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 § 169  Dnr  2012/214 
 
 

Planbesked för detaljplan avseende Ursands camping m m  
 
Ärendebeskrivning  
 
Planområdet ligger vid Vänerns strand, cirka fem kilometer norr om Vänersborgs 
centrum. Planområdet omfattar huvudsakligen Ursands camping. I söder gränsar 
området till Dalbobergens naturreservat och i nordost till Vänern. I väster gränsar 
planområdet till skogsmark. 
 
Ursands Resort och Camping AB har till kommunen kommit in med en ansökan om 
planbesked.  De sökande, som är arrendatorer av Ursands camping sedan 2011-12-13, 
har ansökt om detaljplan för området för att möjliggöra utveckling av den befintliga 
campingen.  
 
Byggnadsförvaltningen har i skrivelse 2012-05-11 bland annat redovisat dagens och 
planerad användning av området. Av skrivelsen framgår bland annat att för området 
finns ingen detaljplan. Av skrivelsen framgår också att Kommunfullmäktige beslutade 
vid sammanträde 2011-10-26, § 135 att anta fördjupad översiktsplan (FÖP) för Dalsl-
andskusten. I denna är Ursands camping markerat som ”Mark-/vattenområde för turist-
anläggning/småbåtshamn” och närmsta omgivningen som ”Område för fritluftsliv/ 
rekreation”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2012-05-28,  
§ 138  
 
Planarkitekten Jasmina Lilja och förvaltningschefen vid Byggnadsförvaltningen Sophia 
Vikström, informerade. Vid informationen redovisades förslag till beslut innebärande: 
1. Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för detaljplan för 
 Ursands camping m m. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett 
 förslag till planprogram för Ursand, som ett första steg i planarbetet. Syftet med 
 planprogrammet är att komma med förslag på lämplig mark- och vattenanvändning 
 inom området. 
3. Kommunstyresen bedömer, under förutsättning att ett planprogram tas fram, att en 
 efterföljande detaljplan kan antas i december 2013. 
 
Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ordföranden konstaterade att beslutet kan 
komma att kompletteras när plan- och styrgruppen haft sitt sammanträde tisdagen den 
29 maj. 
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 Forts § 169 Dnr  2012/214 
 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
 
Förvaltningschefen vid byggnadsförvaltningen Sophia Vikström, planarkitekten 
Jasmina Lilja och planarkitekten Sofia Digerstedt informerade. 
 
Ordföranden redovisade arbetsutskottets förslag till beslut:  
”Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för detaljplan för Ursands 
camping m m.” 
 
Ordföranden redovisade följande egna förslag till beslut: 
”Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för detaljplan för Ursands 
camping mm. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag åt byggnadsförvaltningen att ta fram ett 
förslag till planprogram för Ursand, som ett första steg i planarbetet. Syftet med 
planprogrammet är att komma med förslag på lämplig mark- och vattenanvändning i 
området. I planprogrammet kommer att utredas möjligheter till åretruntboende i och i 
anslutning till campingområdet. 
 
Kommunstyrelsen bedömer, under förutsättning att ett planprogram tas fram, att 
efterföljande detaljplan kan antas i december 2013. Detaljplanen kan komma att omfatta 
endast campingområdet med tillhörande verksamheter, beroende på vad som kommer 
fram i planprogrammet.” 
 
Madelaine Karlsson (S) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse:  
”Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för detaljplan för 
nuvarande Ursands camping.  
 
Kommunstyrelsen bedömer, att i de fall ett planprogram behöver tas fram görs detta 
annars går man på detaljplan för Ursands Campingen omedelbart för att kunna antas 
senast december 2013.” 
 
 I yrkandet instämde Lutz Rininsland (V).  
 
Lutz Rininsland (V) yrkade följande tilläggsyrkande:  
”Att i planarbetet särskilt utreda om området i anslutning till Dalbobergens naturreservat är 
lämpligt att i detaljplanen beteckna med syfte Natur(N) samt att om området omfattas av 
höga naturvärden väcka frågan om utökning av befintligt naturreservat.” 
 
I yrkandet instämde Madelaine Karlsson (S). 
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Forts § 169 Dnr  2012/214 
 
Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns tre ovan 
redovisade beslutsförslag samt ett tilläggsförslag. Ordföranden ämnade ställa de tre  
beslutsförslagen mot varandra varefter tilläggsförslaget skulle ställas under proposition. 
Detta godkändes av Kommunstyrelsen.  
 
Ordföranden ställde därefter arbetsutskottets förslag mot ordförandens förslag 
respektive Madelaine Karlssons (S) yrkande och fann att Kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med ordförandens förslag.  
 
Omröstning begärdes 
 
Ordföranden föreslog följande, som godkändes av kommunstyrelsen. Ordförandens 
förslag utsågs till huvudförslag. För att utse ett motförslag i omröstningen skulle 
arbetsutskottets förslag ställas mot Madelaine Karlssons (S) yrkande. Därefter skulle det 
vinnande förslaget ställas mot ordförandens förslag i omröstningen.  
 
Ordföranden ställde arbetsutskottets förslag mot Madelaine Karlssons (S) yrkande och 
fann att kommunstyrelsen beslutat utse Madelaine Karlssons (S) yrkande till motförslag 
i omröstningen. 
 
Ordföranden redovisade därefter följande omröstningsordning som godkändes av 
kommunstyrelsen. Den som stödjer ordförandens förslag röstar ja och den som stödjer 
Madelaine Karlssons (S) yrkande, röstar nej. 
 
 7 ja-röster 8 nej-röster 

Johan Ekström (FP) Marie-Louise Bäckman (KD) Anne Sophie Aronsson (S) Bo Carlsson (C) 
Henrik Josten (M) Per Sjödahl (MP) Joakim Sjöling (S) James Bucci (V) 
Lena Eckerbom Wendel (M) Gunnar Lidell (M) Madelaine Karlsson (S) Lutz Rininsland (V) 
Anders Forsström (M)  Lennart Niklasson (S) Morgan Larsson (VFP) 

 
Med 8 nej-röster mot 7 ja-röster hade kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
Madelaine Karlssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden ställde därefter Lutz Rininslands (V) tilläggsyrkande under proposition 
och fann att kommunstyrelsen bifallit detta.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för detaljplan för nuvarande 
Ursands camping.  
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Forts § 169 Dnr  2012/214 
 
 
Kommunstyrelsen bedömer, att i de fall ett planprogram behöver tas fram görs detta 
annars går man på detaljplan för Ursands Campingen omedelbart för att kunna antas 
senast december 2013. 
 
Att i planarbetet särskilt utreda om området i anslutning till Dalbobergens naturreservat är 
lämpligt att i detaljplanen beteckna med syfte Natur(N) samt att om området omfattas av 
höga naturvärden väcka frågan om utökning av befintligt naturreservat. 
 
_____________ 
 
 
Reservation 
Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet i enlighet med bilaga 7. Gunnar Lidell 
(M), Johan Ekström (FP), Henrik Josten (M), Lena Eckerbom Wendel (M), Anders 
Forsström (M), Marie-Louise Bäckman (KD). 
 
 
 
 
 
Bilaga 
Bilaga 7  Reservation från Gunnar Lidell (M), Johan Ekström (FP), Henrik Josten (M), 
  Lena Eckerbom Wendel (M), Anders Forsström (M), Marie-Louise Bäckman 
  (KD). 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag: 
Byggnadsförvaltningen  
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