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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-10-09 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 

  

Underskrift  

 Sofia Reimbert 

  
 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Bullaresalen, kl 08.30–12.00 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Aronsson Hammar, Ida, Kanslichef, § 216-247 

Reimbert, Sofia, Sekreterare, § 216-247 

Ulf Ericsson, Kommunchef, § 216-247 

Moa Leidzén, Planchef, § 217-219 

Olof Jönsson, Planarkitekt, § 218 

Linus Johnson, Mark- och exploateringsingenjör, § 221 

Harald Olofsson, Mark- och exploateringsingenjör, § 222 

Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare, § 227 

Irma Nordin, Folkhälsostrateg, § 228 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 216–219 och 221–247 

  

Sekreterare  

 Sofia Reimbert 

  

Ordförande  

 Liselotte Fröjd 

  

Justerare  

 Louise Thunström 
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Beslutande ledamöter Liselotte Fröjd, Ordförande (M) 

Roger Wallentin, 1:e v. ordf. (C) 

Louise Thunström, 2:e v. ordf. (S) 

Hans Schub (M) 

Lennart Larson (M) 

Karolina Aronsson Tisell (C) 

Benny Svensson (L) 

Karl-Erik Hansson (C) 

Oskar Josefsson (S), Närvarande § 219-247 

Jan Andersson (S) 

Ingrid Almqvist (S), tjänstgörande ersättare § 216-218 

Rolf Trohne (SD), tjänstgörande ersättare 

  

Ersättare 

 

 

 

 

 

 

Insynsplats 

Birgitta Nilsson (M), ersättare 

Clas-Åke Sörkvist (C), ersättare 

Jan Olsson (L), ersättare 

Ingrid Almqvist (S, ersättare § 219-247 

Ann-Christin Antonsson (S), ersättare 

 

 

Michael Halvarsson (MP) 

Jonas Pettersson (V) 
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KS § 216  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 

Louise Thunström, S, valdes att justera protokollet.  
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KS § 217 KS 2019/0538-313 

Planbesked för Kuseröd 1:3 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ansökan om planbesked är att pröva möjligheten att möjliggöra 

ett enbostadshus. På platsen finns en gällande detaljplan som anger 

användningen för allmän plats natur. För att möjliggöra ett enbostadshus 

behöver detaljplanen ändras.  

  

Platsen är belägen väster om Grebbestads centrum, i Grönemad.  

  

Platsen är sedan tidigare prövad lämplig som naturområde. Under 

planarbetet för att ta fram den gällande detaljplanen prövades förtätning av 

bostäder i området och kommunen tog relativt nyligen ställning till behovet 

av grönområden i förhållande till den föreslagna bostadsutvecklingen. Det 

är svårt att ta ställning till en enstaka förtätning utan att först ha analyserat 

hur förtätning av hela området kan ske. Att exploateringstrycket i området 

är högt talar också för att ytterligare exploatering bör omfatta ett större 

område och prövas i en detaljplan.  

  

Om området ändrar användning till bostad är det angeläget att 

tillgängligheten till befintlig stig mellan Månkullevägen och Frans väg inte 

försämras och det är angeläget att passagen fortsatt är säkerställd i 

detaljplanen. Befintlig vattentäkt i anslutning till det tänkta planområdet 

används av 26 fastigheter och det går inte att utesluta att ett genomförande 

så som ansökan avser inte påverkar vattentäkten. Om vattenförsörjningen 

inte längre kan ske via den enskilda vattentäkten behöver det ske på annat 

sätt, exempelvis genom att ansluta de berörda fastigheterna till det 

kommunala vattennätet. 

  

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att 

inleda ett planarbete med hänsyn till de allmänna intressena på platsen och 

att eventuella kompletteringar av bostäder behöver studeras i ett större 

sammanhang. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om planbesked 

Yttrande från planavdelningen daterat 25 september 2019 

Skrivelse från sökande inkommen 30 september 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
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att inte bevilja planbesked  

  

Ansökan bedöms avse en medelstor åtgärd i kommunens taxa för prövning 

av planbesked  
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KS § 218 KS 2019/0366-313 

Planbesked Tanum Arendal 6:7 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ansökan om planbesked är att pröva möjligheten för ca 35 

bostäder i form av villor och radhus. Området är beläget uppe på 

Sannäsberget, direkt norr om det bostadsområde som ligger där idag. 

  

Området är högt beläget och kuperat, och innefattar bland annat 

vandringsstigar, våtmarker och förhöjda naturvärden. Flera riksintressen 

finns. Detta medför stora krav på att bebyggelsens placering och omfattning 

anpassas till landskapsbilden och befintliga natur- och rekreationsvärden. 

Åtgärder för att lösa områdets försörjning av vatten och avlopp samt 

hantering av dagvatten har studerats och diskuterats med kommunens VA-

avdelning. Nödvändiga åtgärder bedöms kunna säkerställas kopplat till ett 

detaljplanearbete. Trafikmatning bedöms kunna lösas via det angränsande 

bostadsområdet.  

  

Sannäs saknar i stort samhällsservice och möjligheterna att trafiksäkert nå 

olika mötesplatser och målpunkter utan bil är begränsade. När samhället 

växer ökar behovet av förbättrad infrastruktur och koppling till olika 

målpunkter. Tillgången till samhällsnära natur är dock mycket god. 

  

Planavdelningen förespråkar att planbesked kan beviljas under förutsättning 

att listade hänsyn beaktas i ett detaljplanearbete.  

Beslutsunderlag 

Yttrande från planavdelningen daterat 20 augusti 2019 

Ansökan om planbesked 

Tjänsteskrivelse daterad 26 september 2019 

Yrkanden 

Louise Thunström, S, föreslår avslag till planbeskedet. 

Roger Wallentin, C, föreslår bifall till planbeskedet. 

Hans Schub, M, föreslår bifall till planbeskedet. 

Benny Svensson, L, föreslår bifall till planbeskedet. 

Karl-Erik Hansson, C, föreslår bifall till planbeskedet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja planbesked  

 

 

att arbetet med detaljplanen ska utgå från miljö- och 

byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, samt  

 

 

att planavtal ska vara tecknat inom två år från kommunstyrelsens beslut att 

bevilja planbesked  

  

Ansökan bedöms avse en medelstor åtgärd i kommunens taxa för prövning 

av planbesked. 

  

Beslut om att anta detaljplanen bedöms tidigast kunna tas under år 2025. 

Tidsplanen kan dock ändras beroende på när arbetet med detaljplanen 

startar, behov av eventuella utredningar och oförutsägbara händelser. 

Reservationer 

Louise Thunström, S, reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga. 

Beslutet skickas till 

Planavdelningen  



 

 

 

Socialdemokraterna Tanum 
Reservation KS 2019/0366-313 

 

Vi reserverar oss mot Kommunstyrelsens beslut 2019-10-09, om att lämna 
planbesked för Tanum Arendal 6:7 

Vi vänder oss inte mot exploatörens intentioner utan mot det faktum att bevilja 
planbesked till en plan som kommunen inte på överskådlig tid kommer att 
prioritera. 

Vi anser att ett beviljande av plantillstånd ska visa på en inriktning att påbörja 
arbetet inom rimlig tid.  

 

För Socialdemokraterna i Tanum 

Louise Thunström  
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KS § 219 KS 2018/0448-313 

Planbesked utökning av planområde Hamburgsund 
13:22, 13:4, 13:18 samt Kville Rörvik 1:8 

Sammanfattning av ärendet 

xxxx inkom 2019-08-13 på uppdrag av exploatören, AB Hamburgsund 

13184, med en ansökan om att ändra beviljat planbesked avseende 

avgränsningen av detaljplanen för Kville-Rörvik 13:22 m.fl.   

Kommunstyrelsen lämnade planbesked 2016-12-07 för 

bostäder. Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22, efter ansökan från 

exploatören, att bevilja ansökan om att utvidga planområdet.  

I ansökan till planbeskedet redovisades permanentbostäder genom 55+ 

boende och tomter för villor. I det utökade området illustreras enligt 

ansökan med villabebyggelse. I ansökan till planbesked år 2016 redovisades 

cirka 50 bostäder. I den nu aktuella ansökan redovisas cirka 100 bostäder.  

Inför beslut om ändring av planbesked har kommunstyrelsen översänt 

ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen för yttrande. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen yttrade sig 2016-11-04 över ansökan om planbesked 

samt 2018-08-13 över ändring av planbesked gällande planområdets 

avgränsning. Det nu aktuella yttrandet ska läsas som tillägg till tidigare 

yttranden.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att utvidga 

planområdet i överensstämmelse med rekommendationer i den fördjupade 

översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanens 

rekommendationsområden är inte studerade i detalj och den avvikelse som 

föreligger bedöms ligga inom ramen för vad som kan accepteras. Om det är 

lämpligt med bostäder på platsen prövas under planarbetet.  

Till detaljplanen har flera utredningar redan genomförts. En konsekvens av 

att utvidga planområdet är att dessa behöver kompletteras för att innefatta 

hela planområdet.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i detta skede inte bedömt bilagd 

illustration men konstaterar att exploateringsgraden är hög och att det finns 

behov i det fortsatta planarbetet att synliggöra vilken hänsyn som har tagits 

till de villkor kommunstyrelsen tidigare beslutat om i samband med 

planbesked samt resultat ifrån genomförda utredningar.  
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En mindre del av marken ägs av Tanums kommun. Ett positivt besked att 

utvidga planområdet innebär inte rådighet över kommunens mark. Frågan 

om markköp avgörs separat.  

Samråd har skett med tekniska förvaltningen samt mark- och 

exploateringsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om ändrat planbesked 

Yttrande från planavdelningen inkommit 30 september 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja ändring av planbesked med följande tillägg: 

Kapacitetshöjande åtgärder i vatten- och avloppsnätet krävs för 

planförslagets genomförande. Kostnader ska regleras i exploateringsavtal. 

En ny anslutning till väg 902 ska ingå i detaljplanen 

Inom planområdet ska uppförande av en förskola möjliggöras 

Beslutet skickas till 

Planavdelningen 



 

 Tanums kommun Protokoll 12 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 221 KS 2019/0577-314 

Detaljplan Lilla Anrås 2:46, Anrås hästgård 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med samrådshandling för 

detaljplanen Lilla Anrås 2:46, Anrås Hästgård. Planområdet ligger nordost 

om Fjällbacka i direkt anslutning till Fjällbacka flygplats. Samrådet pågår 

under perioden 2019-08-23 till 2019-09-25. Exploatör är Lilla Anrås Gård 

AB. 

  

Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-25 § 210 att bevilja planprövnings-

tillstånd under förutsättning att följande frågor behandlas i detaljplanen: 

• Ridvägar inom och utanför planområdet  

• Enskild gemensam vatten- och avloppsanläggning  

• Flygplatsens eventuella påverkan på det fortsatta planarbetet. 

 

Ett planprogram för det aktuella området godkändes för samråd av Miljö- 

och byggnadsnämnden 2011-02-22 § 31. Kommunstyrelsen hade inga 

erinringar mot planprogrammet. 

 

Planförslaget 

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för hästnära boende med 

bostadshus i nära anslutning till en gemensam ridanläggning för hästar. Det 

innebär tillskott av en ny typ av landsbygdsboende och ger förutsättningar 

för fler personer att utöva sitt hästintresse och bo i en lantlig miljö. Området 

bedöms enligt planhandlingarna ha goda förutsättningar för att blanda hästar 

med bostadsbebyggelse. De nya bostadshusen skall ge den som har stort 

hästintresse möjlighet till att kunna ha häst i en lantlig naturnära miljö med 

ridvägar, rasthagar, beteshagar samt träningspaddock för hästarna. 

Planen redovisar totalt 12 tomter för enbostadshus och medger även att 

tomterna kan bebyggas med uthus/garage. Största totala byggnadsarea för 

bostadshusen är 140 m2 + 80 m2 biarea, sammanlagt 220 m2 per tomt. 

Utöver detta medger planen ytterligare byggrätter om totalt 2 500 

m2 byggnadsarea inom ändamålet hästsportanläggning där stall, 

sadelkammare, ridhus, veterinärmottagning, maskin- och redskapsförråd, 

gemensam sophantering och foderlada med diverse förråd kan byggas. 

Anläggningen föreslås som mest kunna rymma 15 hästar. Samverkan 

föreslås ske genom inrättande av gemensamhetsanläggning/ar. 

Anslutning till kommunalt vatten- och spillvattennät avses ske ca 1 400 m 

söder om planområdet (avtal). 

För planen föreslås enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna som 

utgörs av väg och naturmark. Enligt planhandlingarna krävs att flygplatsen 

stängslas mot hästhagarna. Enligt genomförandebeskrivningen är det 
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exploatören som bekostar sådan stängsling. Ett exploateringsavtal bör 

tecknas för att reglera genomförandet av planen. Sammantaget bedöms 

planen ha inga eller mycket små ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

  

Flygplatsen 

Flygplatsen ägs av Tanums kommun men drivs av den 

verksamhetsansvarige ”Flygplatschefen” Lars Alsterqvist med firma 

Fjällbacka FBO. Flygplatschefen har ombetts granska förslaget och därefter 

inkommit med yttrande som bifogas. 

Verksamhetsbeskrivningen och angivna utgångsvärden i den framtagna 

bullerutredningen är inte längre aktuella. Bullerutredningen behöver 

uppdateras med utgångspunkt i de aktuella och angivna förhållandena. 

Vidare avstyrks placering av ridvägar utanför flygfältets längdriktning med 

hänvisning till dem ökade risk för farliga situationer detta innebär, främst i 

samband med start och landning. 

 

Planhandlingarna finns tillgängliga i sin helhet på kommunens webbplats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-25 

Kartbilagor 

Yttrande från flygplatschefen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att anta flygplatschefen yttrande som sitt eget och anmoda miljö- och 

byggnadsnämnden att göra de korrigeringar i planen som krävs för att 

fortsatt drift vid flygplatsen inte äventyras och att säkerheten för ridande och 

flygfarkoster i samband med start och landning säkras, och 

  

att i övrigt inte erinra mot samrådsförslaget 

Beslutet skickas till 

Miljö- och Byggnadsnämnden, planeringsarkitekten  
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KS § 222 KS 2017/0468-212 

Exploateringsavtal för Tanums-Rörvik 1:56 

Sammanfattning av ärendet 

Antagande av detaljplan för Rörvik 1:56 och 1:221 m fl ska föregås av ett 

godkänt exploateringsavtal. 

Planområdet ligger i Rörviksområdet mellan Sportshopen och Tanumstrand 

och är idag klart för antagande. Marken inom planområdet är i privat ägo.    

  

Planens utbyggnad genomförs av ägarna till de två fastigheter som omfattas 

av detaljplanen. Fastighetsägaren till Tanums-Rörvik 1:56 ansvarar för 

åtagande enligt detta avtal gentemot kommunen. 

Detaljplanen medger utbyggnad av ca 13 bostadstomter.  Planområdet 

medger trafikmatning till en befintlig och två nytillkommna tomter från 

Rörviksvägen i väst medan de elva övriga matas från Tanumstrandsvägen i 

söder genom angränsande planområdet Ertseröd 1:5 och 1:7 

Exploateringsavtalet reglerar exploatörens ansvar för att genomföra och 

bekosta utbyggnad av vatten- och avlopp, dagvatten, allmän plats, lokalgata 

och natur.   

  

Planområdets kommunaltekniska anläggningar och dagvattenhantering ska 

byggas ut i samordning med övriga planområden och fastigheter i 

Rörviksområdet. Detta förutsätter att samordning, ansvarsfördelning och 

överenskommelser regleras i separata avtal mellan berörda fastighetsägare. 

  

VA-anläggningen ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten 

och avlopp och ska anslutas till det kommunala nätet. Dagvattenhantering 

sköts av fastighetsägarna själva.  

Ansökan till Lantmäteriet om anläggningsförrättning för organisation och 

förvaltning av gemensamma anläggningar ska vara registrerad hos 

Lantmäteriet innan planen kan antas.  

  

Exploateringsavtalet reglerar också exploatörens andel i totalkostnaden för 

utbyggnad av ny gång- och cykelväg mellan Sportshopen och Tanumstrand 

i enlighet med Ks beslut 2016-12-07 § 271.   

  

Exploatören ska också säkerställa sina åtaganden genom att ställa en garanti 

som ska vara tillgänglig för kommunen i de fall den behöver tas i anspråk.  

En paragraf om vitesföreläggande ska säkerställa att garantin ställs, samt att 

g/c-vägen får en mer trafiksäker sträckning. 

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal 
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Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att besluta godkänna exploateringsavtalet för Rörvik 1:56 och 1:221 m fl  



1(15) 

E X P L O A T E R I N G S A V T A L 
 
Tanums-Rörvik 1:56 m fl 

   (2017-10-19) 
 

Parter   
 

- Tanums kommun, org nr: 212000-1348,  
     457 81 Tanumshede, nedan kallad Kommunen 
 
- Ägarna till: 

Tanums-Rörvik 1:56, representerade av  
 1/ 3 ägare  
 1/ 12 ägare  
 1/ 3 ägare  

Som solidariskt med övriga fastighetsägare är ansvariga för detta avtal, 
nedan kallade Exploatören. 

   
 
Övriga ägare:  
             1/12  
             1/12 
             1/12  
   

 
Bakgrund och exploateringsavtalets syfte 
 
Detta avtal träffas i syfte att reglera parternas ansvar för åtgärder och kostnader i 
samband med genomförande av ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna 
Tanums-Rörvik 1:56 och 1:221 i Tanums kommun. 
Fastighetsägarna till de två fastigheterna avtalar sinsemellan om fördelning av 
gemensamma kostnader. Fastighetsägaren till Tanums-Rörvik 1:56 ansvarar för 
åtaganden enligt detta avtal gentemot kommunen. 

 
Syftet med avtalet är bl a att reglera ansvar för genomförande av detaljplanen. 
Exploatör/fastighetsägare ansvarar för allmän plats naturmark, utbyggnad och 
drift av lokalväg och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom 
planområdet. 

 
Kommunstyrelsen har 2013-02-27, § 42, beslutat att var och en av berörda 
exploatörer/fastighetsägare i Rörviksområdet ska ta del i ansvaret för finansiering 
och genomförande av infrastrukturella åtgärder som förbättrar trafiksituationen. 
Ansvaret för finansiering och genomförande av infrastrukturella åtgärder ska 
hanteras vid avtalsskrivning med respektive exploatörer/fastighetsägare. 
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I detta exploateringsavtal regleras Exploatörens andel i kostnader för ny gång- och 
cykelväg (g/c-väg) mellan Sportshopen och Tanumstrand. 
 
Kostnadfördelning för utbyggnad av ny g/c-väg mellan Sportshopen och  
Tanumstrand.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-07, § 271 hur kostnaderna för utbyggnad av 
ny gång- och cykelväg från Sportshopen och ner till Tanumstrand ska fördelas och 
vilka som berörs. Fördelning, se § 4.4 
 
Genom detta avtal förbinder sig Exploatören att till Kommunen betala ett 
exploateringsbidrag motsvarande sin andel av kostnaden för utbyggnad och 
iordningsställande av g/c-vägen, enligt beslutet. 
 
Detaljplan  
 
Det aktuella planområdet omfattar de privata fastigheterna  Tanums-Rörvik 1:56 
och Tanums-Rörvik 1:221. 
Planområde, illustrationskarta, se bilaga 1.  
Detaljplanen skapar förutsättningar för 13 nya bostadstomter. Genomförandetiden 
är 5 år räknat från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Kommunen är inte 
huvudman för allmän plats. 
 
Förutom plan- och illustrationskarta, plan- och genomförandebeskrivning, ligger 
erforderliga arkeologi-, geoteknik-, VA-och trafikutredningar till grund för 
detaljplanens framtagande. 
 
§ 1. Reglering av plankostnader  
 
För reglering av kostnader för planarbetet finns separat planavtal upprättat med 
Exploatören.  

 
§ 2. Bidrag infrastruktur 
 
Det höga exploateringstrycket i Tanums kommun orsakar ökad belastningen på 
infrastrukturen även utanför exploateringsområdet. Förutsättningarna för ny 
exploatering förändras hela tiden då varje planområde blir en del i ett större 
sammanhang som kräver åtgärder i den gemensamma infrastrukturen.  
Kommunen har kostnader för storskalig infrastruktur som kräver lång 
framförhållning i budgetarbete. Det är inte alltid givet vilka konsekvenser en 
exploatering får och det uppstår ofta ett behov av åtgärder av olika slag vilket 
leder till oförutsedda kostnader för kommunen.   
 
För att skapa bra förutsättningar och möjligheter för nyetablering och utveckling i 
Tanums kommun har Kommunfullmäktige 2007-09-10 § 84 tagit beslut om 
rutiner och riktlinjer vid nyexploatering. Enligt dessa ska ett nytt planområde 
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bidra till infrasrukturella åtgärder av allmän nytta med 15 000 kr per ny 
fastighet/tomt.  
Planens illustrationskarta redovisar det maximala antalet tomter som detaljplanen 
medger och ligger därför till grund för beräkning av bidraget. I detta fall planeras 
för 13 nya tomter inom planområdet.  
Det infrastrukturella bidraget för detta planområde utgör del av Exploatörens 
exploateringsbidrag till den planerade g/c-vägen enligt § 4.4. 

 
§ 3. Entreprenadarbeten och marknivå 
 
Exploatören ansvarar för att vid vid schaktning, uppfyllnad och markarbeten inom 
fastigheten följa rekommendationerna i de utredningar som gjorts för 
planområdets geoteknik och dagvattenhantering. 
 
§ 4. Utbyggnad inom planområdet  

 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av allmän plats inom detaljplanen. Framtida 
drift och underhåll av allmän plats ordnas genom ansökan om 
anläggningsförrättning hos Lantmäteriet som prövar hur förvaltningen ska 
organiseras.    

 
§ 4.1 Omprövning av befintliga gemensamhetsanläggningar (GA) 
 
För att underlätta detaljplanens genomförande ska Exploatören tidigt ansöka om 
lantmäteriförrättning för omprövning av de beftintliga gemensamhetsanläggningar 
som berörs av utbyggnaden eller teckna erforderliga överenskommelser med 
berörda samfällighetsföreningar.  
Med stöd av antagen detaljplan säkerställer lantmäteriet nybildning och inträde i 
befintliga GA. 
Ansökan och fastighetens kostnader för omprövning av berörda GA, orsakade av 
den nya detaljplanen och dess funktion, står Exploatören för.   
 
Inför ansökan om lantmäteriförrättning påpekas att utbyggnad av infart till 
planområdet förutsätter att angränsande detaljplan för Ertseröd 1:5 och 1:7 vinner 
laga kraft eller att infarten i annat fall säkerställs med nyttjanderätt genom 
lantmäteriförrättning.   

 
§ 4.2 Lokalväg inom planområdet 
 
Exploatören bekostar och ansvarar för att lokalvägen i det planerade 
bostadsområdet anläggs med en standard som accepteras av den 
samfällighetsförening som ska överta och förvalta vägen. Vägen ska ha en 
underbyggnad i erforderlig tjocklek som är anpassad att tåla den normala 
trafiklasten inom ett bostadsområde.  
Om lokalvägens standard inom planområdet inte accepteras av 
samfällighetsföreningen inför överlämnandet, ska Exploatören förbättra vägen till 
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godtagbar standard, eller överlämna en likvid till samfällighetsföreningen som 
motsvarar kostnaden för att förbättra vägen. Kommunen äger rätt att innehålla 
medel ur ställd säkerhet för detta ändamål tills lokalvägen övertagits av  
samfällighetsföreningen för förvaltning. I samband med överlämnandet skrivs 
säkerheten ner enligt § 15. 
 
Mark som tas i anspråk för lokalgata och som inrättats som 
gemensamhetsanläggning, ska fastighetsbildas som marksamfällighet för de 
fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. Exploatören ansvarar för att 
ansöka om anläggningsförrättning hos lantmäteriet.  

     
§ 4.3 Gång och cykelvägar, (g/c-väg) i Rörviksområdet 

 
Kommunen ansvarar för utbyggnad, framtida drift och underhåll av ny g/c-väg 
från Sportshopen till Tanumstrand. Entreprenaden för utbyggnad av gc-vägen 
faller därför under Lagen om Offentlig Upphandling, (LOU).  
Kommunen avgör därmed också vilken standard g/c-vägen ska ha och ansvarar 
för upphandling, utvärdering av anbud och val entreprenör för utbyggnaden av 
g/c-vägen. Exploatören accepterar detta 
 
G/c-vägen är en del av planerat g/c-nät i Rörviksområdet för ökad tarfiksäkerhet, 
som ska främja möjligheten för allmänheten att röra sig mellan samhället- 
handelsområdet och Tanumstrand. G/c-vägens exakta dragning är ej fastställd 
men lokaliseras efterhand i pågående detaljplanearbeten i Rörviksområdet.  

 
§ 4.4 Kostnader  

Exploateringsbidrag  

Som trafikförbättrande åtgärd i Rörviksområdet ska i samband med 
detaljplanering, en ny g/c-väg anläggas mellan Sportshopen och Tanumstrand.  
G/c-vägens längd uppgår till ca 1,3 km och den totala anläggningskostnaden 
uppskattas till mellan 3,5 - 4,5 miljoner kronor.  
  
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-07, § 271, att 50 % av totalkostnaden för 
utbyggnad av den nya g/c-vägen ska fördelas mellan Kommunen och berörda 
exploatörer i Rörviksområdet med sex lika delar vardera och att resterande 50 % 
fördelas enligt nedan. 
§ 4.4.1 
Kostnaderna ska fördelas på följande sätt:  
 
A.  50 % av totalkostnaden ska fördelas i lika delar mellan följande 6 parter: 

  
1. Kommunen,  
2. Ertseröd 1:53 Sportshopen,  
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3. Tanums-Rörvik 1:101 Tanumstrand,  
4. Ertseröd 1:3, bostadsplan 
5. Ertseröd 1:5 och 1:7, bostadsplan 
6. Tanums-Rörvik 1:56, bostadsplan 

 
B.  25 % av kostnaden fördelas per tomt i respektive bostadsplan och 
 
C. 25 % av kostnaden delas lika mellan Sportshopen och Tanumstrand. 
 
§ 4.4.2 

 
Kommunen ansvarar för utbyggnad och drift av g/c-vägen. I enlighet med 
kommunstyrelsens beslut, § 4.4.1, förbinder sig Exploatören att ta sin del av 
Kommunens kostnader för projektering och anläggande av g/c-vägen. 
Exploatörens del uppgår till ca 14 %, av den uppskattade totalkostnaden för g/c-
vägen, men ska aldrig överstiga sexhundratusen (600 000) SEK. 
(”Beloppsbegränsningen”). 
 
§ 4.4.3 
Exploatören ska på Kommunens anmodan, innan anläggandet av g/c-vägen 
påbörjas, i förskott  betala en summa om 450 000 sek (”Förskottsbetalningen”) till  
Kommunens konto, bankgiro 429-8634. Förskottsbetalningen ska dock erläggas 
senast tre år från det datum då detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
§ 4.4.4 
 
När g/c-vägen är färdigställd och totalkostnaden är känd, ska parterna tillsammans 
göra en avstämning för redovisning och fördelning av kostnaderna. För att 
verifiera projektets kostnader ska Kommunen redovisa fakturaunderlag, där det 
klart och tydligt framgår vad fakturan avser, när arbetet är utfört osv.  
Exploatörens andel av kostnaden för G/c-vägen beräknas och fördelas i enlighet 
med § 4.4.1. 
 
§ 4.4.5 
 
Om Exploatörens slutliga kostnadsandel överstiger Förskottsbetalningen ska 
Exploatören utge mellanskillnaden till Kommunen, dock med beaktande av 
Beloppsbegränsningen i § 4.4.2.  
Reglering av mellanskillnaden ska ske mot faktura där betalning ska vara 
Kommunen tillhanda inom 30 dagar från fakturans utskriftsdatum. Kostnaderna 
som anges i denna paragraf utgör gatukostnadsersättning och är därför inte 
föremål för mervärdesskatt. 
På obetalt belopp som har förfallit till betalning ska ränta enligt 6 § räntelagen 
(1975:635) betalas från förfallodagen. 
Vid utebliven betalning äger Kommunen rätt att ta medel ur ställd garanti i 
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anspråk, enligt § 15, för att täcka de kostnader som uppstår. 
 
Om Exploatörens slutliga kostnad understiger Förskottsbetalningen återbetalas 
mellanskillnaden till Exploatören. 
 
Fullgjord betalning enligt ovan innebär att Exploatören och blivande ägare till 
planområdets fastigheter ska anses ha erlagt full gatukostnadsersättning för de 
berörda fastigheternas andel i g/c-vägen och trafiksäkerhetsåtgärder enligt Ks 
beslut 2013-02-27, § 42.  

 
§ 4.5 Byggstart, utförande 
 
G/c-vägens tekniska utformning och standard ska utföras i enlighet med de krav 
som Tanums kommun anger i underlag för upphandling. Utbyggnaden av hela 
eller del av g/c-vägen kan påbörjas när Kommunen bedömer det lämpligt och när 
det finns stöd i detaljplan. 
    
§ 4.6 Belysning 
  
Den nya g/c-vägen ska förses med energieffektiv belysning. Kompletta 
belysningsstolpar ska finansieras inom exploateringsbidraget.  
Kommunen har driftansvaret för belysningsanläggningen. 
 
§ 5. Fullgörandegaranti 
 
Om Exploatören åsidosätter sina betalningsskyldigheter enligt §§ 4.2-6 ovan, äger 
Kommunen rätt att nyttja säkerhet enligt § 15.  
 
§ 6. Kommunaltekniska anläggningar,  

 
- VA- och dagvattenutredning, som är aktuell vid antagande av planen, 

ska ligga till grund för genomförande av VA- och dagvattenutbyggnad. 
 
VA- och dagvattenutredningen ska vara godkänd av kommunens va-avdelning 
innan planen antas. Exploatören ansvarar för att vatten- spill- och 
dagvattenlösningar för planområdet samordnas med övrig planerad utbyggnad i 
Rörviksområdet och utförs enligt godkänd utredning.  
Ansökan om anslutning av området till kommunala VA-nätet behandlas av 
Tekniska nämnden. Inkoppling får ske först efter att anslutningsavgift (servis-, 
förbindelsepunkt- och lägenhetsavgift) är betald. 
 
Vad som i detta avtal rör utbyggnad och drift av kommunaltekniska VA-
anläggningar gäller även för den gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening 
som bildas. 
Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Exploatören ska bekosta och utföra utbyggnad av VA-anläggningen inom hela 
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planområdet enligt vid byggstart gällande kommunal standard och fram till av 
Kommunen anvisad anslutningspunkt/er.  
Ett eventuellt framtida införlivande av området i Kommunens verksamhetsområde 
förutsätter att utförandet av VA-anläggningen genomförs i samråd med, och 
godkänns av Kommunen.  
Exploatören ansvarar för att ledningar på annans mark säkras med lämplig 
nyttjanderätt.  

 
§ 6.1. Anslutningsavgift 
 
För anslutningsavgiften (servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift) tillämpas 
vid varje anslutningstillfälle gällande regler för anslutning av avtalsområde:  
- servis- och förbindelsepunktsavgift ska erläggas för respektive 

anslutningspunkt som krävs för att ansluta avtalsområdet mot det kommunala 
ledningsnätet.  

- för varje fastighet i avtalsområdet ska även lägenhetsavgift erläggas. Antal 
lägenhetsavgifter beräknas med illustrationskartan som underlag, se bilaga 1.  
  

Avgifternas storlek ska vara enligt vid anslutningstillfället gällande VA-taxa och 
bestämmelser. Lägenhetsavgifter för samtliga fastigheter enligt planens 
illustrationskarta, erläggs vid anslutningstillfället till det kommunala nätet.  
 
Brukningsavgifter erläggs för avstyckad fastighet, bebyggd eller obebyggd, enligt 
vid varje tillfälle gällande taxa.  

 
§ 6.2. Gemensamhetsanläggning (GA) 

 
För utbyggd VA-anläggning som är gemensam för fastigheterna inom 
planområdet ska en GA bildas för drift och skötsel.  
Exploatören ansöker om anläggningsförrättning som ska vara registrerad hos 
Lantmäteriet innan detaljplanen antas.  
Exploatören svarar för drift och underhåll fram till dess driften tas över av 
samfällighetsförening i enlighet med genomförd anläggningsförrättning.  
 
Utökat avtalsområde  
Fastighetsägare utanför planområdet kan efter skriftlig ansökan till VA-
avdelningen ges rätt till anslutning till det kommunala nätet via 
gemensamhetsanläggningen. Inträde i gemensamhetsanläggningen ska godkännas 
för de fastigheter för vilka anslutning bedöms vara av väsentlig betydelse.  
Anslutning av tillkommande fastigheter kan ske efter att tilläggsavtal tecknats 
med Kommunens VA-avdelning och när anläggningsavgift för tillkommande 
fastigheter är betald enligt vid anslutningstillfället gällande taxa.  
 
Ersättning för införlivande av ytterligare fastigheter i befintlig 
gemensamhetsanläggning regleras genom överenskommelse mellan berörda 
fastigheter, samfällighetsförening eller genom beslut av Lantmäteriet.  
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Under alla omständigheter gäller avgifter för anslutning enligt vid 
anslutningstillfället gällande taxa. 
För fastigheters brukande av den allmänna VA-anläggningen gäller i den mån 
inget annat följer i detta avtal, Tanums kommuns vid varje tillfälle gällande 
ABVA. 

 
§ 6.3 . Utförande  

 
VA-anläggningen ska projekteras i samråd med Kommunen. 
Projekteringshandlingar med ledningsdimensioner, material, kvalitets- och 
egenkontroll ska godkännas av Kommunens VA-avdelning innan utbyggnad 
påbörjas. Under entreprenadens genomförande ska Kommunen medges möjlighet 
att utföra kvalitetsrevisioner Innan ledningsschakten grävs igen ska Exploatören 
kontakta Kommunens VA-avdelning för besiktning av inkoppling och 
anslutningsledning.     
  
Exploatören ska bekosta och utföra utbyggnad av vatten och avloppsanläggningar, 
inklusive eventuell pumpstation med kommunal standard inom planområdet fram 
till anvisad anslutningspunkt/er. Utbyggnaden ska göras i samråd med  
Kommunens VA-avdelning.  
Anslutningspunkt mot Kommunens VA-nät kommer att anvisas av Kommunen i 
samband med VA-anläggningens projektering. Exploatören ansvarar för att vid 
behov med nyttjanderätt säkra markupplåtelse för nedläggning och framtida 
skötsel av ledningar. 

 
Exploatören ansvarar för utbyggnaden av alla VA-ledningar inom planområdet 
fram till tomtgräns för respektive bostadsfastighet. 
Utbyggnad av VA-anläggning ska ske enligt Kommunens gällande VA-policy.   
Anläggningsarbetet ska följa AMA anläggning 13. Arbetet får inte påbörjas förrän 
Kommunen granskat och godkänt ritningar och övriga handlingar. Exploatören 
ansvarar för att ta fram nödvändigt underlag samt egenkontroll för denna 
granskning. 

 
Exploatören bekostar och utför vid behov flytt av befintliga ledningar som berörs 
av exploateringen. Förrättningskostnader för hantering av markupplåtelseavtal 
belastar Exploatören. 
Eventuella servitut för områdets anslutning till det kommunala nätet ansöks och 
bekostas av Exploatören 

 
VA-avdelningen kan debitera Exploatören för utförda kontroller av 
projekteringshandlingar och hur arbetet utförs.  

 
§ 6.4 Vatten 
 
Anslutningspunkt för vatten anvisas av Kommunen.  
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Nya hus ska förberedas för mätning av vattenförbrukning. Om vattenmätare 
installeras ska det ske i samråd med Kommunens VA-avdelning. 
Exploatören ska bekosta och anlägga mätarbrunn vid anslutningspunkt för vatten. 
Mätarbrunnen ska vara av modell där mätaren är höj- och sänkbar. Mätaren ska 
skyddas mot kyla så den inte riskerar att frysa. Mätarens plats ska vara godkänd 
av Kommunen. 
Exploatören, senare samfällighetsföreningen, ska sköta mätarbrunnen enligt 
Kommunens riktlinjer. Kommunen ska beredas rätt att kostnadsfritt disponera 
platsen där mätarbrunnen ligger och ensamt ha befogenhet att kontrollera, justera, 
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Årlig avläsning och rapportering till 
Tanums Kommunen sker dock av den som ansvarar för anläggningen. 
  
Finns det enskilda vattenbrunnar på området som fortfarande är i drift ska de vara 
helt skilda från Kommunens vattenledningar genom ett brutet system. 

 
§ 6.5 Utförande dag/drän 

   
- Anläggningar för dagvatten ska utföras enligt den VA och 

dagvattenutredning som är aktuell vid antagande av planen, 
  

 
Slutrecipienten för områdets dag- och dränvatten är havet norr om  Tanumstrands 
hotellanläggning, vilket innebär krav på hur planområdets dagvatten hanteras.  
 
Exploatören ska med gällande dagvattenutredningen som grund säkerställa 
planområdets dagvattenhantering genom att delta i utbyggnad av gemensam 
anläggning, och/eller utföra egen anläggning för hantering av planområdets dag- 
och dräneringsvatten. Kostnadsfördelning för utbyggnad av gemensam 
dagvattenanläggning regleras i separat avtal mellan berörda fastigheter. 
 
Syftet med, och resultatet av åtgärderna för att hantera dagvattnet, skall vara att 
renat dagvatten tillförs befintligt dike utan att flödet i diket ökar.   
Exploatören ansvarar för att inhämta nödvändiga tillstånd för att genomföra de 
åtgärder som krävs för att planerad dagvattenhantering ska fungera, t ex 
dikesrensning mm. Detta gäller även för åtgärder som utförs utanför planområdet.  
 
Exploatören ansvarar för att fungerande och godkända anläggningar för 
dagvattenhantering är utförda innan bygglov/startbesked inom planområdet kan 
ges.  
En redovisning av en fungerande dagvattenhantering för hus och tomt ska kunna 
göras i samband med bygglovsansökan. 
 
Gemensamma dagvattenanläggningar 
 
För dagvattenanläggning som är gemensam för hantering av dagvatten även från 
andra detaljplaner och närliggande fastigheter, ska avtal och överenskommelser 
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om fördelning av kostnader för dagvattenanläggningens utförande regleras i 
separat avtal mellan berörda fastighetsägare.   
Ett internt avtal, eller överenskommelse fastighetsägarna emellan, ska säkerställa 
att Exploatören tillsammans med övriga berörda fastighetsägare ansvarar för att 
gemensam dagvattenanläggningen utförs inom ett år från det att någon av de 
berörda detaljplanerna vinner laga kraft.  
En fungerande dagvattenanläggning är en förutsättning för att bygglov eller 
startbesked för bostadsändamål ska kunna ges.   
 
Exploatören står för kostnaderna att åtgärda eventuell skadlig påverkan som 
orsakas av dagvatten som kan härledas till exploateringen.  
Exploatörens ansvar för områdets dagvatten upphör när anläggningsförrättning 
genomförts och dagvattenanläggningens drift tagits över av bildad 
samfällighetsförening.   
Exploatören svarar för att säkerställa nödvändig nyttjanderätt för de 
dagvattenanläggningar som erfordras för genomförandet av detaljplanen. 
 
Anläggning för dagvattenhantering på kommunal mark ska utföras i samråd med 
kommunens VA-avdelning.  
  
 § 6.6 Drift, skötsel 
 
Kommunen ansvarar inte för drift och skötsel av dagvattenanläggningar för 
planområdet. För förvaltning av anläggningar som avser dagvattenhantering ska 
en särskild gemensamhetsanläggning bildas.   
Exploatören ansvarar för drift och underhåll fram till dess att förvaltningsfrågan 
för detta är löst på annat sätt.  
Exploatören ansvarar för bildande av gemensamhetsanläggning genom ansökan 
om lantmäteriförrättning. Ansökan ska vara registrerad hos Lantmäteriet innan 
detaljplanen antas. 
 
§ 6.7 Besiktning och överlämnande av VA-anläggningar 
 
En oberoende kontrollant som Kommunen godkänt, ska slutbesiktiga VA-
anläggningarna för planområdet. Kontrollanten ska godkännas av Tanums 
kommun men bekostas av Exploatören.  
När de utförda VA-anläggningarna inom planområdet har slutbesiktats och 
godkänts av Kommunen ska de med full äganderätt, överlämnas till områdets 
fastigheter (samfällighetsförening/ar).  
 
Samtidigt ska följande handlingar överlämnas till samfällighetsförening och 
Kommunen: 

• Relationsritningar över anläggningarna med inmätta x-, y- och z-värden i 
det koordinatsystem som Kommunen meddelar, både digitalt och i 
pappersformat. 

• Godkänt provtryckningsprotokoll efter provtryckning av tryckledningar. 
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• Filmmaterial från TV-besiktning utförd i det format som Kommunen 
meddelar. 

 
Garantin för VA-anläggningar efter godkänd slutbesiktning ska följa ABT06 och 
gälla under fem år efter godkänd slutbesiktning för både material och arbete. 

 
När anläggningen är utförd, besiktad och godkänd av besiktningsman som 
kommunen godkänt, kan Exploatören eller bildad samfällighetsförening, ansöka 
om införlivande av avtalsområdets Va-anläggning i Tanum kommuns allmänna 
VA- anläggning.  
Om Kommunen beslutar att utöka verksamhetsområdet så att Va-anläggningen för 
hela planområdet omfattas, ska VA-anläggningen överlämnas till Kommunen utan 
ersättning. Exploatören ansvarar för att informera blivande 
fastighetsägare/samfällighetsförening om detta.  
Exploatören står då för de kostnader som är förknippat överlämnandet av VA-
anläggningen, ledningsrätt mm. samt ansvarar för att den mark som behövs för 
VA-anläggningen upplåts utan kostnad för kommunen. 
 
Vid överlämnandet av VA-anläggningen, ansvarar Exploatören för att  
Entreprenören tecknat allriskförsäkring och ansvarsförsäkring som med ändring 
av ABT 06 kap 5 § 23 skall gälla under hela garantitiden samt intill dess 
eventuella garantianmärkningar har åtgärdats. 

 
§ 6.8 Skador på ledningar mm 
 
Vidtar Exploatören åtgärder där kommunala eller privata ledningar kan bli 
berörda ska arbete ske först efter samråd med ledningsägaren. Uppstår skador på 
ledningssystem orsakade av utbyggnaden eller av sättningar/markförändringar 
som kan hänföras till områdets utbyggnad, står Exploatören kostnaden för att 
dessa skador åtgärdas. 
Efter utfört arbete i gatuområde ska marken återställas i ursprungligt skick.  

 
§ 6.9 Brandskydd 
 
Exploatören ansvarar för anordnande av en acceptabel vattenförsörjning för 
brandberedskap beträffande vattentryck, flöde och placering av brandposter. Detta 
ska ske i samråd med räddningstjänsten och VA-avdelningen. 
Angöringsmöjligheter och tillräcklig vägbredd, samt möjligheter för att komma åt 
släckvatten ska utformas i samråd med räddningstjänsten. 
 
§ 7. Fastighetssamverkan 
 
Exploatören svarar för att hos Lantmäteriet ansöka om anläggningsförrättning för 
utbyggnad och framtida drift av gemensamma anläggningar samt servitutslåtelser. 

 
§ 8. Uppvärmning 
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Vid val av uppvärmningssystem kan riktlinjerna i Kommunens energiplan, 
antagen 10-02-25, vara vägledande. 
 
§ 9. Avfallshantering 
 
Krav på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt Kommunens rutiner 
för renhållning, källsortering och kompostering. 
Avfallshantering ska kunna ske utan risk för olägenhet för hälsa och miljö. 
Renhållningsfordon ska utan backningsmanöver kunna nå utrymmen för avfall.  
 
För att underlätta avfallshanteringen ska nödvändiga utrymmen, som är 
gemensamma för flera fastigheter, uppföras av Exploatören. Drift och skötsel av 
avfallsanläggning sköts lämpligen av samfällighetsförening. 
Underlaget där avfallskärl ska förflyttas ska vara hårdgjord yta.  
Återvinningsbart material ska lämnas/transporteras till återvinning. 

 
§ 10. Parkering 
 
Fastigheternas parkeringsbehov ska tillgodoses inom planområdet. 

 
§ 11. Förebyggande åtgärder för ras och skred 

 
Enligt den bergtekniska utredning som gjorts av Geosigma AB finns det partier 
inom planområdet som vid byggnation ska rensas från löst sittande block och sten 
för att minimera risken för ytliga ras och blocknedfall. 
Exploatören ansvarar för att i enlighet med utredningens rekommendationer rensa 
löst sittande block och sten och informera tomtköpare om att sådana åtgärder kan 
behöva vidtas i samband med byggnation.  
För att säkra slänters atabilitet kan det i vissa fall bli akuellt att förankra enskilda 
stenblock genom att bulta fast dem. Läge, riktning på bultar och typ av bult 
bestäms av bergsakkunnig. 
Bedömning av risker och val av säkerhetsåtgärder ska utföras av bergtekniskt 
kunnig kontrollant som också skall efterbesikta och godkänna åtgärderna. 
 
§ 12. Avtalets giltighet 
 
Detta exploateringsavtal är giltigt under förutsättning 
- att kommunstyrelsens beslut om att godkänna exploateringsavtalet vinner laga 

kraft. 
- att Kommunen antar detaljplanen genom beslut som vinner laga kraft 

 
Om förutsättningarna för avtalets giltighet ej uppfylls äger Exploatören ej rätt till 
ersättning för nedlagda kostnader. 
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§ 13. Kostnadsansvar vid utebliven detaljplan/exploateringsavtal 
 
Kommunen är inte skyldig att ersätta Exploatören för utredningskostnader eller 
andra kostnader för utfört arbete, utebliven vinst eller övrigt med anledning av 
detta avtal. Om Kommunen beslutar att inte anta detaljplanen, detta 
exploateringsavtal, eller om detaljplanen ändras eller upphävs efter överklagande, 
medför detta ingen ersättningsskyldighet för Kommunen. 
 
Kommunen är heller inte skyldig att återbetala kostnader enligt ovan, om 
detaljplaneärendet återkallas av Exploatören.  
Exploatören står risken att detaljplanen ej kan antas eller vinna laga kraft t ex på 
grund av erinringar från sakägare, myndigheter eller regering. 
 
§ 14. Överlåtelse av exploateringsavtalet 
 
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan 
Kommunens skriftliga medgivande. 
Överlåtelse av exploateringsavtalet förutsätter dessutom att ny part ställer 
erforderlig säkerhet enligt § 15. Säkerheten ska täcka återstående åtaganden vid 
överlåtelsetidpunkten.   

 
§ 15. Säkerhet                

 
För planens genomförande och Exploatörens fullgörande av 
betalningsskyldigheter enligt detta avtal, ska Exploatören till Kommunen ställa en 
säkerhet till ett värde av trehundratusen (300.000) SEK i form av en bankgaranti 
eller försäkringsgaranti, enligt vilken banken eller försäkringsbolaget 
oåterkalleligen, ovillkorligt och utan förbehåll från uppdragsgivaren eller tredje 
part, förbinder sig att att vid första skriftliga anmodan från Kommunen utge begärt 
belopp (sk on first demand-garanti). 
 
Säkerheten ska ställas i samband med att projektering för planområdets 
anläggningsarbeten påbörjas, dock senast tre år efter det datum då detaljplanen 
vunnit laga kraft. Exploatören är skyldig att meddela Kommunen när projektering 
för anläggningsarbeten skall påbörjas, se även § 15a.  

 
Säkerheten är avsedd att täcka kostnaderna för de anläggningar och åtaganden 
mm, som Exploatören har åtagit sig enligt detta avtal, för det fall Exploatören ej 
fullgör dina skyldigheter enligt avtalet. Kommunen kan då ta säkerheten i anspråk 
utan Exploatörens medgivande.  
                                
                              delfinansiering g/c-väg 150´ 

                              standard lokalväg                      150´ 
                                            300´ 
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Säkerheten kan nedsättas i takt med att Exploatören uppfyller de åtaganden som 
säkerheten är avsedd att täcka. Om säkerheten nedsätts ska kvarvarande belopp 
enligt Kommunens bedömning utgöra en betryggande säkerhet för Exploatörens 
återstående skyldigheter.  
 
§ 15a. Vite 
 
Om Exploatören inte ställer säkerhet i enlighet med § 15, skall Exploatören till 
Kommunen utge ett vite om trehundratusen (300.000) SEK.  

 
Tvist 
 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av svensk 
allmän domstol. 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 
Tanumshede den………2017                             Grebbestad den…     2017                               
För Tanums kommun                                          För Exploatören 
 
 
                                 

 
 
 
 
 
Bilagor:              
Bilaga 1. Illustrationskarta planområdet 
 
 
 

 
 
   .........   Bilaga 1. 
Illuatrationskarta Tanums-Rörvik 1:56 
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 Tanums kommun Protokoll 16 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 223 KS 2019/0408-903 

Delårsbokslut augusti 2019  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen beräknas göra ett resultat på 5,4 mkr vilket är 4,3 mkr sämre än 

budget. Nämnderna beräknas överskrida budgeten med 9,0 mkr samtidigt 

som finansverksamheten prognostiserar ett överskott på 4,7 mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2019 

Delårsrapport för Tanums kommun per den 31 augusti 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att uppmana nämnderna att vidta åtgärder för hålla budget 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Akten  



 

 Tanums kommun Protokoll 17 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 224 KS 2019/0003-903 

Finansrapporter 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Finansrapport ska upprättas och lämnas till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige varje tertial, enligt de riktlinjer som kommunstyrelsen 

antagit för likviditetsförvaltning och finansiering.  

  

Finansrapport för perioden maj till aug har upprättats. Kommunens 

medelränta på låneskulden uppgår till 2,29 %, medan medelräntan för 

koncernen uppgår till 1,96 % Under perioden har kommunens låneskuld till 

kreditinstitut ökat med 30 mkr. Avstämning visar att riktlinjerna enligt 

finanspolicyn följs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2019 

Finansrapport för perioden maj till augusti 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga finansrapporten till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten  



 

 Tanums kommun Protokoll 18 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 225 KS 2019/0002-923 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för 
kommunstyrelsens verksamhet 2019 
(budgetuppföljning) 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomi- och utvecklingskontoret har tagit fram förslag till ekonomi- och 

verksamhetsuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för 

perioden 1 januari till 31 augusti 2019.   

  

Kommunstyrelsen beräknas göra ett resultat på -1 100 tkr per den 31 

december 2019. Kommunstyrelsen löpande verksamhet bedrivs inom av 

kommunfullmäktige tilldelad budget. Kommunstyrelsen har disponerat  

2 350 tkr ur sitt balanserade överskott för att bland annat finansiera valet till 

Europaparlamentet, politikerutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. 

Beslutsunderlag 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari till augusti 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att lägga rapporten till handlingarna 

Beslutet skickas till 

Akten  



 

 Tanums kommun Protokoll 19 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 226 KS 2019/0640-903 

Ekonomiåret 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomi- och utvecklingsavdelningen har tagit framunderlag för 

ekonomiåret 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 1 oktober 2019 

Ekonomiåret 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  
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KS § 227 KS 2019/0641-835 

Maritim utveckling i Bohuslän, förlängning av projektet 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet MUB avslutas vid årsskiftet 2019, det finns möjligheter 

att förlänga projektet. Projektgruppen ser en fördel att fortsätta med vissa 

delar inom projektet som har visat goda resultat och tror ha fördel av fortsatt 

förstärkta insatser.  Projektet ämnar förlängas till 2021-04-30. En 

förlängning av 1,5 år. 

  

Projektet kommer utvidgas från 4 till 6 kommuner, Orust och Munkedal 

ansluter sig till projektet 

Utvecklad ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Projektet Maritim utveckling i Bohuslän (MUB) har framgångsrikt 

genomförts enligt plan, med start år 2016 och tänkt avslut årsskiftet 2019. 

  

De övergripande projektmålen har varit: 

  

• Att stärka SME-företagens utveckling och hållbarhet 

• Att skapa mötesplatser där företag, forskare och offentliga 

organisationer kan mötas  

• Att ta fram en framtida form för innovationsarena 

  

Projektet har innefattats av flera delprojekt, så som Marina Livsmedel, 

Evenemang, Skärgårdstransporter och Innovationsarena.  

  

MUB har kontinuerligt utvärderat, följt och försökt möta företagens behov.  

Företagen uttrycker följande behov: 

1) Företagen vill ha lokalt tillgängligt stöd, 2) Företagen har behov av lokala 

nätverk och mötesplatser, 3) Företagen har stort kompetens- och 

utbildningsbehov, 4) Det existerande företags-främjarsystemet 

(innovationsstödssystemet) når inte ut eller fram. 

Projektet har jobbat med företag, akademi och kommun i samverkan. Vi har 

identifierat problem och skapat samverkan med forskning lokalt och 

påbörjat förändringar kommunalt.  

  

Affärscoacher  

I slutfasen av nuvarande projektperiod gjordes ett affärscoachtest där 30 

företag från 6 kommuner deltog i en affärscoachsprint och tog del av 5 

timmar coaching vardera. (6 företag från Tanum deltog) Coaching har inte 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

varit rådgivande utan har hjälpt företaget att hitta sin väg framåt. Resultatet 

av detta korta förfarande har varit enastående. Av 11 intervjuade företag har 

5 nyanställt inom en 4 månaders period.  

Coachningen har skett på hemmaplan, eller av företaget vald plats och 

behovsstyrt av företaget. Rösterna från företaget efter denna coachomgång 

och den enkätundersökning som genomförts bekräftar det goda resultatet.  

  

Projektets fortsättning 

En förlängning av projektet avser att arbeta vidare med delar av projektet, 

gällande de lokala företagsarenorna och affärscoachsprintar. 

Följande aktiviteter: 

• Etablering och utveckling av Lokala företagsarenor 

Att arbeta vidare med lokal etablering av de lokala företagsarenorna 

(tidigare benämnt ”innovationsarenor”) och se till att samverkansformen för 

dessa blir tydligt etablerad. Respektive arena utvecklas på hemmaplan, 

utifrån platsens förutsättningar, men samverkan, utvärdering och arbetssätt 

utvecklas gemensamt. Man kommer att dela arbetssätt men samtidigt ge 

flexibilitet att själva forma utifrån kommunens egna förutsättningar. 

  

• Affärscoachsprinter 

Upphandling, genomförande och utvärdering av 6 affärscoachsprinter. 

Mindre antal kostnadsfria timmar per företag, med möjlighet att erbjuda fler 

företag tjänsten. Målet är att möjliggöra coaching för 180 företag 

totalt. Arbetet kommer att utvärderas med avseende på resultat och 

samhällsekonomisk effekt. Coachingen kommer kvalitetssäkras via 

utvärdering.             

  

• Utvärdering  

Följeutvärdering som utvärderar arbetssätt och utfall av modellen lokala 

företagsarenor i samverkan.  

  

Projektet har sedan tidigare fokuserat på maritima näringar och 

besöksnäringen, i förlängningen kommer perspektivet vidgas till att 

inkludera alla typer av företag.  

Finansiering förlängning 1,5 år 

Ansökan innebär en förlängd projekttid samt utökad budget för denna 

period med ytterligare 3,5 msek som total projekt-budget. Projektets 

totalbudget för 2016-2019 är 9,3 msek. 

Tanums kommuns medfinansiering i projektet de tre första åren (2016-

2019) har inneburit 20 procent av Näringslivsutvecklares arbetstid, förslaget 

är fortsatt del av tjänst som medfinansiering de ytterligare 1,5 åren. 
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Förutom att samtliga 6 kommunerna medfinansierar med del av tjänst, så är 

VGR och Fyrbodal medfinansiärer, samt att förslaget är att ta 100 000 tas 

från Tillväxt Norra Bohusläns överskott som kontant medfinansiering från 

kommunerna. Projektet växlas upp med 50 procent medfinansiering från 

ERUF. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 september 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna Tanums kommuns fortsatta deltagande i förlängning av 

projektet med föreslagen medfinansiering   

Beslutet skickas till 

Ulf Ericsson, Kommunchef 

Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare  
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KS § 228 KS 2019/0557-972 

Folkhälsoavtal 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande folkhälsoavtal mellan Västra Götalandsregionens Hälso- och 

sjukvårdsnämnd i norra Bohuslän och Tanums kommun upphör den 31 

december 2019. 

  

Föreligger nu förslag till nytt avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser 

i Tanums kommun 2020–2023. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från folkhälsorådet 190910, § 18 

Bilaga 1: folkhälsoavtal 2020–2023  

Bilaga 2: ekonomiska riktlinjer 

Tjänsteskrivelse daterad 23 september 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att teckna avtal med Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd 

i Norra Bohuslän avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Tanums 

kommun år 2020 – 2023 enligt bilaga 1. 

  

att godkänna ekonomiska riktlinjer som är slutet till folkhälsoavtalet för 

åren 2020 – 2023 enligt bilaga 2. 

  

att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom folkhälsoavtal mellan 

Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i Norra Bohuslän 

och Tanums kommun avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Tanums 

kommun år 2020 – 2023. 

Beslutet skickas till 

Folkhälsostrateg  















Juni 2019 

Riktlinjer för utvecklingsmedel till folkhälsoinsatser i Fyrbodal 

Inom ramen för samverkansavtal om gemensamma folkhälsoinsatser i Fyrbodal utgår en 
årlig ersättning till kommunerna. I första hand ska denna ersättning användas under det år 
då ersättningen betalas ut. Under avtalsperioden 2020 – 2023 kan dock medel föras över 
mellan åren.  
Syftet är att främja långsiktiga och strategiska insatser i kommunerna genom en ökad 
flexibilitet. Det är samtidigt viktigt att minimera risken för att medel förs över och 
ackumuleras över åren.   
Utvecklingsmedel ska, genom hälsofrämjande och förebyggande insatser, generera en 
förbättrad och jämlik hälsa bland befolkningen. För att underlätta tillämpningen av 
intentionerna i samverkansavtalet under avtalsperioden har följande riktlinjer för de 
ekonomiska medlen arbetats fram: 

- Utvecklingsmedel som budgeterats till lön och som inte blivit utbetalda på grund av 
vakant tjänst ska betalas tillbaka till respektive avtalspart inom ramen för 
innevarande budgetår. 

- Om en planerad insats inte förbrukar de medel som budgeterats under innevarande 
år kan oförbrukade medel föras över till nästkommande år, förutsatt att projektet är 
pågående samt att det finns en tydlig plan för hur medlen ska användas. Den 
pågående insatsen med överföring ska då framgå av den ekonomiska uppföljningen 
för innevarande år, samt i en reviderad budget för nästkommande år. 

- En insats som omfattar mer än ett kalenderår kan föra över medel från innevarande 
års budget till de år då insatsen beräknas pågå. Detta förutsatt att det finns en tydlig 
plan för hur medlen ska användas under respektive år och att den planerade insatsen 
med överföringen framgår i budget. Överförda medel får inte föras över ytterligare 
ett år. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska få information om den planerade 
överföringen genom kontaktperson för avtalet i samband med information om 
budget.  

- Om en eller flera planerade insatser inte förbrukat de medel som budgeterats för 
innan projekttidens slut eller om insatser inte har påbörjats och medel överstigande 
10 % av de budgeterade kostnaderna önskas föra över tillnästkommande år, krävs ett 
godkännande av nämnden. En skriftlig begäran med en plan för hur medlen ska 
användas inom något, av folkhälsorådet, prioriterat område skall då inkomma senast 
den 31:e oktober och vara undertecknad av folkhälsorådets ordförande. Efter positivt 
beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden kan medlen föras över till nästkommande år. 
Överföringen ska sedan tydligt redovisas både i budget för nästkommande år samt 
ingå och i den ekonomiska uppföljningen. 

- De medel som vid årets slut överstiger 10 % av budgeterade kostnader för insatser 
och som det inte finns någon plan för att använda under nästkommande år, ska 
betalas tillbaka till respektive avtalspart inom ramen för innevarande budgetår. 

- Om det vid avtalsperiodens slut finns överskott ska detta återbetalas till respektive 
huvudman. 



Tanums kommun Protokoll 24 (44) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 229 KS 2019/0603-116 

Reglemente för överförmyndaren 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarens nuvarande reglemente är från 2007 och är därför i behov 

av en revidering. 

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal funktion som utför uppdrag 

enligt föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen och lag om god man för 

ensamkommande.   

Tanums kommun ingår i organisationen Samverkande överförmyndare, där 

Uddevalla kommun sköter den praktiska handläggningen av ärenden 

kopplade till överförmyndaren i 8 kommuner.  

Förslag till nytt reglemente har tagits fram av kommunkansliet i samråd med 

överförmyndaren och innehåller inga förändringar i sak.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för överförmyndaren 

Kanslichefens tjänsteskrivelse den 5 september 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reglemente för överförmyndaren 

Beslutet skickas till 

Överförmyndaren 

Samverkande överförmyndare, Uddevalla 



Tanums kommun Protokoll 25 (44) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 230 KS 2019/0602-180 

Reglemente för krisledningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 

varje kommun ha en krisledningsnämnd. Det ska också finnas ett 

reglemente för krisledningsnämnden. Kommunkansliet har tagit fram ett 

förslag på nytt reglemente för krisledningsnämnden. Förslaget är mer 

utförligt än det reglemente som nu gäller. Anledningen till det är att 

reglementet ska kunna läsas så självständigt som möjligt utan att kopplas 

samman med kommunstyrelsens reglemente.  

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden  

Kanslichefens tjänsteskrivelse den 10 september 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reglemente för krisledningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnaren  

Kanslichefen  



Tanums kommun Protokoll 26 (44) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

KS § 231 KS 2019/0635-971 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 

Sammanfattning av ärendet 

I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser framgår att kommuner ska arbeta för att minska sårbarheten i 

verksamheten och ha god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. 

Kommunen har ansvar för att trygga den ordinarie verksamheten vid störda 

förhållanden eller extraordinär händelse. 

Den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen är en del i Tanums 

kommuns förebyggande säkerhetsarbete. Syftet är att identifiera 

kommunens risker och sårbarheter, vilka extraordinära händelser som kan 

inträffa i kommunen och hur dessa risker kan komma att påverka de 

samhällsviktiga verksamheterna, enligt ”Lagen om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap”. Risk- och sårbarhetsanalysen ska även utgöra underlag för det 

kommunala handlingsprogrammet enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” 

(LSO). 

Den reviderade risk- och sårbarhetsanalysen har arbetats fram av 

representanter för kommunens verksamheter. Säkerhetssamordnaren har 

samordnat arbetet. 

Ändringar från den tidigare risk- och sårbarhetsanalysen är markerade med 

röd text 

I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser framgår att kommuner ska arbeta för att minska sårbarheten i 

verksamheten och ha god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. 

Kommunen har ansvar för att trygga den ordinarie verksamheten vid störda 

förhållanden eller extraordinär händelse. 

Den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen är en del i Tanums 

kommuns förebyggande säkerhetsarbete. Syftet är att identifiera 

kommunens risker och sårbarheter, vilka extraordinära händelser som kan 

inträffa i kommunen och hur dessa risker kan komma att påverka de 

samhällsviktiga verksamheterna, enligt ”Lagen om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap”. Risk- och sårbarhetsanalysen ska även utgöra underlag för det 

kommunala handlingsprogrammet enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” 

(LSO). 



Tanums kommun Protokoll 27 (44) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Den reviderade risk- och sårbarhetsanalysen har arbetats fram av 

representanter för kommunens verksamheter. Säkerhetssamordnaren har 

samordnat arbetet. 

Ändringar från den tidigare risk- och sårbarhetsanalysen är markerade med 

röd text. 

Beslutsunderlag 

Risk- och sårbarhetsanalys för Tanums kommun 2019 

Kanslichefens tjänsteskrivelse 2019-09-24 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar  

att anta risk-och sårbarhetsanalys för Tanums kommun 2019. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen  

Förvaltningscheferna 

Säkerhetssamordnaren 



 

 Tanums kommun Protokoll 28 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 232 KS 2019/0631-945 

Revidering av informationshanteringsplanen för 
kommunstyrelsens verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 augusti 2019, § 177 att anta 

informationshanteringsplan för kommunstyrelsen och att den nuvarande 

dokumenthanteringsplan fortsatt gäller för personaladministration, 

systematiskt arbetsmiljöarbete, löneadministration och pension. 

  

I beslutet framkom även att planen revideras vid behov, dock högst en gång 

per år. Informationshaneringsplanen har nu reviderats. 

Personaladministration, systematiskt arbetsmiljöarbete, löneadministration 

och pension är nu med i den uppdaterade informationshanteringsplanen. 

Beslutsunderlag 

Reviderad informationshanteringsplan för kommunstyrelsens verksamhet 

Tjänsteskrivelse daterad 25 september 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

 

att anta reviderad informationshanteringsplan för kommunstyrelsen, och 

  

att tidigare dokumenthanteringsplan därmed upphör att gälla 

  

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet, ekonomi- och utvecklingskontoret, personalkontoret, 

räddningstjänsten  



 

 Tanums kommun Protokoll 29 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 233 KS 2019/0496-111 

Val av ny ersättare i arvodeskommittén och 
budgetberedningen efter Gobben O Haugland (SD) 

Sammanfattning av ärendet 

Gobben O Haugland (SD) lämnade den 17 juni 2019 in en avsägelse 

gällande alla politiska uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 

2019, § 92 att entlediga Gobben O Haugland från samtliga uppdrag. 

  

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019, § 104 bland annat, 

att utse Roar Olsen (SD) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Gobben O 

Haugland (SD) och att till ny ersättare efter Roar Olsen (SD) utse Rolf 

Trohne (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen för resterande del av 

mandatperioden 2019-2022.  

  

Gobben O Haugland satt som ersättare i arvodeskommittén för 

Sverigedemokraterna. Kommunstyrelsen har nu att utse ny ersättare i 

arvodeskommittén. Ersättare kallas bara in när ordinarie ledamot inte kan 

närvara. 

  

Budgetberedningen utgörs av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. Det 

innebär att Roar Olsen blir ny ledamot i budgetberedningen efter Gobben O 

Haugland. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 25 september 2019 

Avsägelse daterad 17 juni 2019 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 september 2019, § 104 

Yrkanden 

Rolf Trohne, SD, föreslår Christian Askros, SD, till ny ersättare i 

arvodeskommittén 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på Rolf Trohnes förslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att till ny ersättare i arvodeskommittén utse Christian Askros (SD) 



 

 Tanums kommun Protokoll 30 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutet skickas till 

Christian Askros, SD, Troman, HR-chefen  



 

 Tanums kommun Protokoll 31 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 234 KS 2019/0582-735 

Motion från socialdemokraterna (S) om förbättrad 
tillgänglighet 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om förbättrad tillgänglighet har lämnats in. 

  

Kommunfullmäktiges beslutade den 16 september 2019, § 96 att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

  

Flera av frågeställningarna berör andra nämnder varför motionen föreslås 

skickas på remiss till tekniska nämnden och omsorgsnämnden i ett första 

steg. 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad 27 augusti 2019 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 september 2019, § 96 

Tjänsteskrivelse daterad 26 september 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att överlämna motionen till tekniska nämnden och omsorgsnämnden för 

yttrande. Yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen senast i januari 2020.  

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden och omsorgsnämnden   



 

 Tanums kommun Protokoll 32 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 235 KS 2019/0583-910 

Motion från socialdemokraterna (S) om reviderad 
flaggpolicy 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om reviderad flaggpolicy har lämnats in till kommunen. 

  

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019, § 97, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad 27 augusti 2019 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 september 2019, § 97 

Tjänsteskrivelse daterad 26 september 2019 

Yrkanden 

Rolf Trohne, SD, förslår avslag till beredningsförslaget 

Louise Thunström, S, föreslår bifall till beredningsförslaget 

Karlolina Aronsson Tisell, C, föreslår bifall till beredningsförslaget 

Benny Svensson, L, föreslår bifall till beredningsförslaget 

Hans Schub, M, föreslår bifall till beredningsförslaget 

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar på på framlagda förslag var för sig och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att överlämna motionen till ekonomi- och utvecklingsavdelningen för 

beredning. Förslag till svar på motionen ska lämnas till kommunstyrelsen 

senast i januari 2020. 

Reservationer 

Rolf Trohne, SD, reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Beslutet skickas till 

Ekonomi- och utvecklingsavdelningen  



 

 Tanums kommun Protokoll 33 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 236 KS 2019/0483-560 

Medborgarförslag om att det på Resö saknas lekplats, 
soptunnor på badplatserna, fler offentliga toaletter på 
badplatserna och parkbänkar 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att det på Resö saknas lekplats, soptunnor på 

badplatserna, fler offentliga toaletter på badplatserna och parkbänkar har 

lämnats in till Tanums kommun. 

  

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019, § 94, att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 5 juni 2019 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 september 2019, 1 94 

Tjänsteskrivelse daterad 26 september 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för yttrande. 

Yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen senast i januari 2020. 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden  



 

 Tanums kommun Protokoll 34 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 237 KS 2019/0494-351 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg 
Gerlesborgsskolan - Brygge 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om en gång- och cykelväg mellan Gerlesborgsskolan 

och Brygge har lämnats in till kommunen. 

  

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2019, § 95 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Gerlesborgsskolan daterad 

12 juni 2019 

e-postmeddelande daterat14 juni 2019 

kommunfullmäktiges beslut den 16 september 2019, § 95 

Tjänsteskrivelse daterat 26 september 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att medborgarförslaget lämnas till tekniska nämnden för yttrande. Yttrandet 

ska lämnas till kommunstyrelsen senast i januari 2020 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden  



 

 Tanums kommun Protokoll 35 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 238 KS 2019/0195-941 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35§ framgår att en motion eller ett 

medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 

  

I fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje 

år skall redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen 

ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Detsamma gäller för medborgarförslag som ska beslutas i fullmäktige. 

I nämndernas gemensamma reglemente framgår att nämnden två gånger per 

år ska redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det 

att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om 

anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut beräknas fattas. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

oktober 

Beslutsunderlag 

Sammanställning över obesvarade medborgarförslag 

Tjänsteskrivelse 29 september 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga redovisningen till handlingarna  



 

 Tanums kommun Protokoll 36 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 239 KS 2019/0194-941 

Redovisning av besvarade medborgarförslag 2019 

Sammanfattning av ärendet 

  

TN 2018/0267-351 

Medborgarförslag om åtgärder för förbättrad väg mellan Grebbestad och 

Havstenssund (gång- och cykelväg eller bredare vägren) 

  

TN 2018/0236-217 

Medborgarförslag om anläggning av blomsterängar som slås med lie, på 

kommunens mark 

  

TN 2018/0214-217 

Medborgarförslag om slåtteråkrar, "lärkrutor", på kommunens mark 

  

TN 2018/0215-351 

Medborgarförslag om kortare gång- och cykelväg mellan Tanumshede 

centrum och Tanums shoppingcenter 

  

BUN 2018/0292-600 

Medborgarförslag om badbuss och gratis simundervisning till kommunens 

elever under sommaren 

  

KS 2019/0121-800 

Medborgarförslag om klimatfrågor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 september 2019 

Besvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga redovisningen till handlingarna  



 

 Tanums kommun Protokoll 37 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 240 KS 2019/0196-941 

Redovisning av obesvarade motioner 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap 35§ framgår att en motion eller ett 

medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 

  

I fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje 

år skall redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen 

ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober 

Beslutsunderlag 

Sammanställning över obesvarade motioner 

Tjänsteskrivelse daterad 29 september 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att lägga redovisningen till handlingarna  



 

 Tanums kommun Protokoll 38 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 241 KS 2019/0168-976 

Information från Fyrbodal, direktionsmöte 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från Fyrbodals kommunalförbund, bland 

annat genom direktionsmötet i korthet, daterat 19 september 2019. 

Beslutsunderlag 

Direktionsmötet i korthet 19 september 2019 

Tjänsteskrivelse daterat 26 september 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 39 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 242  

Information från räddningstjänstutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från räddningstjänstutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 40 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 243  

Information från folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från folkhälsorådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen 

   



 

 Tanums kommun Protokoll 41 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 244  

Information från brottsförebyggande rådet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från brottsförebyggande rådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 42 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 245  

Information från samordningsförbundet väst 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information från samordningsförbundet väst. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka för informationen  



 

 Tanums kommun Protokoll 43 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 246 KS 2019/0066-941 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunkansli, personalkontor, ekonomi- och utvecklingskontor 

  

Avtal 

Nr 38-63 

  

Serveringstillstånd 

Nr 29-30 

  

Räddningstjänsten  

Nr 146-174 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att förklara delegationsbesluten anmälda  



 

 Tanums kommun Protokoll 44 (44) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 2019-10-09  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

KS § 247 KS 2019/0067-941 

Meddelande till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

  

Övrigt 

Nr 12-13 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att förklara meddelandena anmälda 




