
Protokoll  från informationsmöte Detaljplan Sunningebacken, Del av Herrestad 5:12 m.fl. 

14 november 2019 Stadshuset. 18:00. 

 

Medverkande 

 

Mikael Staxäng (M) 

Kenneth Engelbrektsson (S) 

Victor Kullgren, Mark- och exploateringsingenjör  

Andreas Roos, Avdelningschef 

Daniel Andersson, Planarkitekt 

Mikael Svensson, Projektchef Västvatten 

Katarina Bjelke, Abonnenthandläggare Västvatten 

Hugo Bennhage, Planarkitekt och protokoll 

 

Cirka 25 boenden är med på mötet, ca 100 inbjudna. 

 

Mötet föregås av gemensam fika i Stadshuskällaren. 

Victor Kullgren välkomnar till möte. 

Mikael Staxäng och Kenneth Engelbrektsson presenterar sig men meddelar att de inte kan närvara 

under hela mötet pga sjukdom. 

Dagordning 
• Presentation av närvarande representanter från kommunen 

• Presentation av detaljplan  

• Västvatten VA-utbyggnad 

• Kommunalt huvudmannaskap vägar 

• Frågestund 

Detaljplanen 
Daniel Andersson presenterar förslag till detaljplan, syftet med planarbetet är att omvandla den 

äldre byggnadsplanen till en modern detaljplan med höjda byggrätter. 

För att detaljplanen skall antas behöver Länsstyrelsen se en långsiktigt hållbar VA lösning. 

Information om vart i processen arbetet är och hur man kan lämna synpunkter och yttrande. 

Detaljplaneprocessen förklaras. 

Visar den gällande detaljplanen från 60-talet.  

Visar nytt förslag till detaljplan. 

Ingen får lägre byggrätt. 

Planförslaget i korthet och fortsatt arbete presenteras.  

Västvatten 
Mikael Svensson presenterar Västvatten, förklaring vad Västvatten innebär - ett gemensamt 

driftbolag som sköter VA i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och Sotenäs. 



Uppdraget börjar med Swecos rapport som visar att en helhetslösning av VA behövs.  

Redovisar Kommunfullmäktiges uppdrag till Västvatten att ta fram förutsättningar för lösningen. 

 

Kort genomgång av vad som krävs för en VA-utbyggnad såsom fornminnesutredningar, geotekniska 

undersökningar mm innan man kan visa förslag på ledningsträckor och sedan upphandla 

byggnationen. Dessa utredningar påbörjas vanligtvis när detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Ungefärliga avgifter i 2019 års taxa redovisas för detaljplaneområdet. Anläggningsavgiften beror på 

tomtyta och debiterings år. 

 

Fråga från åskådare om uppgrävande av rör och ersättande vilket Mikael Svensson bad att få 

återkomma kring vid projektstart och genomförd detaljprojektering. 

 

Vägar 
Victor Kullgren redovisar markköp samt intentioner om att ta över alla vägar inom planområdet. 

Frågor inkommer om förtydligande om vilka vägar som kommer att bli kommunalt huvudmannaskap. 

 

Victor Kullgren avslutar för frågor 

 

Daniel Andersson besvarar frågor om processen för detaljplaneringen och framåt.  

Flertalet som omfattas av gällande byggnadsplan önskar få bygga snart och frågor inkommer om man 

får bygga direkt efter detaljplanens antagande eller när VA-anslutningen till Västvatten fungerar – 

detta får bedömas från fall till fall i bygglovsprocessen. 

Frågor om kommunens intentioner om vad man ska göra med sin mark. 

Victor Kullgren svarar att intentionen är att behålla grönområden, för hantering av dagvatten samt 

säkerställa att exploatering inte sker på dem. 

 

Frågor inkommer om kostnader för VA och väg och vad man har investerat innan.  

Spridda småfrågor om jämförelse med resten av Sunningen.  

Ordförande i en av Vattenföreningarna framför att bättre kommunikation borde ha tagits med 

föreningarna för att diskutera nuvarande ledningar osv.  

Frågor inkommer om det blir tvångsanslutningar. Mikael Svensson säger att alla som omfattas av 

verksamhetsområde (detaljplanens område) kommer att bli avgiftsskyldiga.  

 

Daniel Andersson poängterar att Politiken är de och måste godkänna de steg som tas vad gäller 

detaljplanens skeden och anslutningar.  

 

Victor Kullgren förklarar mötet avslutat. 

19.15 

Småprat efterföljer mötet. 

19.40 Lokalen töms. 


