lekplatserna i Ellös.
Sammanfattning av ärendet
Ellös Vägförening förvaltar idag tre lekplatser som enligt anläggningsförrättning inte ingår i
vägföreningens förvaltningsansvar. Med anledning av detta begär vägföreningens styrelse att
kommunen ska ta över förvaltningen av dessa lekplatser senast vid årsskiftet 2021/2022. Ifall
kommunen inte meddelat sig villig att ta över detta förvaltningsansvar kommer vägföreningen att
avveckla lekplatserna under kommande vinter. De tre lekplatserna är huvudsakligen av intresse
för de boende i områdena där lekplatserna är belägna och därmed bör dessa lekplatser förvaltas
av vägförening eller annan förening.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
Skrivelsen från Ellös Vägförening daterad 2021-09-06, (bilaga 1)
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten

1

Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-24

§ 270
KS/2021:1067
Beslut gällande övertagande av ansvar och skötsel av lekplatser inom Ellös
vägförenings område.
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Kommunen inte ska överta förvaltningen av de i skrivelsen angivna lekplatserna i Ellös.
Sammanfattning av ärendet
Ellös Vägförening förvaltar idag tre lekplatser som enligt anläggningsförrättning inte ingår i
vägföreningens förvaltningsansvar. Med anledning av detta begär vägföreningens styrelse att
kommunen ska ta över förvaltningen av dessa lekplatser senast vid årsskiftet 2021/2022. Ifall
kommunen inte meddelat sig villig att ta över detta förvaltningsansvar kommer vägföreningen att
avveckla lekplatserna under kommande vinter. De tre lekplatserna är huvudsakligen av intresse
för de boende i områdena där lekplatserna är belägna och därmed bör dessa lekplatser förvaltas
av vägförening eller annan förening.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-11-08 § 220 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Kommunen ska inte överta förvaltningen av de i skrivelsen angivna lekplatserna i Ellös.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Arnell (M), med instämmande av Britt-Marie Andrén-Karlsson (S), Hans Pernervik (FO)
och Rolf Sörvik (V) yrkar bifall till förslaget från utskottet för samhällsutveckling.
Martin Reteike (MP) yrkar på att kommunen ska överta förvaltningen av de i skrivelsen angivna
lekplatserna i Ellös.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit förslag
till beslut från utskottet för samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
Skrivelsen från Ellös Vägförening daterad 2021-09-06, (bilaga 1)
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten

1
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Datum

Diarienummer

2022-01-04

KS/2022:14

1(2)

Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
telefon 0304v – 33 40 80
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende tillsyn av alkohol och tobak
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Inleda avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende tillsyn av alkohol, folköl,
tobak och e-cigarettter
2. Orust kommun säljer tjänst avseende alkohol- och tobakshandläggning till
Tjörns kommun med start 1 maj 2022
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun handlägger idag tillstånd och tillsyn av alkohol, folköl och tobak med
75% av en heltidstjänst. Tjörns kommun har under några år för samma ansvarsområde
haft kommunal avtalssamverka med Göteborgs stad. Göteborg har nu sagt upp avtalet
och Tjörn söker ny samarbetspart.
Orust ser stora fördelar i en samverkan. Sårbarheten minskar och kompetensutbytet
mellan två handläggare leder till en än högre nivå på utfört arbete. Omfattningen på
Tjörns tillsynsobjekt är jämförbar med Orusts.
I det förslag till avtal som de båda kommunerna arbetat fram föreslås att Tjörns
kommun ersätter Orust kommun med nettoskillnaden mellan vad en heltidstjänst kostar
och vad intäkterna för tillsyn och tillståndsgivning ger. Orust står för alla overheadkostnader (t ex utrustning, resor, lokaler).
Utredning
Bedömning
Orust kommun har sen 2015 skött handläggning av serveringstillstånd och
tobakstillstånd enligt Alkohollagen (2010:1622) och Lag om tobak och liknande
produkter (2018:2088) i egen regi. Detta arbete har utförts på ett professionellt och
effektivt sätt. Dock har sårbarhetsaspekten visat sig de få gånger handläggaren varit
frånvarande. Denna typ av handläggning kräver hög kompetens, bland annat om
gällande lagstiftning, så det har inte varit möjligt att hitta ersättare inom organisationen.
Orust kommun har därför sökt samarbete med annan kommun under en längre tid.
Tjörn har haft en kommunal avtalssamverkan med Göteborgs stad. Göteborg har nu
ensidigt sagt upp avtalet. Därför har Tjörns kommun kontaktat Orust och efterfrågat
möjlighet till samarbete. En avsiktsförklaring från Tjörns kommun inkom den 29
september 2021.
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De kostnader Orust kommun har idag för denna verksamhet är främst
personalrelaterade. Intäkterna utgörs av avgifter för tillsyn och ansökningar. Orust
kommun har i dialogen med Tjörn framhållit att det krävs en nyrekrytering för att kunna
inleda samverkan med Tjörn, och att rekryteringen bör utgöras av en heltidstjänst. I
avtalsförslaget som föreligger beskrivs därför att Tjörn kommer att ersätta Orust
kommun med mellanskillnaden av heltidskostnaden för en Alkohol- och
tobakshandläggare minus de intäkter kommunen fakturerar för ansökningar och tillsyn.
Kommunerna är också överens om att i möjligaste mån harmoniera kring till exempel
rutiner och avgifter för att underlätta handläggningen.
Föreslaget samarbetsavtal stipulerar att avstämning ska göras årligen samt att
uppsägning av avtalet ska göras med minst ett års framförhållning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04
Avsiktsförklaring Tjörns kommun 2021-09-29
Förslag till samarbetsavtal
Beslutet skickas till
Tjörns kommun
Ekonomienheten
Miljö- och byggnadsnämnden
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltning
Pia Jakobsson Hansson
Chef Administrativa enheten

AVTAL OM SAMVERKAN

1.

PARTER

1.1

Mellan å ena sidan Tjörns kommun, 212000-1306 och å andra sidan Orust
kommun, 212000-1314, träffas härmed följande avtal om samverkan.

2.

BAKGRUND OCH SYFTE

2.1

Kommuner har enligt alkohollagen (2010:1622) ett lagstadgat ansvar att
besluta om serveringstillstånd och genomföra tillsyn för att kontrollera att
restauranger följer lagen. Likaså ansvarar kommuner för tillsyn i butiker
som säljer folköl. Kommuner ansvarar också enligt lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter för beslut om tillstånd för försäljning av
tobak och liknande produkter samt tillsyn av försäljningsställen.

2.2

Syftet med detta avtal är att skapa ett samarbete som säkerställer att
Tjörns kommun och Orust kommun kan fullgöra sina lagstadgade uppgifter
inom aktuella områden med god kvalitet och på ett effektivt sätt.

3.

UPPDRAGET

3.1

Tjörns kommun uppdrar härmed åt Orust kommun att utföra de uppgifter
som åligger Tjörns kommun enligt alkohollagen (2010:1622) och lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

3.2

Uppdraget omfattar inte de bestämmelser om rökfria miljöer som regleras i
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

3.3

Uppdraget ska utföras av handläggare anställd i Orust kommun och består
bland annat av följande arbetsuppgifter.
-

Handläggning och registrering av de ärenden som omfattas av
uppdraget,
yttre och inre tillsyn av serveringstillstånd och tobakstillstånd,
tillsyn av försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter,
myndighetsutövning utifrån eventuell delegering,
uppdatering av gemensamma riktlinjer,
redovisning av tillstånds- och tillsynsarbete till både uppdragsgivare och
myndigheter,
utveckling och rationalisering av handläggningen samt uppdatering av
Orust kommuns hemsida som Tjörns kommun länkar till,
lämnande av information, utbildning och rådgivning till tillståndshavare
när det gäller frågor utifrån gällande lagstiftning, samt
kompetensutveckling.

3.4

Tjörns kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och
tillsynsavgifter som Orust kommun tillämpar.

4.

EXTERN DELEGERING

4.1

Ansvarig nämnd i Tjörns kommun får ge anställd i Orust kommun i uppdrag
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden (delegationsuppdrag).

4.2

Det är alltid ansvarig nämnd i Tjörns kommun som bestämmer i vilken
omfattning delegation ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den
delegerade beslutanderätten.

4.3

Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till ansvarig nämnd i
Tjörns kommuns på det sätt och i den tid som nämnden anvisar.

5.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

5.1

Avtalet träder i kraft den 1 maj 2022 och gäller tillsvidare.

5.2

En förutsättning för avtalets giltighet är att behörigt organ inom respektive
kommun beslutar att godkänna avtalet samt att besluten vinner laga kraft.

5.3

Avtalet kan sägas upp av endera part till upphörande vid det
kalenderårsskifte som inträffar tidigast tolv månader från uppsägning.

5.4

Uppsägning ska ske skriftligen.

6.

ERSÄTTNING

6.1

Tjörns kommun ska för uppdraget utge ersättning till Orust kommun med
ett årligt belopp motsvarande kostnaden för arbete utförd av en
heltidsanställd alkoholhandläggare i kommunal verksamhet.

6.2

Ersättningen i punkten ovan avser att täcka Orust kommuns samtliga
kostnader för den anställda handläggaren och den verksamhet som denne
bedriver.

6.3

Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter faktureras av och tillfaller Orust
kommun. Det totala belopp som därigenom tillfaller Orust kommun ska
varje år avräknas mot den ersättning som Tjörns kommun ska utge enligt
punkten 6.1.

6.4

Fakturering ska ske i så pass god tid så att betalning kan erläggas i
efterskott senast den 10 januari varje år. Vid försenad betalning utgår
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

7.

ALLMÄNNA HANDLINGAR M.M.

7.1

Orust kommun registrerar och förvarar handlingar i pågående ärenden.

7.2

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer Orust kommun till
handa på något annat sätt än genom en handling ska snarast
dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett ärende som
omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har
gjorts och av vem.

7.3

Under handläggningen ansvarar Orust kommun för utlämnande av
allmänna handlingar som förvaras hos kommunen, om utlämnandet inte
hindras av sekretess. Formellt beslut om att avslå begäran om utlämnande
av allmän handling fattas enligt ansvarig nämnd i Tjörns kommuns
delegationsordning.

7.4

Ansvarig nämnd i Tjörns kommun svarar för arkivbildning avseende de
allmänna handlingar som upprättas eller kommer in till Orust kommun i
anledning av uppdraget. Orust kommun ska se till att ansvarig nämnd i
Tjörns kommun tillställs sådana handlingar.

7.5

För den behandling av personuppgifter som parterna kan komma att utföra
som ett led i utförandet av uppdraget ska parterna, utöver bestämmelserna
i avtalet, även följa bestämmelserna i bilaga 1.

8.

ARBETSGIVARANSVAR

8.1

Orust kommun är arbetsgivare för den personal som utför uppdraget och är
ansvarig för personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor.

9.

AVTALETS UPPHÖRANDE

9.1

Vid avtalets upphörande ska Tjörns kommun utan kostnad tillställas den
dokumentation som är hänförlig till uppdraget och som inte tidigare har
lämnats över.

10.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

10.1

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska ha verkan endast om de
överenskommits skriftligen samt undertecknats av behörig företrädare för
respektive part.

11.

KONTAKTPERSONER

11.1

Parterna ska utse ett ombud vardera, vilka fortlöpande ska rådgöra i frågor
rörande avtalet. Ombuden har behörighet att företräda part i alla frågor
som rör parternas samarbete inom ramen för avtalet. Ombuden har dock
inte rätt att göra ändringar eller tillägg till innehållet i avtalet. Part har rätt
att när som helst byta ut sitt ombud. Den andra Parten ska utan dröjsmål
och skriftligen underrättas om sådant utbyte.

11.2

Ombud för Orust kommun: Chef Administrativa enheten.
Ombud för Tjörns kommun: Avdelningschef Central
administrationsavdelning, socialförvaltningen.

12.

UPPFÖLJNING M.M.

12.1

Tjörns kommun ansvarar för uppföljning av avtalet och dess bestämmelser.
Uppföljning ska ske årligen på initiativ av Tjörns kommun. Även Orust
kommun har rätt att påkalla möte för uppföljning vid behov.

12.2

Särskild avstämning avseende faktiskt fakturerat belopp fördelat på
uppdragets olika delar ska ske senast den 30 juni varje år. Avstämningen
ska därefter följas upp, senast den 30 september varje år, med en
redovisning av faktiskt erlagda belopp.

13

OMFÖRHANDLING

13.1

Parterna är överens om att försöka anpassa sig till nya förhållanden som
kan uppstå under avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose
varandras förutsättningar och behov.

13.2

Båda parter har rätt att begära omförhandling av avtalet om det under
avtalstiden sker väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet
baseras på. Omförhandling ska skriftligen begäras hos motparten.

14

LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

14.1

På detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk
materiell rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet
och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk
allmän domstol.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Parterna
erhållit var sitt.

Skärhamn den

Henån den

Tjörns kommun

Orust kommun

________________________________

________________________________

Orust kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-12

§3
KS/2022:14
Avtalsamverkan med Tjörns kommun avseende handläggning och tillsyn av
alkoholservering, tobaksförsäljning och folkölsförsäljning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Inleda avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende tillsyn av alkohol, folköl, tobak
och e-cigarettter
2. Orust kommun säljer tjänst avseende alkohol- och tobakshandläggning till Tjörns
kommun med start 1 maj 2022
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun handlägger idag tillstånd och tillsyn av alkohol, folköl och tobak med 75% av en
heltidstjänst. Tjörns kommun har under några år för samma ansvarsområde haft kommunal
avtalssamverka med Göteborgs stad. Göteborg har nu sagt upp avtalet och Tjörn söker ny
samarbetspart.
Orust ser stora fördelar i en samverkan. Sårbarheten minskar och kompetensutbytet mellan två
handläggare leder till en än högre nivå på utfört arbete. Omfattningen på Tjörns tillsynsobjekt är
jämförbar med Orusts.
I det förslag till avtal som de båda kommunerna arbetat fram föreslås att Tjörns kommun ersätter
Orust kommun med nettoskillnaden mellan vad en heltidstjänst kostar och vad intäkterna för
tillsyn och tillståndsgivning ger. Orust står för alla overhead-kostnader (t ex utrustning, resor,
lokaler).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04
Avsiktsförklaring Tjörns kommun 2021-09-29
Förslag till samarbetsavtal
Beslutet skickas till
Tjörns kommun
Ekonomienheten
Miljö- och byggnadsnämnden
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26

§9
KS/2022:14
Avtalsamverkan med Tjörns kommun avseende handläggning och tillsyn av
alkoholservering, tobaksförsäljning och folkölsförsäljning
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Inleda avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende tillsyn av alkohol, folköl, tobak
och e-cigarettter
2. Orust kommun säljer tjänst avseende alkohol- och tobakshandläggning till Tjörns
kommun med start 1 maj 2022
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun handlägger idag tillstånd och tillsyn av alkohol, folköl och tobak med 75% av en
heltidstjänst. Tjörns kommun har under några år för samma ansvarsområde haft kommunal
avtalssamverka med Göteborgs stad. Göteborg har nu sagt upp avtalet och Tjörn söker ny
samarbetspart.
Orust ser stora fördelar i en samverkan. Sårbarheten minskar och kompetensutbytet mellan två
handläggare leder till en än högre nivå på utfört arbete. Omfattningen på Tjörns tillsynsobjekt är
jämförbar med Orusts.
I det förslag till avtal som de båda kommunerna arbetat fram föreslås att Tjörns kommun ersätter
Orust kommun med nettoskillnaden mellan vad en heltidstjänst kostar och vad intäkterna för
tillsyn och tillståndsgivning ger. Orust står för alla overhead-kostnader (t ex utrustning, resor,
lokaler).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-12 § 3 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Inleda avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende tillsyn av alkohol, folköl, tobak
och e-cigarettter
2. Orust kommun säljer tjänst avseende alkohol- och tobakshandläggning till Tjörns
kommun med start 1 maj 2022
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04
Avsiktsförklaring Tjörns kommun 2021-09-29
Förslag till samarbetsavtal
Beslutet skickas till
Tjörns kommun
Ekonomienheten
Miljö- och byggnadsnämnden

1

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

Revidering av Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns vatten- och
avloppsanläggningar (ABVA), daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Under senare år har ett växande problem med fett som släpps ut i avloppet från
verksamheter som tillverkar och hanterar livsmedel ökat. Det är främst från
restauranger, gatukök, personalmatsalar och liknande.
En fettavskiljare hindrar fett från att följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet. I
ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet, vilket leder till att fettet stelnar
och fastnar på insidan ledningarna, kapaciteten minskar och i värsta fall blir det stopp i
avloppet.
För att verksamheten ska kunna skydda kommunens anläggningar mot eventuella
fettavlagringar och kunna kontrollera fettavskiljare, ska detta regleras i kommunens
Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).
Bestämmelserna kompletteras med tillägg om avskiljare men också ett förtydligande av
beräkning av lägenhetsavgift.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, daterade 2021-11-24
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och byggnadsenheten
Orust kommuns författningssamling
ORUST KOMMUN
Sektor samhällsutveckling
Carina Johansson
Sektorchef

Andreas Sjögren
Chef affärsdrivande verksamhet

2021-11-24
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Allmänna bestämmelser för användande av Orust kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning – Regler

Bestämmelser
Inledande bestämmelser
1. För fastighetsägares användning av
den allmänna va-anläggningen i Orust
kommun gäller vad som föreskrivs i
lagen om allmänna vatten tjänster
(2006:412) eller annan författning
samt vad som nedan föreskrivs.
Vad som enligt dessa bestämmelser
gäller för fastighetsägaren gäller även

Inkoppling till den allmänna
anläggningen
3. Fastighetsägare som vill ansluta
fastigheten till den allmänna
anläggningen ska göra skriftlig anmälan
till huvudmannen som sedan
ombesörjer inkoppling. Anmälan ska
göras på fastställd blankett och vara
åtföljd av erforderliga ritningar. I
förekommande fall bifogas medgivande

för den som innehar fast egendom med

av den vars rätt berörs av anmälan.

tomträtt, ständig besittningsrätt,
fideikommissrätt eller på grund av

Användning av den allmänna
dricksvattenanläggningen

testamentariskt förordnande.

4. Huvudmannen levererar vatten till

Har huvudmannen träffat avtal med
annan än fastighetsägare om
användning av anläggningen, gäller för
denne jämlikt 5 § lagen om allmänna
vattentjänster vad som i lagen och

fastighet, vars ägare har rätt att
använda den allmänna
dricksvattenanläggningen och som
iakttar gällande bestämmelser för
användandet.

dessa allmänna bestämmelser föreskrivs

Huvudmannens leveransskyldighet

om fastighetsägare.

avser endast vatten av

Med fastighet kan enligt 4 § lagen om
allmänna vattentjänster i vissa fall även
förstås byggnad eller annan anläggning,
som inte tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa
ändring i och tillägg till dessa allmänna
bestämmelser.

dricksvattenkvalitet för normal
hushållsanvändning. Huvudmannen
garanterar inte att visst vattentryck
eller viss vattenmängd per tidsenhet
alltid kan levereras.
Vatten som levereras genom allmän vaanläggning får utnyttjas för
värmeutvinning endast om

2. Huvudman för den allmänna va-

huvudmannen efter ansökan skriftligen

anläggningen är Orust kommun.

medger detta.
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5. Huvudmannen har rätt att begränsa

djup ska vattenmätaren placeras före

eller avbryta vattenleveransen när

den icke frostfria delen av

denne finner det nödvändigt för att

servisledningen. Vattenmätaren ska

förebygga person- eller egendomsskada

placeras frostfritt i särskild mätarbrunn

samt för reparation, ändring, kontroll

vars utformning ska godkännas av

eller annan sådan åtgärd som berör

huvudmannen. All vattenförbrukning,

huvudmannens egna eller därmed

om huvudmannen ej annat bestämmer,

förbundna anläggningar. Vid begränsad

skall fastställas genom mätare. Innan

vattentillgång är fastighetsägare skyldig

mätare – permanent eller så kallad

att reducera sin vattenförbrukning

byggvattenmätare – satts upp eller

enligt huvudmannens anvisningar. Vid

särskilt meddelande lämnats, får vatten

planlagt leveransavbrott lämnar

inte tas från vattenledningsnätet.

huvudmannen på lämpligt sätt
meddelande om detta.

Användning av den allmänna
avloppsanläggningen

6. Ska vattenförbrukningen hos

7. Huvudmannen tar emot

fastighetsägare fastställas genom
mätning tillhandahålls vattenmätare av
huvudmannen och förblir
huvudmannens egendom.
Huvudmannen bestämmer antalet
mätare och vilket slag av mätare som
ska användas. Fastighetsägaren ska
bekosta erforderliga anordningar för
uppsättning av mätare och i
sammankoppling med installationen i
övrigt. Vattenmätares plats ska vara

avloppsvatten från fastighet, vars ägare
har rätt att använda den allmänna
avloppsanläggningen och som iakttar
gällande bestämmelse för användandet,
om behovet av avledning inte kan
tillgodoses bättre på annat sätt.
Huvudmannen är inte skyldig att ta
emot spillvatten vars beskaffenhet, i
inte oväsentlig mån, avviker från
hushållsspillvatten.

godkänd av huvudmannen, som har rätt

8. Vatten som utnyttjats för värme-

att kostnadsfritt disponera platsen och

återvinning får avledas till den

ensam ha befogenhet att sätta upp, ta

allmänna avloppsanläggningen endast

ned, kontrollera, justera, underhålla

om huvudmannen, efter ansökan,

samt till- och frånkoppla mätaren.

skriftligen medger det.

Om servisledningen eller del av

9. Fastighetsägare får inte tillföra

servisledningen ligger på icke frostfritt

avloppet lösningsmedel,
6
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avfettningsmedel, färger, olja, bensin

bedömer ska avledas till

eller annan petroliumprodukt, fett i

spillvattenledning).

större mängd, läkemedel eller sura,
frätande eller giftiga vätskor och inte
heller vätska, ämnen eller föremål som
kan orsaka stop, avlagring, vidhäftning,
gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre

Dag- och dränvatten får inte tillföras
allmän ledning som inte är avsedd för
sådant ändamål, om inte huvudmannen
av särskilda skäl skriftligen medgivit
undantag.

temperatur än 45o C får inte tillföras i

Avleds dag- och dränvatten från

förbindelsepunkten. Oavsiktligt utsläpp

fastighet till spillvattenförande ledning

av sådant slag som anges i första och

får fortsatt tillförsel av sådant vatten

andra styckena ska ofördröjligen

inte ske, sedan särskild

anmälas till huvudmannen.

förbindelsepunkt för ändamålet

10. Värmeuttag ur avloppsvatten får
inte ske så att temperaturen i utsläppt
avloppsvatten underskrider
temperaturen i det av huvudmannen
levererade dricksvattnet.

upprättats och fastighetsägaren
underrättats därom, eller om
huvudmannen vidtagit åtgärder för
avledande av dagvatten utan att
förbindelsepunkt för dagvatten
upprättats, när huvudmannen meddelat

11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt

fastighetsägaren att sådana åtgärder

begränsa fastighetsägares möjlighet att

vidtagits. Huvudmannen bestämmer

använda avloppsanläggningen när

tidsrymd inom vilken tillförseln ska ha

huvudmannen finner det nödvändigt

upphört. Undantag från förbudet eller

för att förebygga person- eller

anstånd med att avbryta tillförseln kan

egendomsskada samt för reparation,

medges av huvudmannen om särskilda

ändring, kontroll eller annan åtgärd

skäl föreligger.

som berör huvudmannens egna eller
därmed förbundna anläggningar.

Har särskild förbindelsepunkt för dagoch dränvatten inte upprättats, kan

12. Spillvatten får inte tillföras allmän

huvudmannen ändå förbjuda dittills

ledning som är avsedd att uteslutande

tillåten tillförsel av sådant vatten till

avleda dag- och dränvatten (med

spillvattenförande ledning.

spillvatten likställs i denna punkt allt

Förutsättningar för detta är dels att

avloppsvatten som huvudmannen

avledning kan ske ändamålsenligt på
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annat sätt, dels att huvudmannen i

Huvudmannen har rätt att fordra att

skälig omfattning ersätter

fastighetsägaren för journal över

fastighetsägaren hans kostnader för

verksamhet som inverkar på

erforderlig omläggning. Dag- och

avloppsvattnets beskaffenhet och

dränvatten från fastighet, som ska

företar kontroll av vattnet genom

kopplas till den allmänna anläggningen,

provtagningar och analyser.

får inte anslutas till annan ledning än

Huvudmannen anger hur journalföring

den huvudmannen bestämmer.

och provtagning ska göras.

13. Huvudmannen kan i enskilda fall

Anmälan om anslutning

medge utsläpp i den allmänna

Huvudmannen har rätt att kräva att

avloppsanläggningen av avloppsvatten

fastighetsägare uppger personnummer

som, i inte oväsentlig mån, har annan

eller organisationsnummer.

sammansättning än spillvatten från
bostäder (hushållsspillvatten) vad
gäller arten eller halten av ingående
ämnen. Huvudmannen bestämmer
därvid villkoren, med för kommunen
gällande gränsvärden för föroreningar
som grund för utsläpp av såväl spillsom dagvatten. Lämnas sådant
medgivande kan särskilda avgifter tas
ut enligt taxa eller avtal.
14. Fastighetsägare som helt eller delvis
använder eller upplåter fastighet till
annat än bostadsändamål ska informera
huvudmannen om sådan verksamhet
som kan påverka beskaffenheten hos
avloppsvattnet från fastigheten.
Fastighetsägaren ska bekosta de

Brandskydd
Innan sprinkleranläggning eller
brandpost på fastighet tas i bruk skall
särskilt avtal träffas med huvudmannen
om villkoren för brukandet av den
allmänna anläggningen.
Sprinkleranläggningar och brandposter
får installeras endast om huvudmannen
skriftligen medger detta.

Återströmningsskydd
För att trygga säkerheten och skydd
mot föroreningar av dricksvatten
genom återströmning ska varje
fastighet förses med
återströmningsskydd i enlighet med
den svenska standarden SS-EN 1717.

provtagningar och analyser som

Installationen ombesörjs av

huvudmannen finner vara nödvändiga

fastighetsägaren och ska utföras så att

för kontroll av avloppsvattnet.

förorenat vatten eller andra skadliga
vätskor strömmar tillbaka från en
8
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fastighets va-installationer till

Pumpen och styrskåpet är och förblir

kommunens vattenledningsnät.

huvudmannens egendom och denne

Mätare
Innan mätare sätts upp eller skriftligt

svarar därmed för installation,
underhåll och förnyelse.

meddelande lämnats av huvudmannen

Fastighetsägaren ansvarar för

får vatten inte tas från ledningsnätet.

utförande av och bekostar erforderliga

Om detta ändå sker debiteras

anordningar för att sammankoppla

fastighetsägaren en straffavgift enligt

enheten med installationen i övrigt

gällande taxa.

inom fastigheten. Driftkostnader i form

Installation av
tryckavloppssystem (LTA) till
den allmänna
avloppsanläggningen
Huvudmannen bestämmer antalet
pumpenheter i ett LTA-system och
vilket slags pumpenhet som ska
användas. Vid anslutning till allmänt
tryckavloppssystem tillhandahåller
huvudmannen LTA-enheten (pump,

av energikostnader (el) bekostas av
fastighetsägaren.
Enhetens plats ska vara godkänd av
huvudmannen, som har rätt till
kostnadsfri upplåtelse av platsen och
som ensam har befogenhet att sätta
upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla
pumpen.

pumptank, styrskåp samt backventil).

Information till fastighetsägare
Inledning
Denna information ger förklaringar och
kommentarer till de bestämmelser som
finns i lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412), i det
följande kallad vattentjänstlagen, och
Allmänna bestämmelser för

användning av Orust kommuns
allmänna avloppsanläggning (ABVA).
Samtliga fastighetsägare som är
anslutna till Orust kommuns allmänna
va-anläggning är skyldiga att följa de
bestämmelser som finns i kommunens
ABVA. För att kunna tillgodogöra sig
9
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innehållet i denna information är det
nödvändigt att ha tillgång till ABVA.

Rätten att använda en allmän va-

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet

anläggning är knutet till fastigheten

mellan huvudmannen för den allmänna

och inte till fastighetsägaren och består

vatten- och avloppsanläggningen och

så länge fastigheten består. Detta

ägare av fastighet inom

innebär att det inte går att säga upp ett

verksamhetsområdet för vatten och

”va-abonnemang” och därmed undgå

avlopp.

avgiftsskyldighet.

Huvudman för den allmänna
va-anläggningen

Huvudman kan träffa avtal med annan

Huvudman för den allmänna va-

använda va-anläggningen.

anläggningen är Orust kommun.

Verksamhetsområde
Kommunens allmänna vatten- och
avloppstjänster bedrivs inom ett
fastställt geografiskt område,
verksamhetsområde.
Uppgift om verksamhetsområde finns
hos huvudmannen för den allmänna vaanläggningen.

än fastighetsägare om rätt att få
Konsekvensen av detta blir att det som,
enligt vattentjänstlagen, gäller för
fastighetsägaren istället gäller för
användaren. Detta innebär att
huvudmannen därefter endast kan
kräva betalning av den som avtalet
träffats med.

Vad ingår i fastighetsägarens
va-installation?
Med en fastighets va-installation menas

Fastighetsägare

de ledningar, som för fastigheten

Med fastighetsägare avses i

dragits från förbindelsepunkterna. I

vattentjänstlagen (2006:412), i ABVA

installationen ingår även anordningar,

(allmänna bestämmelser) och i denna

till exempel tappventiler och tvättställ,

information ägare av fastighet inom va-

som anslutits till en sådan ledning. En

anläggningens

va-installation ingår inte i den allmänna
anläggningen, om inte annat framgår

verksamhetsområde. Enligt
vattentjänstlagen jämställs med
fastighetsägare bland andra
arrendatorer och tomträttshavare.

av vattentjänstlagen, ABVA eller avtal.

Servisledning
Med servisledning menas den ledning
som förbinder en byggnad eller en
10
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fastighet med den en allmän va-

Juridisk ansvarsfördelning

anläggnings ledningsnät. Den delas av

Den juridiska ansvarsgränsen mellan

förbindelsepunkten i den allmänna

huvudmannens allmänna anläggning

anläggningens del och i fastighetens

och fastighetens va-installation går i

del.

förbindelsepunkten. Med
förbindelsepunkt menas den punkt där
inkoppling av fastighetens ledningar till
den allmänna anläggningen ska ske
eller har skett.

Kostnadsfördelning
Huvudmannen svarar för alla arbeten
och kostnader för den allmänna
anläggningen.

Anordningar som behövs endast för en
eller några få fastigheter, till exempel
anordning för tryckstegring av vatten
eller pumpning av avloppsvatten,
bekostas av vederbörande

Fastighetsägaren svarar för alla arbeten

fastighetsägare om inte huvudmannen

och kostnader för va-installation.

bestämt annat.
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Förbindelsepunkters lägen

fastighetsägaren inte i tid anmäler sina

Enligt vattentjänstlagen är det

eventuella önskemål till huvudmannen,

huvudmannen som bestämmer

får denne acceptera det läge som

förbindelsepunkter där fastighetens

huvudmannen fastställt.

ledning ska kopplas till vaanläggningen. För varje typ av ledning
som ska kopplas till den allmänna
anläggningen, till exempel för vatten,
spillvatten och dagvatten, upprättas en
egen förbindelsepunkt. Dessa ligger
vanligtvis nära varandra och vanligen i
fastighetens omedelbara närhet, cirka
0,5 meter utanför fastighetsgräns, men
huvudmannen kan också ha meddelat
annat läge (se figur 1).
I normalfallet bestäms läget i samråd
mellan huvudmannen och

När uppgift om förbindelsepunkters
lägen lämnas till fastighet som ännu
inte inkopplats, anges normalt för
samtliga servisledningar, dimension
och planläge samt för avloppsserviser
även höjdläge.
För fastighet där va-installation ska
inkopplas till den allmänna
anläggningen bestäms
förbindelsepunkternas lägen av
huvudmannen och meddelas
fastighetsägaren skriftligen.

fastighetsägaren. I de fall

Anslutning till den allmänna vaanläggningen
Anmälan om anslutning
Om en fastighetsägare vill ansluta
fastigheten till den allmänna
anläggningen ska denne göra anmälan
om detta hos huvudmannen. Anmälan
ska göras på blankett, som
huvudmannen tillhandahåller.

Observera att fastighetsägaren har
skyldighet att skicka en bygganmälan
vid nybyggnad av va-installation samt
vid ändring av befintlig va-installation.
Har fastighetsägaren rätt att använda
anläggningen, drar huvudmannen fram
ledningar till förbindelsepunkterna för
vatten och avlopp. Huvudmannen
bestämmer efter samråd med

12

Allmänna bestämmelser för användande av Orust kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning – Regler
fastighetsägaren ledningarnas antal,

låta en fastighet kopplas till den

dimensioner, lägen och utförande.

allmänna anläggningen om fastighetens

Huvudmannen är enligt 17 §

installation har väsentliga brister.

Vattentjänstlagen i vissa fall berättigad

Huvudmannen har rött till det tillträde

till anstånd med arbetets utförande.

på en fastighet som behövs för att

Inkoppling av två eller flera fastigheters
va-installationer till den allmänna
anläggningen i en gemensam
förbindelsepunkt för fastigheterna kan
beviljas om huvudmannen bedömer att
det finns särskilda skäl för en sådan

denne ska kunna undersöka en vainstallation och dess användning innan
va-installationen kopplas till den
allmänna anläggningen eller annars när
det behövs för att huvudmannen ska
kunna fullgöra sina skyldigheter.

lösning. Avtal om detta träffas i sådana

Huvudmannen själv behöver

fall med huvudmannen. En

nödvändigtvis inte göra inkopplingen

förutsättning för att en gemensam

utan detta kan, efter huvudmannens

förbindelsepunkt ska beviljas är ofta att

medgivande, överlåtas till

fastigheten bildat en

fastighetsägarens entreprenör förutsatt

gemensamhetsanläggning.

att den senare har ett system för

Huvudmannen har, enligt
vattenskyddslagen, i vissa fall rätt till

kvalitetssäkring för denna typ av
arbete.

anstånd med att utföra arbetet för att

Ny förbindelsepunkt

samordningen med andra arbeten inte

Om fastighetsägaren vill ha en ny

ska försvåras och för att denne ska

förbindelsepunkt i stället för den

kunna följa sin utbyggnadsplan.

befintliga och huvudmannen, efter

Huvudmannen medger inkoppling av

ansökan, går med på detta, så får

fastighetens va-installationer till den

fastighetsägaren bekosta den nya

allmänna anläggningen när

servisledningens allmänna del samt

anläggningsavgiften är betald, om

bortkopplingen av den tidigare

avgiften

servisledningens allmänna del.
Vill huvudmannen upprätta en ny

ska delbetalas eller när godtagbar
säkerhet ställts. Huvudmannen är dock
enligt vattentjänstlagen inte skyldig att

förbindelsepunkt i stället för den
befintliga, så ska huvudmannen ersätta
fastighetsägaren för de kostnader som
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uppstår med den nya servisledningen

vattentjänst och att behovet inte kan

och inkoppling av denna. Ett skäligt

tillgodoses bättre på annat sätt.

avdrag med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick bör
göras i båda fallen.

Ibland kan bortledning av dagvatten
från en fastighet till den allmänna
anläggningen ske utan att

Avgiftsskyldighet

förbindelsepunkt upprättats, men

Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren

fastigheten anses i behov av

inträder när huvudmannen upprättat

bortledning av dagvatten, inträder

förbindelsepunkt och informerat

avgiftsskyldighet för detta ändamål när

fastighetsägaren om detta. Därutöver

huvudmannen har ordnat de

krävs att fastigheten ligger inom

anordningar som behövs för

verksamhetsområdet för va, att

bortledandet och informerat

fastigheten har behov av en

fastighetsägaren om detta.

Beräkning av bostadsenhetsavgifter
För att en lägenhet ska anses vara en

Exempel på när bostadsenhetsavgiften

fristående bostadsenhet bör det finnas:

tillkommer

1. Vatten- och avloppsledningar

1. Ett enbostadshus byggs om så att två

installerade.

våningar kan användas separat. Båda

2. Köksutrymme, pentry eller kokvrå.
3. Avskild bostad med egen stängbar
ingång från det fria, trapphus eller
korridor.

våningarna innehåller kök och badrum.
2. Vid nybyggnation av ett Attefallshus
som nyttjar den allmänna vaanläggningen.
3. Vid ombyggnad av industribyggnad
till bostäder. Bostadsenhetsavgift
tillkommer för antalet bostadsenheter
beviljat bygglov
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Figur 2

Exempel 4 (se figur 2)

Familjen Nilsson bor på fastigheten Orust 1:1 i ett
hus med källare. På sommaren brukar familjen
flytta ner i källaren för att hyra ut resten av huset
till sommargäster. I källaren finns vatten och
avlopp.

Exempel 5

På tomten finns också en friggebod med vatten
och avlopp som hyrs ut under sommarmånaderna.
- Familjen Nilsson ska betala tre
bostadsenhetsavgifter eftersom nyttan med
fastigheten motsvarar tre lägenheter.

Familjen Andersson bor på fastigheten Orust 2:2 i
ett hus. I hus nummer två bor farmor och hon har
vatten och avlopp i sitt hus. På tomten finns också
en friggebod utan vatten och avlopp som barnen

Andersson brukar leka i och ibland sova i på
sommaren.
- Familjen Andersson ska betala två
bostadsenhetsavgifter. En för sitt eget hus och en
för farmors hus.

Exempel 6

- Familjen Johansson ska betala tre
bostadsenhetsavgifter eftersom nyttan för
fastigheten motsvarar tre lägenheter.

Familjen Johansson bor på fastigheten Orust 3:3 i
ett hus. På fastigheten finns två friggebodar utan
vatten och avlopp. På sommaren hyr familjen
Johansson ut friggebodarna till sommargäster som
får använda toalett i källaren i familjen Johanssons
hus.

Användning av den allmänna
dricksvattenanläggningen
Dricksvattnets kvalitet, tryck
och mängd
Huvudmannen har bara skyldighet att
leverera vatten för hushållsändamål till
anslutna fastigheter inom
verksamhetsområdet. Vattnet ska vara
av dricksvattenkvalitet enligt
Livsmedelsverkets föreskrifter.
Huvudmannen garanterar inte att visst
vattentryck alltid upprätthålls eller att
viss vattenmängd per tidsenheten alltid

Begränsning av vattenleverans
Huvudmannen har rätt att begränsa
eller stänga av vattenleveranserna för
att förebygga skada samt vid
reparationer, tillsyn och liknande
omständigheter. Vid planlagt
leveransavbrott informerar
huvudmannen fastighetsägarna om
detta på lämpligt sätt, till exempel
genom lokalradion eller via
huvudmannens webbsida.

kan levereras.
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Vid begränsad vattentillgång är

ned, kontrollera, justera, underhålla

fastighetsägaren skyldig att minska sin

samt till- och frånkoppla mätaren. För

vattenförbrukning efter de anvisningar

dessa åtgärder liksom för avläsning ska

som huvudmannen lämnar.

fastighetsägaren lämna huvudmannen

Dricksvatten för andra
ändamål
Vatten används även för andra ändamål
än hushåll, till exempel i industrier och
ibland också som energikälla. Industrier
eller andra verksamheter med stor
vattenförbrukning, särskilda
kvalitetskrav eller som kräver stora
flöden kan inte utan vidare påräkna att
huvudmannen kan klara sådana behov
om inte detta särskilt avtalats.

Vattenmätare
Vattenförbrukningen hos
fastighetsägare fastställs genom
mätning, om inte huvudmannen
bestämmer annat. Huvudmannen
tillhandahåller och installerar
vattenmätaren och är dess ägare.
Fastighetsägaren är enligt
vattentjänstlagen skyldig att upplåta
plats för mätaren samt lämna
huvudmannen tillträde till fastigheten

fritt och obehindrat tillträde till
mätaren. Har avsättning för mätare
utförts innan placeringen godkänts av
huvudmannen är fastighetsägaren, om
huvudmannen så kräver, skyldig att
svara för och bekosta flyttningen av
avsättningen så att mätarens plats kan
godkännas av huvudmannen.
Om det misstänks att mätaren visar fel,
låter huvudmannen undersöka mätare,
om huvudmannen tycker det är
nödvändigt eller om fastighetsägaren
begär det. Undersökningen ska
bekostas av fastighetsägaren, om denne
begärt undersökningen och mätaren
godkänns. I annat fall bekostar
huvudmannen undersökningen.
Vid undersökning av mätaren bestäms
felvisningen i två kontrollpunkter enligt
SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och
värmemätare.

när denne vill kontrollera, ta ned eller

Kan mätfelets storlek inte bestämmas

sätta upp vattenmätaren.

eller har mätaren inte fungerat, har

Vattenmätares plats ska vara godkänd
av huvudmannen, som har rätt att

huvudmannen rätt att uppskatta
förbrukningen.

kostnadsfritt disponera platsen och

Fastighetsägare som inte godtar

ensam har befogenhet att sätta upp, ta

huvudmannens beslut efter genomförd
undersökning eller huvudmannens
16
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uppskattning av förbrukningen, kan

fastighetsägaren ersätta huvudmannen

begära rättslig prövning av frågan hos

kostnaden för att åtgärda eller byta

Mark- och miljödomstolen.

mätaren.

Fastighetsägare ska vårda

Fastighetsägare som önskar att

vattenmätaren väl och skydda den mot

vattenmätaren tillfälligt tas ned på

frost och åverkan samt mot

grund av frostrisk eller annan orsak ska

återströmning av varmvatten och

anmäla detta till huvudmannen, som

annan skadlig värmepåverkan. Om så

mot ersättning tar ned och åter sätter

inte sker och mätaren skatas, ska

upp mätaren.

Figur 3: Placering av vattenmätare
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Användning av den allmänna
avloppsanläggningen
Avloppsvatten
Huvudmannen är skyldig att ta emot

oväsentlig mån, avviker från
hushållsspillvatten.

avloppsvatten från anslutna fastigheter

För att få släppa ut sådant spillvatten i

inom verksamhetsområdet om inte

det allmänna ledningsnätet förutsätts

behovet kan tillgodoses bättre på annat

vanligen att avtal upprättas.

sätt. Verksamhetsområdet kan avse

Huvudmannen är inte heller skyldig att

enbart spillvatten, enbart dagvatten

ta emot avloppsvatten om behovet av

eller såväl spillvatten som dagvatten.

avledning kan tillgodoses bättre på

Med spillvatten menas förorenat vatten

annat sätt.

från hushåll, industriell
tillverkningsprocess, arbetsplats,

Värmeuttag ur avloppsvatten får inte

serviceanläggning med mera.

ske så att temperaturen i utsläppt
avloppsvatten underskrider

Med dagvatten menas tillfälligt,

temperaturen i det av huvudmannen

avrinnande vatten på ytan, mark eller

levererade dricksvattnet.

konstruktion till exempel regnvatten,
smältvatten eller framträngande

Fastighetsägare är skyldig att till

grundvatten.

huvudmannen anmäla verksamhet som

Avloppsvattnets beskaffenhet
Huvudmannen är dock inte skyldig att
ta emot spillvatten vars innehåll, i inte

kan inverka på avloppsvattnets
sammansättning för att inte ska
ledningsnätets funktion eller
reningsprocessen i avloppsreningsverk
18
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eller på annat sött medföra skada eller
annan olägenhet. Bensin-, olje-, fettoch amalgamavskiljare ska tillses och
tömmas med sådan frekvens att de
alltid fyller avsedd funktion. Detsamma
gäller för sand- och slamfång i
gårdsbrunnar och dylikt. För
oljeavskiljare krävs att halten opolära
alifatiska kolväten i utgående vatten
inte överstiger 5 mg/liter avloppsvatten
och att oljeavskiljaren töms minst en
gång per år. Spillvatten som tillförs den
kommunala anläggningen ska vara
behandlingsbart i reningsverket. De i
spillvattnet ingående ämnena ska vara
biologiskt nedbrytningsbara eller
avskiljbara i de kemiska fällningsstegen.
Det åligger fastighetsägare att redovisa
vilka ämnen som kan finnas i
spillvattnet, likaså data om toxicitet
mot vattenlevande organismer,
bioackumulerbarhet,
nitrifikationshämning och
respirationshämning. Enligt ABVA får
spillvatten från köksavfallskvarn inte
tillföras den allmänna
avloppsanläggningen.
Den verksamhet som saknar avskiljare
eller inte sköter tömningarna och
därmed förorsakar stopp i avloppet, får
stå för kostnaderna i samband med
stoppet. Debitering kommer då att
skickas till fastighetsägaren.

Fastighet som används till
annat än bostad
Med hänsyn till kraven på åtgärder för
att hindra vattenförorening är det i
många fall nödvändigt för
huvudmannen att ha en noggrannare
kontroll över vad som avleds till den
allmänna avloppsanläggningen än vad
som gäller bostadsfastigheter.
Fastighetsägaren har därför enligt
ABVA ålagts att lämna uppgift om
arten och omfattningen av sådan
verksamhet sinom fastigheten, som kan
inverka på avloppsvattnets innehåll.
Provtagningar och analyser, som
huvudmannen finner nödvändiga för
kontroll av sådant avloppsvatten,
bekostas av fastighetsägaren eller
genom denne av företag, rörelse eller
verksamhet som avleder
avloppsvattnet. Kostnaden för sådan
kontroll kan också ingå i särskild
industriavloppstaxa.
I punkt 14 i ABVA har införts en
bestämmelse, som gör det möjligt för
huvudmannen att föreskriva att
fastighetsägaren själv, enligt
huvudmannens anvisningar och på det
sätt och i den omfattning
huvudmannen bestämmer, ska föra
journal över verksamheten och själv
utöva kontroll av avloppsvattnets
innehåll.
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Huvudmannen är inte skyldig att ta

Dag- och dränvatten får inte avledas till

emot vatten som utnyttjats för

spillvattenförande ledning utan

värmeutvinning, eftersom sådant

huvudmannens medgivande.

vatten enligt vattentjänstlagen inte är

Huvudmannen kan alternativt ha

att anse som avloppsvatten.

vidtagit åtgärder för avledning utan att

Industrier måste samråda med
huvudmannen
Fastighetsägare som använder eller
avser att använda den allmänna
avloppsanläggningen och som avser att
ansöka om prövning av avloppsutsläpp
enligt miljölagstiftningen ska samråda
med huvudmannen.

Dag- och dränvatten
Huvudmannen är inte skyldig att ta
emot dag- och dränvatten från
fastighet, i de fall avledning av sådant
vatten kan tillgodoses bättre på annat
sätt. I vissa fall kan avledning till LODanläggning (LOD=lokalt
omhändertagande av dagvatten) på den
enskilda fastigheten innebära sådan
fördel. LOD kan till exempel innebära
att dag- och/eller dränvatten avleds till
ett så kallat perkolationsmagasin

förbindelsepunkt har upprättats och
meddelat fastighetsägaren detta.
Huvudmannen bestämmer inom vilken
tid tillförseln ska ha upphört. Undantag
från förbudet eller anstånd kan medges
av huvudmannen om särskilda skäl
föreligger. Ändrar fastighetsägaren
installationen så att dag- och
dränvattnet avleds till den allmänna
dagvattenledningen eller till LODanläggningen kan huvudmannen i vissa
fall bevilja bidrag till kostnaderna för
ändringen. En förutsättning för att ett
sådant bidrag ska beviljas är att
kostnaderna för ändringen avsevärt
överstiger genomsnittskostnaderna
inom området.
Inkoppling av dränvatten till den
allmänna avloppsanläggningen

(stenkista) på den egna tomten eller att

Vid nybyggnad måste bestämmelserna i

vattnet sugs upp av omgivande

Boverkets byggregler följas.

gräsytor. Med dag- och dränvatten

Innebörden av dessa bestämmelser är

likställs allt avloppsvatten som

att dränvatten från byggnad inte får

huvudmannen bedömer inte ska

avledas till avloppsledning, i vilken

avledas till spillvattenförande ledning.

uppdämning kan förekomma.

Vid behov kan fastighetsägaren rådgöra

Uppdämningen innebär att en ledning

med huvudmannen.

går full och att den fria vattenytan kan
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stiga i anslutande ledningar. Ställs från

normalt dimensionerade ås att

huvudmannen kravet att dränvatten ska

uppdämning i ledningarna förekommer

avledas till dagvattenledning, innebär

vid häftigare regn. Den praktiska

detta i många fall att dränvatten från

konsekvensen blir därför att vissa

byggnader, i första hand sådana med

byggnader inte kan förses med källare

källare, inte kan avledas med självfall.

eller att dränvattnet måste pumpas eller

Dagvattenledningar är nämligen

avledas till LOD-anläggning.

Avgifter
Fastighetsägares avgiftsskyldighet till

Vattenavstängning

huvudmannen regleras i taxan för

Har fastighetsägare försummat att

allmänna vattentjänster (va-taxan). Va-

betala va-avgift eller i övrigt försummat

taxan innehåller uppgifter om

sina skyldigheter enligt

anläggningsavgifter, det vill säga

vattentjänstlagen och är försummelsen

uppgifter om vad nyanslutningar

väsentlig, har huvudmannen rätt att

kostar, brukningsavgifter samt

stänga av vattentillförseln till

uppgifter om avgifter för vanligen

fastigheten. Avstängning kan ske om

förekommande tjänster som

rättelse inte kunnat åstadkommas

huvudmannen tillhandahåller på

genom skriftlig uppmaning och

fastighetsägarens begäran, till exempel

avstängningen inte medför olägenhet

servisavstängning.

för människors hälsa. Fastighetsägaren

Huvudmannen kan träffa avtal med
ägare till fastighet och andra
avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte

ska till huvudmannen betala avgift
enligt taxa för såväl avstängning som
återinkoppling.

regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Risk för källaröversvämning
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I hus med källare, särskilt där källaren



har golvbrunn eller annan
avloppsenhet, finns alltid risk frö

Placera inte föremål i källaren som
är värdefulla och känsliga för fukt



Kontrollera att avstängbara

översvämning. Vid häftiga regn eller

golvbrunnar är stängda och att

snösmältning kan den allmänna

automatiska bakvattenventiler

ledningen överbelastas och vatten kan

fungerar

baklänges tränga in i avloppsserviser



De golvbrunnar i källaren som inte

och upp genom golvbrunnar och

är avstängbara förses med tätande

förorsaka skador. Vid sidan av

anordningar eller ersätts med

översvämningar, förorsakade av häftiga

avstängbara brunnar

regn, är stopp i servisledningen den



vanligaste skadeorsaken.

misstanke finns att avloppets
avstängningsanordningar inte

Fastighetsägare bör i eget, och i
förekommande fall hyresgästers,
intresse i största möjliga utsträckning
förebygga skador inom fastigheten till
följd av uppdämning i ledningsnätet.
Följande åtgärder kan förslagsvis

Rörinstallatör kontaktas om

fungerar


Kontroll av att regn- och
smältvatten leds från byggnaden



Nedfarter till garage och andra
utrymmen invallas



Kontroll av att intern avloppspump
fungerar

vidtas:


Fastigheten ansluts till
alarmeringscentral med larmtjänst

Särskilda förhållanden

2021-11-24

Andra vatteninstallationer
Växlingen från en
försörjningsanläggning till en annan,

fall att avtal träffas mellan
huvudmannen och fastighetsägaren.

till exempel från den allmänna

Anslutning till
sprinklerinstallation

anläggningen till egen brunn, får

Det förekommer allt oftare att

endast vara möjlig om den allmänna

fastighetsägare önskar ansluta en

anläggningen är skyddad med ett fritt

sprinklerinstallation till den allmänna

luftgap (”bruten förbindelse”),
alternativt efter demontering och
förnyad montering av rör och rördelar.
Vänligen kontakta sektor
samhällsutveckling för ytterligare

vattenförsörjningsanläggningen.

information.

Ändamålet med en allmän

Användning av vatten som
energikälla
Att använda vatten som energikälla
innebär att vattenanläggningen
utnyttjas till ett nytt ändamål, som den
ursprungligen inte var avsedd eller
projekterad för. En användare kan
därför inte med stöd av
vattentjänstlagen kräva att får använda
vatten som levereras genom den
allmänna vattenanläggningen för
energiutvinning. Huvudmannen kan
dock efter begäran medge att till viss
fastighet levererat vatten får utnyttjas
för energiutvinning. För att säkerställa
att den allmänna vattenanläggningen
inte utnyttjas för energiutvinning i
sådan omfattning att
leveranssäkerheten för vatten för andra
ändamål äventyras, förutsätts i sådana

vattenförsörjningsanläggning är i första
hand att betjäna bostadsbebyggelse och
annan bebyggelse med vattentjänster
med hänsyn till skyddet för människors
hälsa och miljö. Detta innebär att en
fastighetsägare inte med stöd av
vattentjänstlagen kan kräva att få
ansluta en sprinklerinstallation. Om
vattenförsörjningsanläggningen har
tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte
bedöms påverka anläggningens
funktion och säkerhet har
huvudmannen möjlighet att efter
överenskommelse medge anslutning av
sprinkler. Sådan anslutning regleras
genom avtal i vilket framgår
förutsättningar för anslutningen,
fastighetsägarens skyldigheter och de
avgifter denne ska betala. Om en sådan
anslutning medför merkostnader för
huvudmannen för att anpassa
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anläggningen för denna extra tjänst, till

Avgifter

exempel uppdimensionering av

Huvudmannen kan avtala med någon

ledningar, får fastighetsägaren stå för

annan än fastighetsägaren (till exempel

dessa kostnader.

arrendator) om att få använda

Kax från bergvärme
Vatten innehållande, till exempel kax
från bergvärmeborrning eller andra
föroreningar, får inte tillföras den
allmänna avloppsanläggningen, varken

anläggningen (”bli abonnent”). I
sådana fall svarar denne som part i vaförhållandet för sina skyldigheter
gentemot huvudmannen i stället för
fastighetsägaren.

spill- eller dagvattenanläggning.

Övrigt
Enligt vattentjänstlagen ska en allmän

Huvudmannen har enligt

va-anläggning användas så att det inte

vattentjänstlagen rätt att undersöka va-

uppkommer olägenheter för

installationen och dess användning.

huvudmannen eller annan. Det får inte

Påträffas allvarliga brister är

uppstå svårigheter för huvudmannen

fastighetsägaren enligt

att uppfylla kraven ur miljö- och

vattentjänstlagen skyldig att rätta till

hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt

dessa så att det inte uppkommer

uppfylla sina åligganden enligt lag eller

olägenheter för huvudmannen eller

annan författning enligt avtal.

någon annan. Om så inte sker är

Fastighetsägare ansvarar för att va-

huvudmannen inte skyldig att låta

installationen, även sådan som inte

fastigheten vara kopplad till den

kräver bygglov, anordnas och utförs så

allmänna anläggningen.

att den fyller kraven enligt Boverkets
byggregler.

Om en fastighets va-förhållanden
påtagligt avviker från de förhållanden
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som i övrigt råder i en allmän va-

Fastighetsägaren ansvarar själv för att

anläggnings verksamhetsområde, får

åtgärda eventuella fel på installationen

huvudmannen träffa avtal med

fram till fastighetsgräns. I figur 1

fastighetsägaren om särskilda villkor för

illustreras fastighetens del av

att använda va-anläggningen.

servisledning. Är det oklart om fel på

Anmäl ändringar
Fastighetsägare ska på begäran lämna
huvudmannen underlag för
avgiftsberäkning. Dessutom ska
fastighetsägare självmant anmäla sådan
ändring av va-installationen eller annat
förhållande, som enligt taxan kan ha
betydelse för avgiftsberäkningen.

servisledning uppstått på fastighetens
del eller på den allmänna delen av
servisledningen bör fastighetsägaren
först låta undersöka detta innan åtgärd
utförs. Visar det sig att felet finns på
den allmänna delen, betalar
huvudmannen skälig del av
undersökningskostnaden. Om å andra
sidan fastighetsägaren anser att felet

Anmäl ägarbyte

finns på den allmänna delen, men det

Fastighetsägare ska utan dröjsmål

vid huvudmannens undersökning visar

underrätta huvudmannen när

sig att så ej är fallet, debiterar

fastigheten övergår till ny ägare.

huvudmannen fastighetsägaren

Agarbyte görs enklast genom

motsvarande kostnad.

huvudmannens e-tjänst.
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Relaterade styrdokument
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Boverkets byggregler

Förvalta regeln
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.

Avvikelser och förslag
Den som läser regeln och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar regeln såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för regeln.
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Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-11

§ 14
KS/2021:1432
Revidering av Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
Utskottets för samhällsutveckling beslut
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Anta Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns vatten- och avloppsanläggningar
(ABVA), daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Under senare år har ett växande problem med fett som släpps ut i avloppet från verksamheter
som tillverkar och hanterar livsmedel ökat. Det är främst från restauranger, gatukök,
personalmatsalar och liknande.
En fettavskiljare hindrar fett från att följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet. I ledningsnätet
sjunker temperaturen på avloppsvattnet, vilket leder till att fettet stelnar och fastnar på insidan
ledningarna, kapaciteten minskar och i värsta fall blir det stopp i avloppet.
För att verksamheten ska kunna skydda kommunens anläggningar mot eventuella fettavlagringar
och kunna kontrollera fettavskiljare, ska detta regleras i kommunens Allmänna bestämmelser för
brukande av vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).
Bestämmelserna kompletteras med tillägg om avskiljare men också ett förtydligande av beräkning
av lägenhetsavgift.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, daterade 2021-11-24
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och byggnadsenheten
Orust kommuns författningssamling
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Orust kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26

§ 16
KS/2021:1432
Revidering av Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Anta Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns vatten- och avloppsanläggningar
(ABVA), daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Under senare år har ett växande problem med fett som släpps ut i avloppet från verksamheter
som tillverkar och hanterar livsmedel ökat. Det är främst från restauranger, gatukök,
personalmatsalar och liknande.
En fettavskiljare hindrar fett från att följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet. I ledningsnätet
sjunker temperaturen på avloppsvattnet, vilket leder till att fettet stelnar och fastnar på insidan
ledningarna, kapaciteten minskar och i värsta fall blir det stopp i avloppet.
För att verksamheten ska kunna skydda kommunens anläggningar mot eventuella fettavlagringar
och kunna kontrollera fettavskiljare, ska detta regleras i kommunens Allmänna bestämmelser för
brukande av vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).
Bestämmelserna kompletteras med tillägg om avskiljare men också ett förtydligande av beräkning
av lägenhetsavgift.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2022-01-11 § 14 att föreslå kommunstyrelsen
överlämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Anta Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns vatten- och avloppsanläggningar
(ABVA), daterade 2021-11-24.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, daterade 2021-11-24
Beslutet skickas till
Sektor samhällsutveckling
Chef affärsdrivande verksamhet
Miljö- och byggnadsenheten
Orust kommuns författningssamling
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