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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Målsättningen är att följande tidplan ska kunna följas: 

Samråd  maj - september 2011 

MSN beslutar om utställning  april 2012 

Utställning  juli 2012 

MSN antar planen  tredje kvartalet 2013 

Laga kraft tredje kvartalet 2013 

Tidplanen förutsätter bl.a. att antagandebeslutet inte överklagas av sakägare eller att 
idag oförutsedda hinder uppkommer.  

MSN= miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid börjar löpa när detaljplanen vunnit laga kraft och varar i 5 
år. Slutdatum påtecknas plankartan. Under genomförandetiden är det svårt för 
kommunen att ändra eller upphäva planen mot en sakägares vilja. Om planen skulle 
ändras eller upphävas, vare sig det sker under eller efter genomförandetiden, ger 
PBL de byggnader som finns vid den tidpunkten ett starkt skydd, (givetvis under 
förutsättning att de har uppförts i laga ordning). 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, så länge som 
kommunen inte ändrar eller upphäver den. Kommunen kan dock ändra eller 
upphäva planen efter genomförandetiden utan att behöva betala ersättning till en 
fastighetsägare om t ex en outnyttjad byggrätt skulle tas bort eller minskas. 

Avtal 
Inga avtal krävs för att planen ska kunna genomföras. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 
Allmänt 
Fastighetsplan erfordras inte för genomförandet av detaljplanen. Marken som enligt 
detaljplanen är avsedd för kvartersmark avstyckas från stamfastigheterna Fasseröd 
2:1 och 2:3. 

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning, gemensamhetsanläggningar mm 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Tekniska kontoret ansvarar för att 
initiera avstyckningen vid försäljning via tomtkön, alternativt säljs hela 
bostadskvarter för byggnation till enskild exploatör vilken då står för eventuell 
avstyckning av enskild tomt. 
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Servitut/ gemensamhetsanläggningar 
Ledningsservitutet för de nu nergrävda ledningarna längst Skidgatan måste ändras så 
att ledningsrätten gäller för markkabel längst Skidgatan istället för luftledning över 
Tö- och Blidvädersgränd. Bilden nedan visar luftledningarnas tidigare placering, 
blågrått fält, och markkabelns placering, rödprickad linje. 

 
Servitut för vatten- och avloppsledningar behövs vid korsningen Tövädersgränd och 
Skidgatan. Ett u-område är inrita på plankartan för detta ändamål. 

Det krävs även servitut för vatten- och avloppsledningar längs det nya 
bostadsområdet på förskoletomten, vilket också finns markerat som u-område på 
plankartan.  

Om förskoletomten styckas i flera tomter krävs servitut för vatten- och 
avloppsledningar för de fastigheter som blir beroende av ledningar som dras över 
annans fastighet. 

Bestämmer man att förskoletomten ska bli avstyckad i flera tomter så bör en 
gemensamhetsanläggning bildas för tillfart som ligger inom kvartersmark. Om 
förskoletomten istället används för vårdändamål behövs inga 
gemensamhetsanläggningar. 

Eventuell gemensamhetsanläggning kan iordningsställas till uppställningsplats för 
sopkärl vid det nya bostadsområdet på förskoletomten, se område med g-
beteckningen på plankartan.  

Det två föreslagna parkeringsplatserna inom planområdet är i första hand till för att 
täcka parkeringsbehovet för de enligt detaljplanen nya bostäderna. De är även tänkta 
att kunna användas för att lösa parkeringsbristen för fastigheten Skarklistret 4 samt 
för övriga fastigheter i planområdets närområde. Om de nytillkomna bostäderna inte 
löser parkeringsbehovet inom den egna fastigheten så finns möjligheten att ha 
gästparkeringar inom de två föreslagna parkeringsplatserna, förutsatt att en 
gemensamhetsanläggning skapas. Om omkringliggande fastigheter har intresse av 
att vara del i en sådan gemensamhetsanläggning så finns inga hinder för det i planen. 
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TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 
Bortsett från att vissa block bör skrotas vis förskoletomten så avses inte grönytorna 
inom planområdet att bli iordningställa på något särskilt sätt. Detaljplanen medger 
att trottoar bygg ut längs hela Skidgatan, men planens genomförande är inte bundet 
av detta.  

Kostnaderna för att anlägga eventuella parkeringsplatser faller på de som vill 
utnyttja dessa. 

Grundläggning 
Lätta och sättningståliga byggnader, kan preliminärt grundläggas direkt på platta på 
mark. Större och mer sättningskänsliga byggnader bör grundläggas på pålar. Om 
byggnaderna grundläggs delvis på berg och delvis på jord bör pålgrundläggning 
tillämpas för de delar av byggnaderna som ej grundläggs på berg. För de planerade 
byggnaderna som grundläggs delvis på berg inom aktuellt planområde bör berget 
lossgöras till minst 0,5 m under grundläggningsnivån. 

När exakta lägen för planerade byggnader är bestämda rekommenderas att 
kompletterande geoteknisk undersökning och utredning utförs med avseende på 
grundläggning och markarbeten. 

Bergsteknik  
Risk för blockutfall har konstaterats vid förskoletomten och är i behov av 
rensningsåtgärder. Krav på åtgärd är inskrivet på plankartan enligt Norconsults 
utredning. 

Belastningsrestriktioner 
Belastningen på området väster om Störtloppsgatan samt första fastigheten öster om 
Störtloppsgatan får inte överskrider 20 kPa utöver befintlig markbelastning. 

Planavgift 
I samband med startbesked ska full planavgift betalas enligt kommunfullmäktiges 
taxa. Planfaktorn i den här planen är 2. 

UPPFÖLJNING MED ANDRA BESLUT OCH ÅTGÄRDER 
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan sakägare begära fastighetsbildning enligt 
ovan. 

Tekniska kontoret på Uddevalla kommunen bör snarast skrota de block som pekas 
ut vid förskoletomten i den bergtekniska utredningen. 

MILJÖ OCH STADSBYGGNAD  

Hans Johansson Henrik Olsson  

Planchef  Planarkitekt 
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