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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Allmänt 
Detta tillägg till planbeskrivning som behandlar genomförandefrågor redovi-
sar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder 
som behövs för att på ett samordnat och ändamålsenligt sätt genomföra 
tillägget till detaljplan som omfattar den nordöstra delen av ”Förslag till 
byggnadsplan för del av fastigheterna Strand Övra 1:2, 1:7, 1:8, 1:16, Strand 
Nedra 2:10, Bräcke 1:11 m fl, Forshälla socken och kommun”. Den gällande 
planen är fastställd av länsstyrelsen 1958-10-11. Kommunens arkivnummer 
för planen är FO 03 och lantmäteriets benämning på planen är 14-FOR-
888. Detta tillägg till planbeskrivningen, som behandlar genomförandefrå-
gor, är en av planhandlingarna som utgör ett tillägg till den gällande detalj-
planen. 

Det huvudsakliga syftet med tillägget till detaljplan är att möjliggöra 
helårsboende genom att medge större byggrätter än i gällande detaljplan. 

Detta tillägg till planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsik-
ten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av 
tillägget till detaljplan.  

 

TILLÄGG TILL DETALJPLAN för del av fastigheterna   

STRAND-ÖVRA 1:2, 1:7, 1:8, 1:16, STRAND NEDRA 2:10,  
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Forshälla socken och kommun (Del av FO 03) 
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Tillägg till detaljplan för del av fastigheterna STRAND ÖVRA, 1:2, 1:7, 1:8, 1:16, 

       STRAND NEDRA 2:10, BRÄCKE 1:11 m fl, Forshälla socken och kommun (Del av FO 03) 

Planprocessen 
Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10) på grund av att planarbetet påbörjades innan den 2 maj 2011 då 
den nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) trädde i kraft.  

Planarbetet handläggs med så kallat normalt planförfarande. Detta innebär 
bland annat att förslaget till detaljplan kommer att bli föremål för ett samråd 
med syfte att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn 
och påverkan. Planen kommer även att ställas ut innan den kan tas upp för 
antagande. 

 
I det aktuella skedet ska planförslaget antas. 

 
Tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för det fortsatta plan-
arbetet: 

Mars 2016 Utställning 
Maj 2016 Framtagande av utställningsutlåtande 
Juni 2016 Antagande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Juli 2016 Laga kraft 

Utbyggnad enligt planförslaget kan ske först när tillägget till detaljplan 
vunnit laga kraft, dvs. byggstart kan tidigast ske under det tredje kvartalet 
2016.  

Redovisad tidpunkt för laga kraft och byggstart förutsätter att antagandebe-
slutet inte överklagas.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare ekonomisk garanti för att 
utnyttja den byggrätt planen medger. Om kommunen inte ändrar eller upp-
häver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge 
byggrätt som tidigare. När genomförandetiden gått ut har kommunen större 
möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om det bedöms lämpligt. 
De rättigheter som planen gett fastighetsägarna är då inte längre ekonomiskt 
garanterade, exempelvis om en outnyttjad byggrätt tas bort eller minskas. 
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Underliggande plan fick vid införandet av den äldre plan- och bygglagen 
(ÄPBL 1987:10) inte någon genomförandetid.  

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att tillägget till detaljplanen har 
vunnit laga kraft.  

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Huvudprincipen är att 
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, 
om det finns särskilda skäl för det, bestämma att kommunen inte ska vara 
huvudman inom planområdet. 

Omkringliggande planer har enskilt huvudmannaskap och vägarna inom 
planområdet är enskilda. Därför bör även huvudmannaskapet i tillägget till 
detaljplan vara enskilt och enskilt huvudmannaskap föreslås gälla. Detta har 
markerats på plankartan med en generell administrativ bestämmelse som 
lyder ”kommunen är inte huvudman för allmän plats”.  

Enskilt huvudmannaskap innebär att ägarna till fastigheter och anläggningar 
i området får ansvaret för att förvalta och sköta allmänna platser, exempelvis 
breddning av befintliga vägar eller skötsel av naturområden. Inget ansvar 
behöver dock som regel läggas på den enskilde utan skyldigheten fullgörs 
oftast genom att fastighetsägarna går samman i en samfällighetsförening. Läs 
mer under rubriken ”Gemensamhetsanläggningar” på sidan 6. 

Förordnande enligt 113 § Byggnadslagen 
När länsstyrelsen fastställde den gällande planen 1958-10-11 förordnade 
man att markägaren utan ersättning skulle upplåta den allmänna platsmar-
ken till en huvudman (113 § Byggnadslagen). Förordnandet innebar att 
fastighetsägarna, när byggnadsplanen upprättades, upplät den obebyggda 
marken inom gällande plan till allmän plats.  

Enligt övergångsregler i kap.17 av plan- och bygglagen (PBL) ska förord-
nandet enligt 113 § BL fortsättningsvis gälla som ett förordnande enligt 6 
kap. 19 § i PBL.  

Eftersom ingen utökning av kvartersmark är föreslagen förutsätts förordnan-
det enligt 113 § BL även i fortsättningen kunna kvarstå.  
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Ansvarsfördelning 

Ett genomförande av tillägget till detaljplan förutsätter samverkan mellan 
befintliga fastighetsägare och Uddevalla kommun. Ansvarsfördelningen är 
översiktligt sammanfattad i tabellen nedan och i efterföljande text. 

Anläggning 
(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Driftansvarig 

Allmänna platser: 
 

LOKALVÄG (inkl. 
ev. dagvatten-
åtgärder) 
 

Nybildad samfällighetsför-
ening 

Nybildad samfällighets-
förening 

NATUR (dike och 
infiltration) 

Nybildad samfällighets-
förening 

Nybildad samfällighets-
förening 

Spill- och dricks-
vattenanläggning 

VästVatten AB VästVatten AB 

El- och teleledningar Inget nytt genomförande Ledningsägare 

Kvartersmark: 
 

B – Bostäder (inkl. 
dagvattenåtgärder) 

Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Spill- och dricks-
vattenanläggning 

Spill- och dricks-
vattenanläggning 
(inom u-område) 

Respektive fastighetsägare 

 

VästVatten AB 

Respektive fastighetsägare 

 

VästVatten AB 

 

Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark i form av användningsområden 
betecknade ”LOKALVÄG” och ”NATUR”. 
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Vägar  

Befintliga vägar är i huvudsak utbyggda i enlighet med gällande detaljplan. 
Planförslaget innebär inte att några nya vägar föreslås inom planområdet. 
Vägarna inom området förutsätts ha samma standard som i dagsläget, dvs. 
grusad yta på vägarna. Ingen breddning av vägarna anses behövas på grund 
av att trafikökningen, till följd av planförslaget, bedöms bli marginell. Inom 
det avsatta området för lokalvägen kan diken för att förbättra dagvattensitu-
ationen anläggas. En nybildad samfällighetsförening ansvarar för anläggande 
och drift av dessa dagvattenanläggningar. I övrigt innebär inte planförslaget 
några förändringar inom marken avsedd för väg. 

Natur 

Planförslaget innebär att en infiltrationsyta samt ett infiltrationsdike kan 
anläggas inom naturmark. En nybildad samfällighetsförening ansvarar för 
anläggande och drift av dessa dagvattenanläggningar. I övrigt innebär inte 
planförslaget några förändringar inom naturmarken. 

Spill- och dricksvatten 

Kommunen ansvarar, genom VästVatten AB, för spill- och dricksvattenled-
ningar som är anlagda inom allmän platsmark (NATUR och LOKALVÄG) 
inom planområdet. Hela planområdet ska ingå i kommunens verksamhets-
område för spill- och dricksvatten. Kommunen ansvarar därmed för driften 
av spill- och dricksvattenledningar inom allmän platsmark. 

Dagvatten 

Inget dagvattensystem finns i närheten eller inom planområdet. En utred-
ning, ”Dagvattenutredning, Strand Övra (Arb 533), ALP Mark-teknik AB, 
2016-02-05, kompletterad 2016-05-24”, har tagits fram som föreslår hur 
dagvattnet kan hanteras inom planområdet. Dagvattnet förutsetts kunna 
omhändertas lokalt inom bostadsfastigheterna samt inom naturmarken och 
vägområdet i planområdet. En nybildad samfällighetsförening ansvarar för 
anläggande och drift av dagvattenanläggningar inom allmän platsmark. 

El/tele 

För drift av el- och teleanläggningar inom allmän platsmark ansvarar respek-
tive el- och teleleverantör. Vid flytt av ledningar inom allmän platsmark till 
följd av exploatering ska ledningsägaren kontaktas. 

Kvartersmark 
Inom planområdet finns kvartermark med användningsområden betecknade 
”B – Bostäder”. 
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Fastighetsägare svarar för uppförande, utbyggnad och underhåll av byggna-
der och anläggningar inom de enskilda fastigheterna. Anläggningar inklude-
rar eventuella åtgärder i form av stenkistor för att hantera dagvatten inom 
tomtmark. Fastighetsägare ansvarar även för utbyggnad av spill- och dricks-
vattenledningar inom respektive bostadsfastighet från en av kommunen 
anvisad anslutningspunkt. 

VästVatten AB ansvarar för spill- och dricksvattenledningar inom så kallade 
”u-områden”, dvs. mark där allmänna ledningar är dragna över kvarters-
mark. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsägare 
All mark inom planområdet är privatägd. Inom planområdet finns totalt 38 
fastigheter och 2 marksamfälligheter.  

För en fullständig redovisning av fastighetsägoförhållanden, servitut och sam-
fälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Fastighetsbildning, fastighetsreglering 
I den gällande planen finns en bestämmelse om minsta tomtstorlek på 1000 
m², vilket innebär att ägare av tomter på över 2000 m² har möjlighet att dela 
sin tomt. Detta kan bli aktuellt för 4 fastigheter inom planområdet. Den nya 
tomtgräns som bildas vid delning ska inplaceras så att avståndet mellan 
tomtgräns och befintliga byggnader följer planbestämmelserna. 

Marksamfälligheter 
Tre marksamfälligheter finns inom planområdet. Forshälla-Strand S:6 har 
ändamålet vägar och ägs av Forshälla-Bräcke 1:9, Forshälla-Bräcke 17:1, 
Forshälla-Strand 1:7, Forshälla-Strand 5:1, Forshälla-Strand 11:1 och Ande-
kärr 1:14. 

Forshälla-Strand S:7 har ändamålet väg och ägs av Forshälla-Strand 11:1 och 
1:9. 

Forshälla-Strand S:10 har ändamålet sandhåla och ägs även denna Forshälla-
Bräcke 1:9, Forshälla-Bräcke 17:1, Forshälla-Strand 1:7, Forshälla-Strand 
5:1, Forshälla-Strand 11:1 och Andekärr 1:14. 

Ingen av dessa marksamfälligheter bedöms påverkas negativt vid ett genom-
förande av planförslaget. 
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Gemensamhetsanläggningar 
Ingen gemensamhetsanläggning finns inom planområdet. I dagsläget finns 
därför ingen formell förvaltning av de allmänna platserna inom planområdet. 
Skötsel av den allmänna platsmarken sköts på ideell basis. 

En gemensamhetsanläggning föreslås inrättas för skötsel av allmän platsmark 
i form av lokalvägar och naturmark inom planområdet. Den geografiska 
omfattningen samt vilka fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanlägg-
ningen avgörs vid den lantmäteriförrättning som initieras och bekostas av 
fastighetsägarna i området. 

Servitut och rättigheter 

Inom planområdet finns totalt 17 olika servitut och 2 ledningsrätter. 

Ingen av de befintliga servituten eller ledningsrätterna bedöms påverkas vid 
utökningen av byggrätt inom befintliga bostadsfastigheter. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget kan innebära vissa fastigheter inom och i 
anslutning till planområdet. I tabellen nedan och på följande sida redovisas 
de bedömda konsekvenser för fastigheterna inom planområdet. 

Fastighetsbeteck-
ning/anläggnings-

beteckning 

Bedömd  
konsekvens  

av planen 

Övriga 
 kommentarer 

FASTIGHET: Forshälla-
Bräcke 9:1, 17:1, 17:2, 
17:5, 17:6, 17:12, 17:13, 
Forshälla-Strand 1:7, 1:17, 
1:21, 1:22, 1:25, 1:26, 
1:27, 1:30, 1:31, 1:33, 
1:34, 1:35, 1:36, 1:43, 
1:44, 1:46, 1:55, 1:59, 
1:62, 1:66, 6:1, 11:1, 11:2, 
11:3, 11:5, 11:7, 11:11, 
11:12, 11:13, Sandåsen 
1:1 och 1:12 

Ingen fastighetsrättslig 
konsekvens av planens 

genomförande. 

Utökad byggrätt. Ev. krav 
på dagvattenhantering 

inom tomtmark. 
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MARKSAMFÄLLIGHET: 
Forshälla-Strand S:6 
(vägar), S:7 (väg) och 
S:10 (sandhåla) 

Ingen fastighetsrättslig 
konsekvens av planens 

genomförande. 

Ägare till S:6: Fors-
hälla-Bräcke 1:9, Fors-

hälla-Bräcke 17:1, 
Forshälla-Strand 1:7, 
Forshälla-Strand 5:1, 
Forshälla-Strand 11:1 

och Andekärr 1:14. 

Ägare till S:7: Fors-
hälla-Strand 11:1 och 

1:9 

Ägare till S:10: Fors-
hälla-Bräcke 1:9, Fors-

hälla-Bräcke 17:1, 
Forshälla-Strand 1:7, 
Forshälla-Strand 5:1, 
Forshälla-Strand 11:1 

och Andekärr 1:14. 

 

EKONOMISKA OCH TEKNISKA 
FRÅGOR 

Allmänt 
Kommunen ansvarar för alla kostnader som uppstår i samband med att till-
ägget till detaljplan tas fram. En planavgift för berörda fastighetsägare kom-
mer att tas ut av kommunen i samband med bygglovshantering. Avgiften tas 
ut enligt fastlagd kommunal taxa. 

Allmän platsmark 

Vägar och naturmark 

Vägar är utbyggda enligt gällande plan och planförslaget innebär ingen 
förändring vad gäller vägarnas utbredning. Naturmarken utökas inte heller.  

I dagsläget finns ingen gemensamhetsanläggning bildad för lokalvägarna och 
naturmarken inom planområdet. En gemensamhetsanläggning föreslås 
inrättas där befintliga fastigheter inom planområdet ska ingå för att förvalta 
anläggningen genom en samfällighetsförening. Föreningen står därefter för 
drift och skötsel av de allmänna ytorna inom planområdet. 

Spill- och dricksvatten, dagvatten 

Vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas på mark som i detaljpla-
nen är redovisad som allmän platsmark, med anslutningspunkter vid bildade 
bostadsfastigheter. Kommunen anlägger VA-nät fram till anslutningspunkt 
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vid respektive fastighet. Kommunen kommer att ansvara för drift och un-
derhåll av VA-nätet. Hela planområdet kommer efter anläggning av kom-
munalt VA-nät att ingå i kommunens verksamhetsområde för spillvatten. 
Detta innebär ett krav på avgift till kommunen som betalas av berörda fas-
tighetsägare. 

I den framtagna dagvattenutredningen, Dagvattenutredning, Strand Övra 
(Arb 533), ALP Mark-teknik AB, 2016-02-05, kompletterad 2016-05-24”, 
presenteras förslag på åtgärder för att hantera en ökad dagvattenavrinning till 
följd av planförslaget. Bland annat föreslås anläggandet av ett makadamdike 
med 0,5 m³ utmed en grusväg. Kostnaden för att anlägga ett dike bedöms 
uppgå till cirka 350 kr/meter vid jordschakt och cirka 600 kr/meter vid 
bergschakt. En annan åtgärd som föreslås är ett svackdike på cirka 100 m² 
som beräknas kosta cirka 50 000 kr. Det är befintlig förening/nybildad sam-
fällighetsförening som ansvarar för och bekostar anläggning och skötsel av 
dessa dagvattenanläggningar. 

Kvartersmark 
Fastighetsägare bekostar uppförande och underhåll av byggnader och an-
läggningar inom de enskilda fastigheterna. Anläggande av vatten- och av-
loppsledningar inom bostadsfastigheter bekostas av respektive fastighetsä-
gare.  

Justering 

Under utställningstiden har synpunkter inkommit som har föranlett viss 
komplettering och justering av planhandlingarna. Dessa är enligt kommu-
nens bedömning av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten. 
De är av en sådan karaktär att en ny utställning inte är nödvändig. 

Utöver redaktionella ändringar har handlingarna justerats enligt följande: 

Tillägg till plankarta: 
- En upplysning angående bergtekniska åtgärder har införts. 

- Mindre korrigering i grundkartan. 

- Uppdatering av datum för kompletterad agvattenutredning. 

Tillägg till planbeskrivning: 

- Komplettering av text angående möjlighet till bebyggelse på fastig-
heten Forshälla-Strand 6:1 med tanke på befintlig fornlämning. 

- Kompletterande text angående införandet av en upplysningstext på 
tillägget till plankarta gällande bergtekniska åtgärder. 
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- Korrigerad text angående taklutningar på s. 12. 

- Korrigerad beskrivning gällande hanteringen av dagvatten, enligt 
kompletterad dagvattenutredning. 

Tillägg till planbeskrivning - genomförandefrågor 

- Kompletterande text angående vägarnas nuvarande standard. 

- Korrigering av redovisning av delägare i S:7. 

- Kompletterad beskrivning angående hantering, ansvar, kostnader 
och genomförande gällande dagvattenåtgärder, i enlighet med kom-
pletterad dagvattenutredning. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget är upprättat av Rådhuset Arkitekter AB genom  
Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt och Kajsa Björquist, arkitekt, på upp-
drag av Uddevalla kommun. 

Planförslaget handläggs av Maria Åkerkvist, planarkitekt, Samhällsbyggnad, 
Uddevalla kommun.  
 

 

Maria Åkerkvist, Planarkitekt                Kalle Gustafsson, Planeringsarkitekt 
Samhällsbyggnad                                   Rådhuset Arkitekter AB 
Uddevalla kommun                               Samhällsplanering & Miljö 

 

 


