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1. Bakgrund
Enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383, ändrad 2002:104) ska
alla kommuner planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen
att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
förbereds och genomförs. Denna planering ska innefatta varierande upplåtelseformer, tillgång till
bostäder i livets olika skeden, möjligheten att bo och leva centralt eller på landsbygd och i
varierande prisklasser. Därutöver behövs en strategi för hur kommunen skall hantera klimat- och
energiomställningar, integrations- och trygghetsfrågor. Som instrument för denna planering ska
kommunerna ta fram riktlinjer för sin lokala bostadsförsörjning. Riktlinjerna skall antas av
kommunfullmäktige varje mandatperiod och anger den politiskt strategiska inriktningen för
framtida bostadsplanering. Riktlinjerna avser inte bara nyproduktion utan omfattar även det
befintliga bostadsbeståndet.
Under drygt ett halvår har arbetet med Orusts bostadsförsörjningsprogram pågått. Uppdraget har
varit tydligt; av ekonomiska och praktiska skäl behöver prioriteringarna av kommunens planering
och genomförande, i relation till arbetet med den pågående VA-planen skärpas. Frågor som när,
var och hur kommunen ska gå fram ifråga om samhällets utveckling behöver få en tydligare
styrning. Arbetet har skett i nära samarbete med mark- och exploatering samt plansidan i
kommunen. Därutöver har en grupp bestående av representanter för kommunledningskontoret,
miljö- och byggsidan, VA, socialtjänst, skola och stiftelsen Orustbostäder haft insyn i arbetet
under dess förlopp. Materialet har varit föremål för granskning av respektive förvaltning och
kommundirektörens ledningsgrupp har fått kontinuerlig information.
Under nära en månad fick de politiska partierna på Orust, samt pensionärsorganisationerna,
därefter möjligheten att tycka till om förslaget till bostadsförsörjningsprogram för Orust
kommun. Det har kommit in ett omfattande och engagerat material från aktörerna som såväl
svarat på fyra riktade remissfrågor som tyckt till utifrån sina egna ställningstaganden.
Riktlinjerna har också arbetats fram med följande bakgrundsmaterial som stöd:
Kommunens översiktsplan (antagen 2009)
Kommunens arbete med VA-plan
Kommunens arbete med vindbruksplan
Kommunens arbete med cykelplan
Hav möter land, Länsstyrelsens översvämningsutredning
Orustbostäders årsredovisning och ägardirektiv
Statistik från SCB (Bostadspaketet och Befolkningspaketet, samt offentlig statistik)
Statistik från Orust kommun och dess förvaltningar
Länsstyrelsens material om bostäder för sociala ändamål
Länsstyrelsens regionala bostadsmarknadsanalys
Flyktingstatistik från Migrationsverket och Fyrbodals kommunförbund
Bredbandsutredning
Nordvästsvenska initiativet
Näringslivsstrategi
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2. Orust i omvärlden
Orust är en del av många sammanhang. Ön är en del av Fyrbodals kommunalförbund, av Västra
Götalandsregionen, Sverige, Europeiska Unionen och Förenta Nationerna. De internationella
sambanden är med den pågående flyktingsituationen tydligare än på länge. Över hela världen sker
idag en tydlig urbanisering. 5 miljoner människor världen över flyttar varje månad från landsbygd
till städer. Sverige och i synnerhet Malmö och Stockholm toppar idag listan över var
urbaniseringen sker som snabbast i Europa. Många människor rör sig från landsbygd till städer;
inte bara för jobb och skola, utan också för upplevelser, närhet till likasinnade och storstadens
puls. Ju mer uppkopplade vi blir, desto mer tycks behovet av närhet öka. Statistiken visar också
tydligt att återflyttningskurvorna viker; allt färre ungdomar flyttar ”hem” när de själva får barn, i
synnerhet de med högre utbildning. Den yngre generationen blir också allt mindre benägen att
låsa sitt kapital. Många vill stå fria från månatliga amorteringar, de vill resa, uppleva och
förverkliga sig själv.
Urbaniseringens effekter pressar många kommuner som är betydligt större än Orust. Hur ska
man möta konkurrensen om de framtida medborgarna på ett konstruktivt sätt, vilka fördelar kan
få vågskålen att tippa över till Orust fördel när människor väljer sin framtida bostadsort? En sak
är dock säker; ska skatteintäkterna för vård, omsorg och skola fortsättningsvis kunna betalas
solidariskt över skattsedeln måste man lösa problemet.
Orust största fördel är närheten till en större arbetsmarknad. Även om ön har ett livligt
småföretagande som uppvisar en positiv utveckling är företagen små, en del är en bisyssla och
andra säsongsbetonade. Orust är en utpendlarkommun, även om inpendlingen ökat något, och
utvecklingen på arbetsmarknaden förstärker stadigt denna trend. Idag är Orust en av de biltätaste
kommunerna i Västra Götaland per capita och kring Orust finns inom pendlingsavstånd 100 000tals arbetstillfällen, där Göteborgsregionens dynamik i söder och arbetsmarknaden i Uddevalla
och Trollhättan gör möjligheterna för Orustborna stora vad gäller jobb och utbildning.
Samtidigt ställer det krav på Orust. Man måste kunna ta sig från och till arbetet; från och till
Operan eller Liseberg i Göteborg, Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan eller till gymnasiet i
Uddevalla och Stenungsund. Även om bilen för överskådlig framtid kommer att vara ett viktigt
transportslag på ön krävs alternativ till bilen. Kollektivtrafiken till och från Orust är inte enbart en
miljöfråga, det är en möjlighet och en förutsättning för att fler människor ska kunna och vilja leva
på Orust.
Orust är också ett sommarparadis, uppskattat av många. Bohusläns skärgård rankas som en av
världens bästa turistmål för en allt mer kräsen upplevelsekonsument. Kajakpaddling, segling,
klippklättring, de genuina bohuslänska samhällena är turistmagneter världen över. Och när skolan
slår igen på försommaren ökar Orust invånare trefalt. Även detta ställer krav. Turister och
sommargäster förväntar sig service, kultur och matupplevelser som fisk och skaldjur. De
förväntar sig en rik upplevelse och det är Orust kommun och Orustföretagarnas uppgift att
erbjuda dem detta.
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I dagsläget är befolkningstrenden besvärande för Orust. Många unga försvinner bort från ön,
kvar blir de äldre och fritidshusägare och födelsetalen motsvarar inte andelen som föds.

Om Orust ska växa och kunna möta dessa utmaningar är tillgången på attraktiva bostäder i
varierande prisklasser och upplåtelseformer en förutsättning för Orust. Den pensionerade
sommargästen, den unga Orustbon som ska flytta hemifrån och de nyanlända familjerna från
Syrien har helt olika förutsättningar och behov av boende. Samtidigt kan man inte längre
förutsätta att framtidens inflyttare blir kvar till pensionen. Unga av idag är rörligare än de äldre på
alla områden. De flyttar mer, de skaffar barn senare, de byter jobb och karriär och de studerar allt
högre upp i åldrarna (SCB). Visst kan man hävda att detta är en trend. Men i så fall är det en
sedan lång tid tillbaka och stadigt växande trend. Utgångspunkten i detta
bostadsförsörjningsprogram bygger därför på en offensiv strategi där Orust ser alla nyinflyttade
medborgare som en tillgång, som inte behöver ha sin försörjning på ön, men utgår från att det är
lätt att ta sig från punkt A till punkt B. Men också på en idé där kommunen tar hand om sina
gäster sommar som vinter som en del av en växande besöksnäring.
2:1 Regionala och mellankommunala frågor
Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunförbund och Göteborgsregionen är de viktigaste
samarbetspartnerna för Orust kommun. Regionen ansvarar för sjukvård, kultur, regional
utveckling, infrastruktur och Västtrafiks verksamhet. Tillsammans med våra grannkommuner är
medlemskapet i STO-regionen och Fyrbodals kommunförbund Orust verktyg för inflytande över
regionens utveckling. Här förhandlas framtida infrastruktursatsningar och prioriteringar, här
påverkar vi regionala turist- och kulturfrågor och den regionala utvecklingen. Det är också här
kommunen kan påverka kollektivtrafikens utveckling där regionens och Västtrafiks Målbild 2020
om en fördubblad kollektivtrafik i länet som helhet innebär att Orust andel är tänkt att ligga på en
ökning på ca 20 %. Arbetet med att förbättra och förstärka öns infrastruktur och kollektivtrafik
är en av de absolut avgörande frågeställningarna för Orusts utveckling och det är enbart genom
samarbetet inom Västra Götalands-regionen som dessa mål kan uppnås.
Men även Göteborgsregionens kommunalförbund där grannkommunerna Stenungsund och
Tjörn är medlemmar är viktiga samarbetsparter. Stenungsunds kommuns ide om att etablera ett
nytt resecentrum är ett exempel på viktiga satsningar som kan påverka Orust positivt. Precis som
fallet är med det Nordvästsvenska initiativet (frågor som rör standarden på väg 160,
broförbindelsen mellan Svanesund och fastlandet samt ökad turtäthet på Bohusbanan). Snabbare
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kollektivtrafikförbindelse med Göteborg är en av de enskilt viktigaste utvecklingsinsatserna inom
arbetsmarknads- och utbildningsområdet.
Även relationer till den statliga Länsstyrelsen är viktig. Här avgörs överklagade bygglov,
strandskyddsdispenser och miljötillstånd. Länsstyrelsen är också remissinstans och godkänner nya
detaljplaner. I t ex centrala Henån där det handlar om att säkra Orust mot översvämningar blir
Länsstyrelsen roll extra tydlig då de kan säga nej om åtgärderna för att skydda samhället inte
bedöms tillfredsställande. Länsstyrelsen är också en viktig spelare i frågor som rör t ex vindbruk
och miljövård.
Slutligen finns också intressanta möjligheter i samarbetet inom ramen för ”Ett Enat Bohuslän”;
en turismsatsning mellan bohuslänska kommuner för ökad besöks- och turismnäring där Orust
har mycket att bidra med. Här vill kommunen öka marknadsföringen av Orust som en attraktiv
kommun med god service för boende, företag och besökare.
2:2 Utbildning och förtjänst
Utbildningsnivån på Orust är lägre än riksgenomsnittet. Följaktligen är också lönenivåerna lägre.
Tydliga tecken pekar på att utbildningsnivå, lön, levnadsförhållande och livslängd hänger samman
(SCB). Dessutom har skillnaderna ökat kraftigt de senaste 20 åren (OECD).
Som över hela Sverige är det kvinnorna som har den högsta utbildningsnivån och de lägre

lönerna. Att höja utbildningsnivåerna skulle med stor sannolikhet generera fler företagare, det
kommer att öka skattekraften och det kommer att öka Orust attraktivitet när människor söker en
ny plats att leva på. Den ökande inpendlingen pekar på just detta, kompetensen finns inte på
Orust utan behöver rekryteras i allt högre grad utifrån. Varje människa vill ge sina barn bästa
möjliga start i livet och då utgör skolan grunden.
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På Orust har de tidigare minskade barnkullarna lett till att vissa skolor lagt ner sin verksamhet
och utbildningen för de äldre barnen har koncentrerats till bl a Henån. Samtidigt är behoven av
förskoleplatser stora i t ex Svanesund och Varekil som haft den största inflyttningen. Större
skolenheter har både fördelar och nackdelar. En fördel är att det är lättare att rekrytera
välutbildad personal. Men centraliseringen kan också leda till att de mindre orterna får svårare att
locka till sig nya invånare. Närheten till skolan i yngre åldrar är den kanske viktigaste
konkurrensfördelen när en nybildad familj ska välja ny bostadsort och utan goda
utbildningsmöjligheter står sig en kommun slätt i konkurrensen om nya invånare. Här kan en
ökad inflyttning av såväl ensamkommande flyktingbarn och invandare utgöra ett positivt tillskott
av nya Orustbor, förutom det rent mänskliga tillskottet som mångfalden och en ökad förståelse
för olikheter ger.
2:3 Arbetsmarknad
Orust är en livlig småföretagarkommun av hävd, vilket också visar att företagarandan inte enbart
hänger samman med hög utbildning. Här finns gott om småskaligt företagande och det växer.
Orustborna är vana entreprenörer. Samtidigt finns få arbetsplatser med fler än 20 anställda. Den
absoluta majoriteten av företag är en- eller fåmansföretag.
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Den största koncentrationen av arbetsplatser har öns centralort Henån där offentlig service
genom placeringen av kommunhus, öns största skola och ett kommersiellt centrum. Största
privata arbetsgivare är konsultföretaget Conscriptor på Slussen och båtvarvet Hallberg-Rassy i
Ellös en viktig tillväxtmarknad är turismen där det finns ytterligare utvecklingspotential.

Orust är som nämnts tidigare en utpendlarkommun. Störst är utpendlingen till Stenungsund,
Göteborg och Uddevalla.
Den politiska målsättningen i kommunen är att höja ”självfinansieringsgraden” på Orust; genom
att utveckla näringslivet på ön vill man att fler Orustbor ska kunna arbeta på ön. Denna strategi
har kompletterats med en nyligen antagen näringslivsstrategi för de kommande 10 åren som bl a
pekar ut behoven av en snabb myndighetsutövning, ökad dialog och kommunikation för ett
förbättrat samarbete mellan kommunen och näringslivet och god planering för nya
verksamhetytor som några av hörnstenarna i utvecklingen av Orusts näringsliv.
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2:4 Infrastruktur, kollektivtrafik och kommersiell service
Infrastrukturen på Orust är central för människors möjligheter att leva på ön. Väg 160 är öns
centrala transportväg, med två broförbindelser; en mot Tjörn i söder och en mot Uddevalla i
norr. Förutom dessa broförbindelser finns också en färjeförbindelse från Svanesund till
Stenungsund, en ny färjeterminal till kommunens yttre skärgård i Tuvsvik och färjan Malö/Flatön
– Bokenäs i Uddevalla.
Orust driver tillsammans med Tjörn och Stenungsund det Nordvästsvenska initiativet för en ny
broförbindelse mellan Svanesund och fastlandet, en förbättrad vägstandard på väg 160 för
förkortade pendlingstider och en ökad turtäthet för tågen på Bohusbanan. Ovanpå detta kan
sägas att kommunens översiktsplan pekar ut behoven av en ny förbifart i Henån samt att
Stenungsunds kommuns eventuella nya pendelstation skulle påverka Orust positivt.
Bristerna i infrastrukturen på väg utgörs främst av det finmaskiga vägnätet, inte minst väg 734
mellan Svanesund och Varekil. Därutöver har kommunen antagit en strategi för ökad cykling.
Först och främst riktar sig strategin mot öns samhällen där dagens system är ”snuttifierat” och
behöver kopplas ihop för trygghet och säkerhet i trafiken. Utanför samhällena kommer en ny
cykelväg längs väg 160 från Varekil och söderut mot Tjörn att byggas ut under 2018-19.
Kollektivtrafiken är en av kommunens största utmaningar. Idag trafikerar Orustexpressen
sträckan Stenungsund-Varekil-Henån-Torp-Uddevalla. Turtätheten under morgon och
eftermiddag är varje 30:e minut mot Stenungsund och ca 1 ggr i timmen mellan Orust och
Uddevalla. Helger och kvällar är den betydligt lägre. Ett par direktbussar trafikerar sträckan Orust
och Göteborg tidig morgon och eftermiddag om vardagar. Dessa är oerhört viktiga för
pendlingen till och från jobben i Göteborgsregionen.
I det finmaskigare kollektivtrafiknätet på landsbygden fyller ofta bussarna en annan delvis annan
funktion, framför allt som skolskjuts, men också som matartrafik till Orustexpress. Men en god
lokalförsörjande kollektivtrafik ökar också möjligheter för hela öns befolkning att ta sig till och
från arbete eller besök på vårdcentraler, apotek och kommersiell service.
Idag är det finmaskiga kollektivtrafiknätet på Orust allt för dåligt för att utgöra ett alternativ till
bilen. Den är dessutom bara ett egentligt alternativ på vardagar. Till Svanesund, men framför allt
Ellös, är kollektivt resande i stort sett planerat utifrån skolans tider vilket gör dess
konkurrenskraft obefintlig för alla övriga ändamål.
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Den kommersiella servicen och industrietableringar ska enligt översiktsplaneringen koncentreras
till Henån, Ellös, Svanesund och Varekil medan främst industrietableringarna därutöver kan bli
aktuella i Varekil. Att bevara serviceställen i öns samhällen är en viktig strategi för att erbjuda
året-runt-service och därmed behålla Orust kommun som en attraktiv boendeplats.
Slutligen ska sägas att Orust kommuns offensiva satsning på utbyggnad av bredband också utgör
en viktig pusselbit i infrastrukturutvecklingen. Möjligheten till snabb och säker uppkoppling via
fiber är en viktig del i att möjliggöra för människor att arbeta och leva på hela ön.
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3. Orust 2016
3:1 Befolkningen
Från befolkningssiffror på under 9 000 invånare 1970 har Orust sedan år 2000 haft en relativt
stadig befolkningskurva på omkring 15 000 invånare. 2007 bröts dock den stilla växande kurvan
och pekar nu svagt nedåt. Ett problem för kommunen är de negativa födelsetalen (dvs fler dör än
föds på ön), den växande gruppen äldre (Orustborna är klart äldre än svensken i genomsnitt) och
ett inflyttningsnetto som tydligt underblåser utvecklingen. Utan en inflyttning från såväl Sverige
som utlandet kommer enligt befolkningsprognoserna för Orust att fortsätta minska i
invånarantal.

En sådan utveckling riskerar att påverka kommunens ekonomi på ett negativt sätt och sprialen
eskalerar av sig själv. En åldrande befolkning i kombination med en minskad andel arbetsföra
medborgare innebär lägre skatteintäkter i kombination med ökade utgifter för social omsorg och
äldreboenden. Särskilt bekymmersamt är utvecklingen på västra Orust där inflyttarna ofta består
av äldre kapitalstarka personer som mer eller mindre permanent bosätter sig i sin tidigare
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fritidshus. 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, men även i en större ort som Ellös är andelen bostäder som bebos året runt numera
under 80 %. Andra effekter är naturligtvis minskade elevunderlag för skolan och en minskad
omsättning för det lokala näringslivet.
Det enda botemedlet är nyinflyttade som återinflyttade människor, gamla och unga, svenskar och
invandrare, kvinnor och män. Utmaningen är att i konkurrens med närliggande kommuner vinna
de nya invånarnas hjärtan för att bo och leva i vår kommun.

Som konstaterats är Orusts största konkurrensfördel är närheten till de stora arbetsmarknaderna.
Möjjligen kan man också säga att kommunen har en konkurrensfördel genom att vara en ö med
närhet till vatten överallt. Med detta sagt ska man också hålla i minnet att samtliga
grannkommuner har precis lika många platser med närhet till attraktiv miljö. Orust måste därför
hitta sin specifika konkurrensfördel i detta avseende. Det är inte bostadsförsörjningsprogrammets
uppgift, men ska innehållet förverkligas räcker det inte med att planera för goda bostäder, det
krävs ett batteri av kompletterande åtgärder.
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3:2 Flyktingsituationen på Orust
’Andelen personer av annan härkomst än svensk är mycket låg på Orust. I många kringliggande
kommuner är andelen nästan tre gånger så stor. Den pågående migration från främst
Mellanöstern saknar motstycke i europisk efterkrigshistoria och under 2016 aviserar
Migrationsverket att Orust kommer att få ta emot 95 ensammakommande barn. Det är den
migration vi har kontroll över. Anhöriginvandring och asylboenden står utanför kommunalt
ansvar och kontroll. Vi vet dock att antalet asylsökande i Migrationsverkets system uppgår till
över 200 tillfälligt bosatta på Orust. Av dessa bor ca 100 i Ellös och lika många på Flatön.
Situationen kan jämföras med att Orust under perioden oktober 2013 – september 2015 haft ett
nettotillskott av totalt 46 inflyttande nyanlända med uppehållstillstånd (korrigerat för in- och
utflyttning under åren). Att hitta strategier för att utbilda och integrera dessa människor så att de
blir kvar och bidrar till samhällets utveckling kan vara en framgångsfaktor på längre sikt för
Orust.

3:3 Orust x 3
Orust kan delas in på många sätt. I kommunens översiktsplan har man valt att dela in ön i tre
delar. Den västra, norra och södra delen med Ellös, Henån och Svanesund som respektive
områdes serviceort. Karaktären skiljer sig något från del till del.
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Norra Orust med Henån som centralort är den befolkningsmässigt största delen. Här finns ca 2
500 arbetstillfällen varav de flesta är offentliga jobben. Här finns kommunhus, kulturhus,
resecentrum, kommersiellt centrum. Från norra delen av Orust är det inte långt till
arbetsplatserna i Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan, även om utpendlingen också går
söderut. Samtidigt som det finns en konkurrens från Torp köpcentrum i Uddevalla är det också
ett försäljningsargument. Det går att bo på Orust med tillgång till en komplett service inom 20
minuters avstånd. Henån är ett av de viktigaste utvecklingsområdena i kommunens planering,
men centrum behöver säkras från översvämningar.
Södra Orust har den största utpendlingen, främst till Göteborg och kemiklustret i Stenungssund.
Kommunikationer söderut finns via färjeförbindelsen från Svanesund till fastlandet och väg 178
mot Varekil som via väg 160 och bron till Tjörn löper vidare söderut. På södra Orust ligger också
Varekil där nya bostadsområden och viss utveckling av nya verksamhet- och handelsytor
planeras. Här finns ca 1 200 arbetsplatser. En ny broförbindelse norr om Svanesund och
fastlandet står högt på kommunens önskelista, liksom frågan om att räta ut väg 734 mellan
Svanesund och Varekil.
Västra Orust är sommargästernas, turisternas och de pittoreska kustsamhällenas Orust. Här finns
mer än hälften av kommunens fritidshus, här har huspriserna ökat kraftigt och omvandlingen av
hus är negativ (hus ämnade för året-runt-bruk blir fritidshus). Det är ”långt” till arbetsplatserna
på den regionala arbetsmarknaden. Här finns ca 1 500 (varav 800 i Ellös) arbetstillfällen och en av
öns största privata arbetsgivare (Hallberg-Rassy). Samtidigt är det här som medelåldern och de
negativa födelsetalen är som högst och tillgång till kollektiva förbindelser är som sämst.
Utöver huvudön finns också samhällen på flera av kommunens öar i väster. Störst är Flatön och
Lyrön. Även här är huspriser höga och andelen året-runt-bostäder minskar.
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4. Bostadssituationen idag
Orust präglas av villabebyggelse, på landet och i Svanesund, Ellös, Varekil och Henån. Mer än 60
% av befolkningen bor på landsbygd och öns invånarantal mer än tredubblas sommartid.
Flerbostadsbeståndet ägs huvudsakligen av kommunens stiftelse Orustbostäder.
4:1 Nuvarande bostadsbestånd
Totalt finns omrking7 000 permanenta bostäder på Orust och ca 5 700 fritidshus (SCB, 2014).
Utvecklingen är motsatt än i många grannkommuner, genom att många av centralorterna minskar
i befolkning och landsbygden växer. Utvecklingen med en allt mer spridd befolkning får
konsekvenser för skola, äldreomsorg, kollektivtrafik. Men också högre kostnader för VA,
bredband, sophämtning och annan samhällsservice.
Typen av bostäder är nästan helt dominerad av egenägd villabebyggelse och fritidshus. Antalet
flerbostadshus är ungefär 10 % av det totala utbudet på året-runt-marknaden. Andelen
bostadsrätter är mycket låg i förhållande till övriga bostadsformer.

4:2 Fritidshus
Totalt finns ca 5 700 fritidshus på Orust. De flesta har tillkommit under 1960 och 1970-talet och
har många gånger bristfälliga uppvärmningsmöjligheter och avloppsanläggningar (kontroller
pågår). Av dessa är den absoluta merparten lokaliserade till västra Orust. Ca 2 500 fritidshus
finns inom området och närmare 900 av dessa finns i Ellös. Ca 1 000 fritidshus finns på södra
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Orust och de resterande 1 500 är lokaliserade i norr. Samtidigt finns en tydlig trend att allt fler
året-runt-hus på västra Orust omvandlas till ”fritidshus”. På vissa orter, t ex i Hälleviksstrand är
året-runt-befolkningen knappt 20 % och t o m i västra Orusts centralort Ellös är den
stadigvarande befolkningen under 80 %. Det finns i dagsläget inga tendenser på att denna
utveckling är på väg att brytas.
Samtidigt finns en motsatt utveckling på norra och södra Orust där fritidshusen omvandlas till
året-runt-bostäder. Kommunen ställer sig positiv till fortsatt omvandling av fritidshus till
permanenta bostäder, men avser enligt översiktsplanen inte tillåta några helt nya detaljplanelagda
fritidshusområden.
Ett problem i många fritidshusområden är tillgången till kommunalt VA, men också
dricksvattentillgången. I kommunen finns tusentals enskilda avlopp och kommunens
miljöavdelning bedömer att någonstans kring 20 % inte håller måttet och därmed bryter mot
miljöbalkens krav på rening. Just nu prioriterar kommunen området kring Stigfjorden där arbetet
mot direktutsläppande avloppssystem har högsta prioritet. Vid all nybyggnation förespråkar man
kretsloppssystem som avloppslösning. Vad gäller dricksvattentillgång är detta ett problem på flera
håll. Relikt saltvatten finns på centrala Orust och saltvatteninträngning förekommer främst i
kustnära områden på västra och södra delen av ön.
I flera områden kan detta innebära att nya detaljplaner kan behöva tas fram i syfte att medge
större byggrätter som möjliggör ett året-runt-boende samtidigt som planering för framdragning
av kommunalt VA behöver prioriteras. Ett arbete pågår just nu i kommunen där
fritidshusområden som skulle kunna vara föremål för sådana satsningar inventeras. Tillsammans
med kommunens VA-strategi och kommande VA-plan bör en tydlig prioriteringsordning om var
och när detta ska genomföras tas fram som stöd för framtida planering. Viktigt är att denna
planering går hand i hand med programmet för bostadsförsörjning och att inte VA-utbyggnaden
motverkar programmets ambitioner.
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4:3 Stiftelsen Orustbostäder
Orustbostäder är kommunens allmännyttiga stiftelse, men fristående juridiskt. Kommunen utser
styrelsen som har att förhålla sig till stiftelsen stadgar. Under åren 2010 – 15 har man producerat
45 nya lägenheter. Totalt förfogar man över 827 lägenheter (2014) och 41 lokaler (2014). Dessa
fördelar sig över ön på följande sätt:
Henån
Svanesund
Ellös
Hälleviksstrand
Mollösund
Varekil
Stocken
Härmanö

300 lägenheter
286
136
9
26
48
14
8

8 lokaler
21
9
3

Stiftelsens mål är att aktivt arbeta för att marknadsföra hyresrätterna på ön, planera för och
genomföra nyproduktion av hyresrätter i kommunen, hålla vakansnivån för bostäder och lokaler
låg, utveckla kvalitetsmedvetandet, boendekvalitét och servicegrad. Stiftelsen ser också ökade
kostnader för underhåll i byggnadens yttre och löpande utbyte av värmepannor. Under 2014
avyttrade man 16 lägenheter på Käringön och började byggandet av 12 nya lägenheter i Varekil.
Man har i princip inga vakanta lägenheter. Bostadskön bestod innan årsskiftet 2015/16 av över
2 000 sökande, men substansen i denna siffra undersöks just nu. Hur många som är aktiva
bostadssökande, eller ”enbart” intresserade är svårbedömd. Trycker på bostäder upplevs som
störst i Henån, följt av Svanesund och därefter Varekil. I stiftelsens ambitioner har tidigare
funnits en uppskattad möjlighet till nyproduktion av ca 15 lägenheter om året. Denna ambition är
nu borttagen. Nyligen beslutade styrelsen att stiftelsen i första hand ska uppföra nya bostäder på
egen ägd mark. Det innebär att stiftelsen under den närmaste framtiden lär koncentera sin
utveckling till Svanesund och Henån.
4:4 Markreserv
Grundläggande för en kommuns möjligheter till utveckling av samhället är en god markreserv
och planberedskap. En väl utarbetad markpolitik där strategierna för vad som köps och vad som
säljs är en kommuns bästa möjlighet att styra samhällsutvecklingen dithän man önskar,
tillsammans med privata eller offentliga exploatörer.
I dagsläget är bedömningen att det finns en relativt god markreserv på västra Orust, i Henån och
i Svanesund. Däremot är markreserven kring Varekil otillräcklig. Markpolitiska strategier är
viktiga ur ett samhällsbyggnadsperspektiv och behöver vara långsiktiga och konsekventa.
Konkurrensen om markköp har de senaste decennierna ökat över hela Sverige, vilket också
påverkar prisbilden. Det är därför viktigt att kommunen noga följer vad som händer på
marknaden för att kunna agera i rätt tid.
Viktig är också att förstå att en kommunal markreserv kan ha fler syften. Det kan vara ett sätt att
tillförsäkra sig mark som är värd att bevara av miljöskäl, den kan användas för att byta till sig
annan mer attraktiv mark samt försäkra sig om att inte oönskad byggnation tillkommer.
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4:5 Planberedskap
Planberedskapen är i dagsläget inte dålig, men för att uppnå de bostadspolitiska målen krävs ett
tillskott inom relativ snar framtid. Och den bör förstärkas i de södra och norra delarna.
Planberedskapen skiljer sig nämligen geografiskt. Antagna detaljplaner ger vid handen att
planberedskapen är som störst på västra Orust medan planberedskapen i Svensund och Henån är
lågt.
I detta avseende är det också viktigt att skapa sig 0en marknadsmässig bild av prissättningen av
kommunala tomter för villa- eller flerfamiljsbebyggelse. Och att prissättningen är konsekvent.
Det är både en fråga om ekonomisk hushållning av skattekollektivets resurser och ett instrument
för att stimulera utbyggnaden av detaljplanerade områden. Man kan eventuellt laborera med
prissättning till förmån för att stimulera önskvärd byggnation (t ex hyresrätter), men det bör ske
genom markanvisning för konkurrensneutralitet.
Frågor om särkrav är minerad mark, både juridiskt och politiskt och bör undvikas. Däremot kan
en ökad konkurrens på marknaden, genom t ex markanvisningstävlingar och tydliga kommunala
markanvisningsavtal vara en väg till frivilligt höjda ambitioner. Idag finns ett politiskt beslut att
mark ska säljas via mäklare till ett marknadspris. Men även kriterierna för markköp och hur
kommunen hanterar markanvisningar och exploateringsavtal behöver regleras i ett framtida
politiskt antaget policydokument.
Planberedskapen ser för tillfället ut som följer:
Område
Villor
Lägenheter
Industri
Västra Orust
Malö
12
Ellös
10
Husebybergen, Ellös
50
eller 80*
Kårehogen
32
Nösund
75
20 möjliga*
Tuvesvik
45
Norra Orust
Henån centralt
40
Henån Åsavägen
40
Röra Hogen
20
Kungsviken
80
20
Södra Orust
Svanesund
20
17
(*) beror på entreprenören, möjligt att bygga både villor och lägenheter.
4: 5 Pågående detaljplanering
Det finns närmare 600 bostäder i pågående planarbete. Dessa planer har kommit olika långt i
processen och antalet bostäder kan komma att revideras. Skulle samtliga planer vinna laga kraft
och säljas är bostadsförsörjningsbehovet i princip tillfredsställt under de kommande 10 åren.
Nyligen redovisades en uppdragssammanställning för planavdelningens arbete i kommunen vad
gäller pågående detaljplanering, översiktsplanering och avvaktande uppdrag. Den ser ut som
följer:
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Erfarenheten säger dock att allt inte kommer att falla ut och kommunen kan framför allt behöva
prioritera tydligare i när och var nya områden öppnas. Dessutom bör planeringen ha en relation
mellan privata (inkl bostadsstiftelsen) och kommunala initiativ. Planerna kan också behöva
revideras utifrån t ex kommande VA-plan och slutsatserna i detta dokument (se kapitel 5).
Man ska minnas att det är dyrt att öppna nya bostadsområden. Kommunen står i regel som
garant för t ex anläggandet av anslutande infrastruktur, vatten och avlopp och behoven av nya
förskolor. Det finmaskiga vägnätet på Orust är ofta smalt och begränsande, vilket gör att stora
merkostnader i förbättringar av vägnätet kan behövas för att tillgodose en ökad befolkning och
trafik (varje ny familj genererar i snitt 6 nya resor per dag) i det nya området. Dessa kostnader
glöms ibland bort, eller så bortser man från dem för stunden i sin önskan att utveckla
kommunen. Problemet är att kraven på kollektivtrafik, förbättrad vägstandard, skolskjutsar och
förskoleplatser alltid kommer förr eller senare. I valet att välja att öppna upp nya kommunala
områden bör dessa frågor och kostnaderna runt dem vara tydligt utredda innan beslut tas. För
detta finns som bilaga till detta dokument en bedömningsmall att använda sig av (se sidan 42).
De pågående planerna (och möjligt antal bostäder däri) ser ut som följer:
Södra Orust



Västra Änghagen, Svanesund ca 150 bostäder i varierande upplåtelseform
Svanesunds centrum ca 230 bostäder i varierande upplåtelseform, samt handel- och
centrumutveckling *

2016-06-20 /Stefan Björling, kommun@orust.se, tel 33 40 00

19

Program för Bostadsförsörjning


Säckebäck ca 80 villor

Västra Orust






Nösund ca 10 villor
Barrevik ca 40 villor och 10 lägenheter
Hälleviksstrand ca 90 bostäder i varierande upplåtelseform samt handel och
verksamhetsytor*
Edshultshall ca 5 villor *
Mollösund ca 30 villor och 40 lägenheter, handel och verksamhetsytor samt 10
industritomter (ny detaljplan)

Norra Orust







Henån Bön/Lunden ca 70 bostäder, varav 10 lägenheter och 14 industritomter
Henån centrum, ca 50 bostäder, handel och centrumutveckling*
Henån vid ån, ca 40 lägenheter
Henån Dalby, ca 150 bostäder i varierande upplåtelseform
Såtas ca 20 bostäder
Slussen ca 60 villor och 20 lägenheter

(*) beslut väntas fattas under våren 2016
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4:6 Andra verktyg för bostadsbyggande
Förutom själva markägandet som möjliggör för kommunen att styra utvecklingen på strategisk
nivå och planmonopolet som ger kommunen ensamrätt att detaljplanera mark (inklusive rätten
att säga nej), är det framför allt genom markanvisningsavtalen (när kommunen äger marken) eller
exploateringsavtal när detaljplanen rör mark som inte ägs av kommunen.
Det är inte ovanligt att kommuner avvaktar med att politisk anta en detaljplan innan ett
exploateringsavtal undertecknats av exploatören för att säkerställa att planen förverkligas.
Exploateringsavtalen medger i övrigt få möjligheter att påverka byggnationen, ramarna måste
regleras i detaljplanen inom det utrymme som PBL medger.
När kommunen äger marken kan däremot markanvisningsavtal och markanvisningstävlingar ge
kommunen en möjlighet att styra byggnationens utformning; t ex flerfamiljshus eller småhus. Här
finns också, om man väljer tävlingsmomentet, en möjlighet att styra vem som ska få utföra
uppdraget utifrån exploatörens val av energislag, uppvärmning, arkitektonisk kvalité osv. Här har
kommunen också möjligheten att dra tillbaka en markanvisning om exploatören inte uppfyller
önskade krav. I de enstaka fall då kommunen själv är byggherre (dit räknas inte stiftelsen
Orustbostäder) finns naturligtvis alla möjligheter att styra utifrån önskade kvalitetskrav inom
lagen om offentlig upphandlings ramverk.
En intressant diskussion i det avseendet är frågan när i tiden, i relation till detaljplanens
antagande, markanvisningsavtalet ska skrivas. Flera kommuner arbetar med egna planer (dvs, ej
entreprenörsdrivna planer) utifrån metoden att ingen detaljplan antas av kommunfullmäktige
innan hela, eller delar av, planen är ”såld”. Kommunen tar här fram ett ”planprogram” där alla
förutsättningar för bebyggelsen är klargjorda, men detaljerna kvarstår. Det är en marknadsmässig
syn på detaljplanen och påminner om privata byggföretag som inte sätter igång och bygga innan
ett visst antal av de tilltänkta bostäderna är sålda.
Fördelarna med denna hantering är att man vet att intresset finns att exploatera den kommunala
planen och entreprenörerna kan vara med i utformningen av detaljerna. Nackdelen kan vara att
detaljplanerna kan stöta på oförutsedda hinder, överklagas och försenas. Man kan också behöva
resonera om hur mycket ”makt” man är villig att lämna ifrån sig genom att entreprenören får en
större möjlighet att påverka innehållet.
Efter det att en markanvisning getts och avtalet undertecknats finns små möjligheter att påverka
innehållet i en exploatering, så länge byggherren håller sig inom detaljplanens givna
förutsättningar. Här är det dock viktigt att tidsbegränsa avtalet, så att kommunen har möjlighet
att påbörja arbetet igen, om inget händer.
4:7 Framtida bostadsbestånd
Den politiska målsättningen för utvecklingen på Orust är i översiktsplanen tydlig. Här sägs att
man vill växa med någonstans runt 100 – 150 personer per år under de kommande 15 åren (med
start 2010). Bostäderna ska byggas i varierande upplåtelseformer, gärna i attraktiva lägen och
längs befintligt eller tilltänkt VA-nät. Prioriteringen är Henån, Varekil, Svanesund och Ellös, där
behoven av hyresrätter politiskt sägs vara störst i Ellös.
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Men översiktsplanen ser också positivt på en utveckling utanför dessa områden om det bidrar till
att bevara lokal service eller medför VA-sanering. Bebyggelse i kustzonen får endast tillkomma i
områden som redan är bebyggda och där byggnaderna överensstämmer med öns byggtraditioner
och färgsättning, om de planeras för året-runt-boende och inte ligger i värdefulla kultur- och
miljöområden.
I kommunen finns för närvarande en planberedskap på närmare 400 bostäder (i såväl privata som
kommunala detaljplaner) och ytterligare ca 600 i pågående planering. Kön inom Orustbostäder
består för närvarande av över 2000 personer medan socialtjänsten har varslat om ett ökat behov
av sociala bostadskontrakt. Det finns egentligen inga lediga lägenheter i Orustbostäders bestånd.
Det saknas också billigare alternativ för ungdomar och resurssvaga individer.
För att tillfredsställa behoven krävs enligt Länsstyrelsens prognos ca 50 nyproducerade bostäder
per år (byggt på Västra Götalandsregionens befolkningsprognos). Detta överensstämmer ganska
väl med kommunens bedömning (i kommunens översiktsplan bedöms behoven vara ca 60
nybyggda bostäder per år). Orustbostäder har haft som målsättning att i snitt bygga ca 15 per år.
Det innebär att det sedan översiktsplanen antogs borde ha skapats ca 250 nya bostäder på ön.
Resultatet på Orust under perioden 2010-14 är enligt kommunens egna rapporteringar till
Länsstyrelsen 183 nya bostäder (dvs 36 nya bostäder per år), varav 12 nya lägenheter tillkommit i
stiftelsens regi som samtidigt avyttrat 16 ur sitt äldre bestånd.
Å andra sidan har inte Orust växt med de ca 500 personer som översiktsplanen satt upp som mål.
Tvärtom har man minskat med ca 100 invånare och kontentan kan sägas vara att så länge Orust
inte vänder befolkningsutvecklingen så är tillgång och efterfrågan i relativ balans. Samtidigt ser vi
just nu hur antalet ensamkommande barn och flyktingfamiljer ökar kraftigt. Kan och vill Orust ge
dessa människor en möjlighet att etablera sig på ön och menar kommunen allvar i sin ambition
att växa med 100 – 150 personer per år så byggs det istället för lite.
En orsak till att Orust inte nått sina mål kan vara att man planerat i fel områden. Medan västra
Orust är välförsedd med tomträtter och detaljplaner som inte alltid är så lättsålda, står både
Henån och Svanesund utan tillräcklig kapacitet. Det är också här trycket på marknaden tycks vara
som störst. Detta förhållande framstår tydligt om man ser till nuvarande planberedskap. Detta
kan dessutom vara särskilt aktuellt ifråga om nyproduktion av flerbostadshus. Om Orust ska
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kunna leva upp till sina mål vad gäller en ökad mångfald i boendeformer krävs att fler aktörer än
Orustbostäder bidrar med hyresrätter, men också att man skapar bostadsrätter.
Med detta sagt behöver man också tilläggas att det idag är mycket svårt att bygga nya bostäder för
de ekonomiskt utsatta grupperna. Produktionskostnaderna ökar stadigt. Det positiva med
nyproduktion kan dock vara att det billigare beståndet frigörs och flyttkedjor uppstår som gynnar
unga, studenter och ekonomsikt utsatta grupper. Exempel finns på kommuner som aktivt arbetar
med frågan. Växjö är ett sådant exempel där kommunen bygger till ”rätt pris – inte till vilket pris
som helst”. Man uppnår detta genom tydliga markanvisningsavtal och genom ett målinriktat
arbete med den lokala byggmarknaden istället för de större byggföretagen.

4:8 Bygglov
Antalet bygglov i en kommun är också en viktig indikator på hur ”het” marknaden är. På Orust
är det ett ganska konsekvent tryck på inkommande ansökningar. Jämfört med tidigare år när man
kunde se avmattningar under perioder av året minskar denna variation.
Trycket bedöms vara som störst på västra sidan av ön, där sommarstugor byggs om och en del
större villor tillkommit. Även antalet Atterfallsanmälningar (nytt i plan och bygglagen från
sommaren 2014) är hög. Mycket tyder dock på att människor snarare utökar sin sommarstuga än
använder dessa tillbyggnader som bostäder. Dock finns en eftersläpande tillsyn av uppförda
bostäder att arbeta ikapp på bygglovsavdelningen.
Kommunen försöker också hålla en restriktiv linje i fråga om avvikelser mot gällande detaljplan.
Det är ett vanligt förekommande fenomen i områden med hög andel fritidshus att enskilda
fastighetsägare söker bygglov för tillbyggnader som överskrider de gamla fritidshusplanerna. Här
behöver kommunen vara konsekvent i sin syn på detaljplanen. Är behoven stora är det bättre att
istället omarbeta gamla detaljplaner för större byggrätter.
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4:9 VA-strategi och VA-plan
Kommunens VA-strategi är direkt avgörande för Orusts samhällsutveckling. Utbyggnaden av
kommunalt VA är drivande för var, när och hur områden kan förtätas, byggas ut, eller att medge
att fritidshus konverteras till året-runt-bostäder med större byggrätter som följd. Ett väl
fungerande VA-system är dessutom en miljöfråga genom att det sänker utsläppen av t ex fosfor i
kommunens vattendrag och hav och politiken konstaterar i översiktsplanen att ingen förtätning
och nybyggnation får ske utanför VA-områden om inte det enskilda avloppet är miljömässigt
tillfredställande löst.
Idag är VA-situationen ansträngd sommartid på de flesta av de orter där sommarboendet ökar
och det krävs ny reningskapacitet på södra och västra Orust. För närvarande pågår kommunens
VA-strategiarbete där de stora dragen i framtida utveckling ska utkristalliseras. Denna strategi ska
sedan kompletteras med en konkret VA-plan som i detalj prioriterar när i tid detta kan
genomföras. Till detta ska tilläggas att Orust planerar att ansluta till Uddevalla kommuns
vattenöverföringsledning. Det är dock viktigt att det inte är kommunens VA-planering inte blir
styrande över övrig samhällsplanering utan att den, tillsammans med slutsatserna i detta program,
samspelar på ett tydligt sätt med varandra för att uppnå en effektiv samhällsbyggnad. Effekterna
kan annars bli väldigt dyra. Den nya VA-lagstiftningen och kommunernas ansvar däri följs upp av
Länsstyrelsens arbete med att kartlägga områden där VA-situationen genom ”okontrollerad”
tillväxt av bebyggelse är bristfällig. Detta kan på sikt komma att leda till statliga krav på utbyggnad
av VA. Även i arbetet med översynen av vilka fritidshusområden som kan bli föremål för
konvertering från enskilda avlopp till kommunalt VA är samarbetet mellan detaljplanering och
VA av avgörande betydelse.
4:10 Miljö-, energi- och översvämningsfrågor
Orust kommun har en god bild över vilka områden som är värda att bevara ur ett ekologiskt och
biologiskt perspektiv. Översiktsplanen redogör för var nya exploateringar inte är önskvärda eller
möjliga. Detsamma gäller överblicken över fornminnen och förekomsten av radon som kan
begränsa utvecklingen av Orust.
Översvämningsfrågan är högaktuell på Orust och en första grov uppskattning på kostnaderna för
att säkra samhällen och infrastruktur från höjda havsvattennivåer landar på flera hundra miljoner.
Det är dock ett långsiktigt arbete och ska inte genomföras samtidigt. Det behöver inte heller ske
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med en färdig totallösning, säkringarna kan med fördel ske succesivt (t ex i ett 50årigt perspektiv).
Kommunen förväntar sig också att statsstöd för dessa åtgärder.
Ett första steg är taget i Henåns centrum. Denna insats är helt nödvändig om kommunen inte ska
behöva flytta hela centrum. Det är också nödvändigt för fortsatt utveckling av området.
Länsstyrelsen kommer inte att tillåta några nya detaljplaner utan att insatser mot
översvämningarna sker. Kostnaderna här uppskattas till över 100 miljoner. I nästa steg bedöms
västra Orust med Ellös, Mollösund och omkringliggande samhällen ligga närmast i tur att säkras.
Arbetet med att effektivisera energiförbrukning i bostäder sker redan inom Orustbostäders
bestånd. Det är ett succesivt arbete som leder till lägre koldioxidutsläpp och lägre
energiförbrukning. Översiktsplanen stipulerar också att man vid större nybyggnationer ska
överväga uppvärmning med biobränsle och solceller. Mycket har hänt på solenergiområdet och
kommunen bör i varje läge överväga denna teknik vid egen byggnation. Andra insatser som
diskuteras är att göra Orust till en föregångare för landsbygden vad gäller eldriven kollektivtrafik.
En utbyggnad av laddningsstationer för elbilar, förbättrade kollektivtrafikförbindelser och
koncentration av samhällets kommersiella och gemensamma service kan också minska utsläppen
av koldioxid.
4:11 Äldreomsorg

Kommunen har ett ansvar att tillhandahålla boenden för särskilda grupper i samhället. Detta är
en tvingande lag, men ambitionsnivån kan naturligtvis läggas högre än satta lagkrav. Orust
kommun följer precis som alla andra svenska kommuner kvarboendeprincipen vad gäller
äldreomsorgen. Det innebär att man så långt det är möjligt och i samverkan med den äldre
försöker möjliggöra för människor att bo kvar i hemmet. Detta klarar socialtjänsten av att
tillmötesgå i stor utsträckning och snittåldern för inflyttningen på ett äldreboende är idag högre
på Orust än i genomsnittet.
Det kan även vara viktigt att även tillhandahålla olika kategoriboenden på marknaden, t ex
trygghetsboenden och/eller seniorboenden (på Orust finns begreppet pensionärsbostäder som är
ett populärt inslag på den lokala bostadsmarknaden, dvs lägenheter som byggtekniskt förberetts
för de äldres krav). Viktigt är att här särskilja på ansvar. Begreppen skapar ibland förvirring.
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Socialtjänsten har inte till uppgift att tillhandahålla denna typ av bostäder. Det måste den privata
marknaden, eller allmännyttan, göra. Vad som är ett seniorboende varierar starkt mellan företag
till företag och skiljer sig i såväl åldersspann som utformning. I s k trygghetsbostäder
tillhandahåller i regel kommunen eller en privat aktör varierande grad av kringservice och
gemensamhetsytor.
För de som ändå behöver ett boende, det handlar främst om demenssjuka och personer inom
ramen för den LSS-lagstiftningen, (Lagen om Särskilt Stöd) finns i dagsläget bostäder. På 10 års
sikt bedömer dock socialtjänsten att lite drygt 50 nya platser inom äldreomsorgen krävs. Detta
behöver kommunen ta ett samlat grepp runt i samband med övrig planering.
Det är viktigt att socialtjänstens behov finns med i allt detaljplanearbete och att man beaktar
förvaltningens behov. Det går ofta att både spara pengar och förbilliga produktionen genom att
integrera äldreboenden i ett nytt flerfamiljshus. Dessutom slipper man tunga institutionsliknande
komplex som snarare segregerar än inkluderar de äldre i samhället.
4:12 Sociala bostäder
Individ- och familjeomsorg (IFO) arbetar med personer som av olika skäl har svårt att få ett eget
kontrakt på bostadsmarknaden, inklusive nyanlända. I augusti 2015 fanns drygt 40 kontrakt i
Orustbostäders bestånd. Man säger sig också en kö på närmare 20 personer som är i behov av
egen bostad och spår att denna kö är växande. I denna kö har personer som utsätts för våld i nära
relationer en förtur.
IFO står för kontraktet med Orustbostäder med ambitionen att den boende på sikt ska kunna
överta kontraktet. Man försöker sprida kontrakten i olika hus för att inte få en allt för hög
koncentration av personer som uppbär försörjningsstöd, vilket kan vara stigmatiserande. Ett
problem är att Orustbostäder inte godkänner socialbidraget som inkomstgrund för ett
hyreskontrakt. Det är ingen udda hållning, men det finns andra exempel där socialbidraget ses
som en tillgång som medger ett eget kontrakt. Ett uppmärksammat problem är att personer som
faller utanför ramarna tycks hamna hos oseriösa hyresvärdar med låg boendestandard.
4:13 Skolan
Från en tidigare situation med ett vikande elevunderlag är idag elevantalet stabilt och bedöms så
vara under överskådlig framtid. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att den ökande
flyktingströmmen kommer att innebära ett ökat tryck på skolans verksamhet och att
lokalbehoven kan förändras.
Skolans behov är i dagsläget koncentrerat till förskolan där brister finns och dyra modullösningar
används. För skolan är det viktigt att man i varje detaljplan diskuterar och överväger behoven av
nya förskolor. Situationen är idag närmast akut i Svanesund där en kommande detaljplan dock
omfattar en förskoletomt. I övrigt bedömer skolan att tillgången på plats inom förskolor och i
grundskolan är tillräcklig utifrån nuvarande prognoser.
4:14 Flyktingsituationen
Situationen förändras ständigt inom flyktingmottagningen och det är just nu helt omöjlig att
förutspå framtiden för såväl kommunen som staten. Trots den tvingade lagstiftningen är det
oerhört svårbedömt hur många flyktingar som kommer till Orust och förutsättningarna för
mottagandet förändras hela tiden.

2016-06-20 /Stefan Björling, kommun@orust.se, tel 33 40 00

26

Program för Bostadsförsörjning
Men det är ändå viktigt att tänka på att kommunen inte ensam styr inflödet av flyktingar. Privata
entreprenörer som annars är verksamma inom bl a turistbranschen sluter idag avtal med
Migrationsverket om akutboenden och förläggningsverksamhet, utan kommunal medverkan.
Hittills har det kommunala ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn gått att lösa, men
situationen börjar bli besvärlig. Migrationsverket senaste bedömning är att kommunen står inför
et mottagande under 2015 – 16 på ungefär 100 ensamkommande barn.
4:15 Nuvarande bostadsbestånd
Lagen om bostadsförsörjning säger också att kommunerna ska planera för utvecklingen av det
nuvarande bostadsbeståndet. Att helt fokusera på nybyggnation, medan det äldre beståndet tillåts
förfalla är ingen god förvaltningsstrategi.
En viktig del i detta är naturligtvis det pågående arbetet inom den kommunala stiftelsen där
energikällor ersätts, renoveringar av fasader, byten av fönster och tak sänker
uppvärmningskostnader och energiförbrukning. Här är det också viktigt att det gamla beståndet
tillåts utvecklas med tillgång till attraktiva och säkra lekplatser, näridrottsplatser, belysning och
utsmyckning som skapar trivsel och liv.
Detta är ett bekymmer på Orust där kommunen i princip inte förfogar över någon allmän
platsmark. Allmänna platser, inklusive vägarna, sköts uteslutande av de respektive samhällenas
vägföreningar (där kommunen dock är andelsdelägare). Detta gör att det finns begränsade
möjligheter för kommunen att utveckla cykelvägar, lekplatser, torg- och grönytor. Resultatet blir
inte alltid, men ofta, att den omkringliggande miljön blir eftersatt och att attraktiveteten i
bostadsområdena är låga.
Detta är ingen god samhällsstrategi och Orust bör överväga att förbättra kommunens inflytande
över dessa ytor. Det kan ske genom att succesivt överföra enskilt förvaltade områden till
kommunal drift och underhåll med ett särskilt fokus på kommunens centralort Henån, samt
Varekil, Svanesund och Ellös där särskilt angelägna gator, parker och områden prioriteras först.
Ett annat viktigt medel är bevarandet av den unika boendemiljön i Orust kustsamhällen, inte
minst på västra Orust och öarna. Färgsättning och bebyggelserestriktioner regleras i kommunala
detaljplaner. Dessa planer reglerar också vilka hus som har rivningsförbud och är kulturhistoriskt
viktiga att bevara.
Nyproduktion i öns kustsamhällen ska harmonisera med omkringliggande bebyggelse. Här är
plan- och bygglagens portalparagraf om god bebyggd miljö viktig och sanktionsmöjligheterna
tydligt reglerade i plan- och byggförordningen. Det är viktigt att kommunen utnyttjar sitt
tillsynsansvar och bevakar dessa frågor för att säkra bebyggelsestrukturen som är en av öns
attraktionskraft.
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5. Analys och rekommendationer
Prioriteringarna nedan är tänkta som en huvudsaklig inriktning inom den 10-årsperiod som
programmet är tänkt att täcka. Alla prioriteringar kan naturligtvis behöva justeras utifrån
förändrad verklighet. Ett bostadsförsörjningsprogram skall enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar – precis som en översiktsplan - aktualitetsförklaras en gång per
mandatperiod. Lämpligt är därför en översyn av prioriteringarna under mandatperioden 2018 –
2022.
Prioriteringarna ska förstås som följer:
1: Lämpligt att påbörja inom fem år
2. Lämpligt att påbörja efter fem år
3: Önskvärt mot slutet av 10-årsperioden.
Nya projektidéer – kommunala eller privata – som inte inryms i följande program ska alltid
värderas utifrån programmets prioriteringskriterier, se rubrik 5:8.
5:1 Behov av markreserv och planberedskap
a) Orust kommun har en för tillfället relativt god markreserv men behöver stärka den i
främst Varekil och Henån. Ökad planberedskap behövs i samtliga centralorter, där Henån
bedöms ha högsta prioritet med hänsyn till de politiska besluten att stärka orten som öns
centralort. Svanesund bör komma som nummer två, där ett större planarbete pågår och
ska slutföras. Om kommunen önskar utveckla Varekil ytterligare (som har ett ypperligt
pendlingsläge söderut) föreslås i strid mot översiktsplanens intentioner, att man
planlägger det delvis kommunala markinnehavet strax väster om skolan (idag utpekad
som grönyta).





Förslag till Beslut:
Stärk markreserven i Varekil (prio 1)
Stärkt planberedskap i Henån (prio 1)
Stärkt planberedskap Svanesund (prio 2)
Stärkt planberedskap Varekil (prio 3)

b) För västra Orust där utflyttningsproblematiken är som störst föreslås att kommunen
omvandlar ett utpekat och befintligt fritidshusområde till året-runt-bostäder genom
upprättandet av en ny detaljplan som medger större byggrätter. Val av plats kan ske
utifrån de boendes egna intressen och kommunen ska vara delaktiga i finansieringen
genom skapandet av ett kommunalt VA-område. En utvecklingsplan pågår också i
Hälleviksstrand och här föreslås att man på längre sikt arbetar med nuvarande ej
detaljplanerat markinnehav för att genom markanvisning bygga attraktiva havsnära
bostäder i en variation av upplåtelseformer och byggnadstyper. En sådan satsning måste
kompletteras med insatser i infrastrukturen till området.
Vissa viktiga estetiska principer ska bevakas vid bygglov och en viktig ståndpunkt är en
konsekvent och restriktiv hållning till större avvikelser från rådande byggtraditionerna för
att bevara de unika kustsamhällena i främst Stocken, Edshultshall och Hälleviksstrand.
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Förslag till Beslut:
Omvandla ett fritidshusområde till året-runt-boende. Förslagsvis Sörbo eller ”Vilda
Västern” (prio 2). Därefter kan ytterligare områden, förslagsvis i söder tillkomma (prio 3)
Detaljplanera Hälleviksstrand och exploatera genom tydliga markanvisningar för en bredd
i upplåtelseformer (prio 3)
Fortsatt restriktivitet för nybyggnation och estetik ska gälla i de kustsamhällen som är
utpekade som kulturmiljövårdsområde. Färdigställ detaljplaneringen i Edshultshall och
Hälleviksstrand ur bevarandesynpunkt (prio 1) och komplettera med en motsvarande plan
för Stocken (prio 2)

c) Varje ny kommunal detaljplan och större kommunala och privata exploateringar ska
värderas utifrån den medföljande prioriteringsmodellen (se 5:9).


Förslag till Beslut:
Tydliga prioriteringar för eller mot efter en helhetsbedömning av exploateringsplanen
stärker det hållbara samhällsbygget (prio 1)

5:2 Nya verksamhetsytor, kommersiell och offentlig service
a) Industri- och verksamhetsetableringar, samt vissa handelsetableringar bör koncentreras
ytterligare. Idag har kommunen ambitionen att ta fram verksamhetsytor över hela ön. Det
är en tveksam strategi som också i praktiken visat sig svår att klara av. Industrietableringar
eller annan verksamhet ska därför koncentreras till Henån där detaljplaneringen bedöms
tillfredsställd. I Svanesund föreslås mindre kompletteringar och i Mollösund ska det
pågående detaljarbetet för att modernisera den omoderna planen till dagens förhållande
slutföras. Övriga orter anses vara tillfredsställda vad gäller denna typ av etableringar.
Eventuella senare tillkomna områden ska planeras så tung trafik inte behöver passera
genom tätorter.



Förslag till Beslut:
Kompletteringar av verksamhetsytor i Svanesund (prio 2)
Färdigställ detaljplanen avseende verksamhetsytor i Mollösund (prio 2)

b) Handelsytor, kommersiell och offentlig service bör också fortsatt prioriteras i Henån, där
översvämningsskyddet får anses vara av högsta prioritet, med en centrumutveckling som
naturligt följd. Attraktiva och småskaliga torgmiljöer kan vara en god konkurrent till stora
köpcentrum och ska prioriteras. Därför kan också en viss förstärkning av Svanesunds
centrum vara prioritet två medan en detaljplan för handelsytor i Varekil bör vara aktuellt
på längre sikt.





Förslag till Beslut:
Översvämningsskyddet prioriteras i Henån (prio 1)
Centrumutveckling av Henåns centrum (prio 1)
Centrumutveckling av Svanesund (prio 2)
Detaljplan för centrumutveckling av Varekil (prio 3)

5:3 Det unika Orust
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a) Utanför tätorterna föreslås också att Orust ytterligare bör nischa sin utveckling genom att
kombinera den småskaliga näringslivsverksamheten med hög boende- och livskvalité. En
viktig del i detta är att det fortsätter finnas aktiva jordbruk som bidrar till att bevara det
unika öppna landskapet på Orust. Slussen är ett utmärkt exempel som med sin kulturella
prägel lockar till sig inflyttare. Den fördjupade översiktsplanen för Slussen ska därför
färdigställas och föreslås vara det enda område som på kort sikt kan komplettera
tätorternas förtätning. Områdets utveckling kommer på sikt att förstärkas av
överföringsledningen från fastlandet.
På längre sikt bör utifrån samma argumentation Mollösund utvecklas utifrån sina
specifika förutsättningar. Här finns diskussioner om ett västkustmatcenter kombinerat
med utbildningsmöjligheter. Även här krävs dock omkringliggande insatser i infrastruktur
och vatten och avlopp och just nu pågår en detaljplanering i syfte att skapa ordning och
reda i Mollösunds verksamhetsytor (se 5:2). Ytterligare utveckling av orten kan ske i ett
senare skede.
En annan unik, men på Orust allmän företeelse, är naturligtvis tillgången till båtplatser.
Här lägger inte programmet några förslag, men påpekar vikten av en tydlig strategi för
marinorna, vilket skulle kunna ingå som en del i skapandet av en organisation för
förvaltningen av allmän platsmark (se 5:7)




Förslag till Beslut:
Utanför centralorterna ska sammanhållen bebyggelse planeras på Slussen i enlighet med
fördjupad översiktsplan (prio 1)
Mollösund kan i övrigt utvecklas i den takt ekonomin tillåter åtgärder i vägar, VA och
annan nödvändig infrastruktur (prio 3)
Att kommunen bör eftersträva att undvika byggnation på bördig jordbruksmark

5: 4 Behoven av nya bostäder

a) Tidigare ambitioner på befolkningstillväxt har legat på 100 – 150 nya invånare per år och
ca 60 nya bostäder. Detta har inte infriats och behöver revideras. Då Orust saknar en
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egen befolkningsprognos har istället Västra Götalands prognos för ön använts. Denna är
positiv och ligger också till grund för bedömningarna av behoven av nya bostäder. Denna
prognos säger att Orust växer med drygt 500 personer fram till 2025, vilket betyder ca 50
personer per år. Detta innebär ett ungefärligt bostadsbehov på ca 30 bostäder per år (eller
300 nya bostäder över 10 år), vilket bedöms rimligt. Även den politiska ledningens mål
om 40 nya hyresrätter per år bör revideras. Så länge Orustbostäder är öns enda verkliga
aktör inom hyresrättslig marknad bedöms en möjlig nyproduktion av hyresrätter stanna
mellan 15 – 20 per år. Målet bör istället vara att hälften av de nyproducerade bostäderna
utgörs av bostäder uppförda i andra former än egenägda villor för att öka mångfalden av
upplåtelseformer och därmed också möjligheten för människor med varierande
förutsättningar att välja Orust som sin hemkommun.



Förslag till Beslut:
Orust kommun beslutar att målsättningen för bostadsbyggandet skall vara minst 500 nya
bostäder på 10 års sikt, varav målet är att minst hälften ska utgöras av hyres- och
bostadsrätter (prio 1).
Orustbostäder är som stiftelse en fristående aktör men också en viktig faktor i
utvecklingen av öns bostadsbestånd i varierande upplåtelseformer. Detta motsätter dock
inte att Orust kommun också uttrycker önskemål på stiftelsen agerande genom att i
styrelsen arbete utifrån bostadsförsörjningsprogrammets principer, t ex i frågor som rör
stiftelsen avyttrande av hyresrätter i attraktiva lägen (prio 1)

b) Det är främst inom upplåtelseformer som bostadsrätter och hyresrätter som utvecklingen
behövs. Med detta ska påtalas att denna upplåtelseform inte nödvändigtvis består av
”höga hus”. Bostads- och hyresrätter kan mycket väl byggas som radhus och enskilda
villor. Uppgiften kan inte enbart vara Orustbostäders, utan kommunen behöver verka
för att andra exploatörer ges möjlighet att bygga på Orust, både vad gäller hyresrätter och
bostadsrätter. Därför föreslås att kommunen börjar arbeta med tidiga planprogram och
markanvisningar för att stärka konkurrensen, samtidigt som detta också ökar
möjligheterna att i samråd med exploatören marknadsanpassa detaljplaneringen. Genom
att också arbeta med mindre markanvisningar i kombination med goda relationer ned den
lokala byggbranschens förutsättningar borde Orust också kunna nischa projekt som i
högre utsträckning skulle kunna tillfalla den lokala byggbranschen.






Förslag till Beslut:
Planavdelningen ges i uppdrag att i högre utsträckning arbeta med planprogram i nära
dialog med marknadens aktörer i syfte att öka konkurrensen och mångfalden på
bostadsmarknaden. Detaljplaner färdigställs när områdets exploatering är säkrad genom
markanvisningsavtal (prio 1).
Orust kommun ska använda sig aktivt av de styrinstrument som finns för utveckling av
samhället. Genom markanvisningar och i enstaka fall markanvisningstävlingar kan Orust
kommun uttrycka sin vilja vad gäller upplåtelseform, energiförbrukning, VA-standard och
en god bebyggd miljö (prio 2).
Mark och exploatering ska pröva att anpassa markanvisningarnas omfattning i syfte att
stimulera den lokala byggbranschen (prio 2)

c) Genom tydlig samplanering mellan stiftelsen Orustbostäder och kommunens
planavdelning kan stiftelsen ges goda möjligheter att uppföra nya hyresrätter. Här bör
Orust kommun använda sig av en rabatterad prissättning (som naturligvis ska vara lika för
alla potentiella aktörer som vill bygga hyresrätter) för kommunal mark som säljs för
uppförandet av hyresrätter.
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Förslag till Beslut:
Orust kommun ska använda sig av rabatterad prissättning av fastigheter som säljs för
hyresrättsliga ändamål (prio 1)

5:5 Behoven av bostäder för alla
a) Socialtjänstens behov av drygt 50 nya äldreomsorgsplatser behöver börja planeras för
inom kommande detaljplanering, gärna integrerad i annan exploatering. Här bör
Orustbostäder kunna vara en samarbetspart. All ny exploatering ska omfatta en
bedömning av skolans behov, och då i synnerhet avseende förskolans behov. Här har
Svanesund högsta prioritet.
Förslag till Beslut:
 Planering för ca 50 nya äldrebostäder ska påbörjas i samarbete med socialtjänsten (prio 1)
 Framtida detaljplanering ska ta hänsyn alltid till skolans behov av, i synnerhet, nya
förskoleplatser (prio 1)
b) Arbetet med att ta fram fler bostäder för IFO (individ och familjeomsorg) bör stärkas och
en diskussion om socialbidraget som en möjlig kontraktsgiltig hyresintäkt föreslås föras
med Orustbostäder. Behoven av ytterligare bostäder för socialt boende och nyanlända
föreslås ske i en förvaltningsövergripande grupp med ansvar för framtida planering.
Kommunen ska också fortsatt stimulera tillkomsten av kategoriboenden i form av
trygghetsboenden, seniorbostäder och ungdomsbostäder, mot den privata marknaden och
Orustbostäder.



Förslag till Beslut:
Orustbostäders styrelse föreslås fatta beslut om att socialbidraget kan ses som en trygg
intäkt för hyreskontrakt (prio 1)
Kommunen ska genom markanvisningar och kontakter med marknaden i görligaste mån
stimulera senior- och ungdomsbostäder, samt överväga möjligheten att bygga
trygghetsbostäder (prio 2)

5:6 Ett hållbart samhällsbygge
a) Orust behöver klimatsäkras. Ett första steg har tagits i Henån och arbetet behöver
konkretiseras både vad gäller skyddsmetoder och ekonomiska insatser. Här behöver
Orust hjälp av staten. Statliga medel finns att söka men kräver tydligare planer för
genomförandet. Efter detta kan området exploateras, vilket t ex kan ske genom en
arkitekttävling. Kommunen ska efter Henån koncentrera sina insatser till Ellös där
behoven bedöms vara som störst.



Förslag till Beslut:
Översvämningsskyddet i Henån genomförs (prio 1), vilket med fördel kan följas av
arkitekttävling för centrumbildningen av orten.
Förstudie av översvämningsskydd i Ellös ska startas (prio 3)

b) En av de viktigaste förutsättningarna för att få fler att se Orust som en attraktiv plats att
bosätta sig på är att förbättra kommunikationerna på ön. Prioritet ligger på ökad turtäthet
mot Uddevalla (där timmestrafik inte att betrakta som ett alternativ för arbetspendlare)
och Göteborg. Direktbussen till Göteborg och en ny direktbuss till Torp/Uddevalla ska
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prioriteras. Även det finmaskiga kollektivtrafiknätet behöver förstärkas. Det är inte
rimligt att tro att man enbart med kustnära läge kan locka några mängder av unga
inflyttare till ön. Bättre turtäthet och ökade möjligheter att nå Ellös, men också
Svanesund, under kvällar och helger, behöver prioriteras.



Förslag till Beslut:
Ökad turtäthet och senare avgångar mot Göteborg och Uddevalla samt bevarandet av
direktbuss mot Göteborg och en ny direktbuss mot Torp/Uddevalla införs (prio 1)
Ökad turtäthet mellan Henån och Ellös samt Henån Svanesund (prio 2)

c) Vägstandarden mellan Svanesund och Varekil bör prioriteras för att förkorta
pendlingstiden till arbetsmarknaderna. En bro mellan Svanesund och fastlandet är en
mycket stor investering och dessutom långsiktig. Förbifart Henån föreslås utgå av både
nyttoskäl och ekonomiska perspektiv.



Förslag till Beslut:
Vägen mellan Svanesund och Varekil förbättras (prio 1)
Idéer om Förbifart Henån läggs ner (prio 1)

d) Cykelvägnätet bör främst förstärkas i öns centralorter, i övrigt byggas ut i samband med
större väginvesteringar.
Förslag till Beslut:
a) Satsning på en sammanhängande cykel- och gånginfrastruktur i öns centralorter ska
påbörjas (prio 1)
b) Övriga cykel- och gånginfrastruktur genomförs om möjligt vid större investeringar i
vägnätet (prio 3)
e) VA-infrastruktur och detaljplanering ska gå hand i hand och uppvärmning-, vatten- och
elförbrukning ska fortsätta att optimeras. I samband med detta finns också möjligheter att
utveckla fibernätet. Fjärrvärme kan vara ett attraktivt alternativ vid nybyggnationer och
konverteringar av fritidshusområden. Detta ska samordnas med VA-utbyggnader.
Stiftelsens och kommunens bostadsbestånd ska vid ny- och ombyggnationer värdera
möjligheterna till solenergi och solpaneler för uppvärmning, men också beakta materialval
och energieffektiviseringsåtgärder generellt. Låg- noll- och plusenergihus bör beaktas när
kommunen är byggherre.





Förslag till Beslut:
All detaljplanering ska ske i nära samarbete med VA-planeringen och
bostadsförsörjningsprogrammet ska vara vägledande för VA-utbyggnaden. Detta gäller
också i äldre fritidshusområden (prio 1).
Möjligheterna att utveckla fjärrvärmenätet ska vägas in i framtida detaljplanering (prio 2)
Solenergi ska vara ett alternativ i all nybyggnation i kommunal regi. Energislaget bör
också vara en attraktiv möjlighet för Orustbostäder (prio 2)
Fibernätet ska fortsätta utvecklas enligt antagen strategi (prio 2)

5:7 Det nuvarande beståndet
a) Nuvarande bestånd ska vårdas och utvecklas både vad gäller attraktivitet, miljö och
estetisk trivsel och trygghet. I fallet Orustbostäder är det viktigt att man inte hamnar i en
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situation där sådana insatser får stå tillbaka på grund av orimliga krav på nybyggnation
och att hyresnivåerna motsvarar behoven för ett attraktivt bostadsbestånd och miljön
därikring. Kvalitén i boendet är ett viktigt försäljningsargument och måste också gälla
omgivningen runt bostaden.


Förslag till Beslut:
Hyresintäkter ska harmonisera med behoven av underhåll och nyinvesteringar. Detta
gäller inom hela den kommunala koncernens fastighetsbestånd (prio 1)

b) Att kommunen står utan förvaltarskap av kommunala anläggningar i gator och parker är
en försvårande faktor i utvecklingen och en rekommendation är att stärka
utvecklingsmöjligheterna genom att succesivt omvandla enskilda
gemensamhetsanläggningar i öns centralorter till kommunala, med prioritet på Henån och
Svanesund. Detta kräver planering och en helt ny kommunal organisation, även om
mycket av den dagliga driften naturligtvis kan ligga på entreprenad. En genomförandeplan
för vilka områden ska prioriteras, genomförandetakt och ekonomiska konsekvenser
behöver formuleras.




Förslag till Beslut:
Orust kommun ska inleda ett planeringsarbete för överförandet av vägar och grönytor
från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap (prio 2)
Fokus ligger på Henån och Svanesund (prio 2).
Ellös och Varekil kommer därpå (prio 3).

5:8 Prioriteringskriterier
Till hjälp att prioritera för kommande förslag till detaljplaner och exploateringsprojekt (egna och
externa) finns på Orust en kommunal checklista att använda sig av. Denna har kompletterats med
frågor som berör bostadsförsörjningsprogrammet och ekonomiska kringkostnader (som VA och
vägar). Checklistan ska utgöra en samlad bedömning. Enskilda frågor kan viktas olika beroende
på var planen eller exploateringen är aktuell. Bedömningen ska göras i ett gemensamt forum där
olika kompetenser och förvaltningar är representerade. Man bedömer varje fråga i en tregradig
skala (-, 0, +) och den sammanvägda bedömningen ska ses som en fingervisning om man är
beredd att säga ja – eller nej – till projektet.
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KRITERIER

0

Kommentar

Stämmer överens med översiktsplanen
Stämmer med
bostadsförsörjningsplanen
Området ligger i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse
Närhet till god kollektivtrafik och
infrastruktur
Närhet till god service
Möjliggör funktioner av stort allmänt
intresse såsom skola, social omsorg,
vård, service eller annan viktig
verksamhet
Möjliggör ett stort antal bostäder inom
område med behov av fler bostäder
Möjliggör industrimark i strategiskt
läge
Möjliggör turism i strategiskt läge
Möjliggör skydd av befintliga miljöer av
högt kulturhistoriskt värde
Bidrar till att underlätta
handläggningen av bygglov eller annan
kommunal prövning
Möjliggör byggande av hyreslägenheter
Goda möjligheter att anlägga
lokalgator, VA och annan nödvändig
infrastruktur
Finns höga naturvärden inom området
Finns kända risker inom området,
såsom översvämning, skred, förorenad
mark m.m.
Eventuella särskilda skäl som påverkar
bedömningen
Vilka ekonomiska konsekvenser medför
planen, både i det direkta området och
kringliggande nya behov.
SAMMANVÄGD BEDÖMNING:
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