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                           LJ 130 
 
Planen är antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2004 § 213 
Detta beslut vann laga kraft den 22 juni 2005. 
                  
ANTAGANDEHANDLING    Dnr P 366 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för 
 
VALÅSOMRÅDET – bef bebyggelse (Ljungs-Hälle 1:83 m fl) 
Ljungskile, Uddevalla kommun 
 
Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 19 maj 2004 
______________________________________________________________________ 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan och förfarande 
Detaljplanen upprättas med s k normalt planförfarande. Målsättningen är att följande tidplan 
skall tillämpas: 

  Beslut om samråd i MSN i november -03  
  Samråd januari – mars -04  
  Beslut om utställning i MSN i maj -04  
  Utställning i september -04  
  Godkännande i MSN i oktober -04  
  Antagande i KF i december -04  
  Laga kraft tidigast ca fyra veckor efter antagandet. 

 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är fem år från den dag planen vinner laga kraft. 
 

Ansvarsfördelning 
Åtgärder på kvartersmark åvilar helt respektive fastighetsägare, medan kommunen är huvud-
man och ansvarig för åtgärder på allmän platsmark. Se även under rubriken Gemensamhets-
anläggningar nedan. 
 

Avtal 
Detaljplanen föreslår/möjliggör ett antal fastighetsregleringar i området. Avtal om sådana re-
gleringar skall ske på gängse sätt. Se även under rubriken Fastighetsregleringar nedan. Som 
alternativ till avtal avseende överlåtande till kommunen av mark avsedd för allmän plats kan 
förordnande enligt PBL 6:19 ske. 

Avtal bör upprättas mellan Uddevalla kommun och Valåsbergets samfällighetsförening re-
spektive Ljungs församling/Forshälla kyrkliga samfällighet avseende ansvarsfördelning angå-
ende åtgärder i form av eventuell mötesplats, trottoar och trädplantering samt tydligare mar-
kering av körbana vid kyrkplanen i anslutning till kyrkans ekonomibyggnad. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsregleringar 
Detaljplanen föreslår/möjliggör ett antal fastighetsregleringar i området. På kartfigurerna ned-
an, tillsammans med förklarande texter, redovisas åtgärder som möjliggörs av detaljplanen. På 
plankartan redovisade områden som skall vara tillgängliga för gemensamhetsanläggningar 
kan bilda egna fastigheter, men kan också ligga kvar på nuvarande fastigheter. 
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• Ljungs-Hälle 1:80 föreslås erhålla mark från Ljungs-Hälle 1:19 (med ringar markerat om-
råde). 
• Ljungs-Hälle 1:81 föreslås erhålla mark från Ljungs-Hälle 1:19 respektive Ljungs-Hälle 
1:83 (med prickar markerade områden) samt avstå mark till Ljungs-Hälle 1:19 respektive 
Ljungs-Hälle 1:83 (med ringar markerade områden). 
• Ljungs-Hälle 1:168 föreslås erhålla mark från Ljungs-Hälle 1:19 (med prickar markerat 
område) respektive Ljungs-Hälle 1:200 (med ringar markerat område). Ljungs-Hälle 1:133 
bör läggas samman med Ljungs-Hälle 1:168. 
• Ljungs-Hälle 1:67 föreslås erhålla mark från Ljungs-Hälle 1:19 (med ringar markerat om-
råde). 
• Ljungs-Hälle 1:145 föreslås erhålla mark från Ljungs-Hälle 1:19 (med prickar markerat 
område). Ljungs-Hälle 1:149 bör läggas samman med Ljungs-Hälle 1:145. 
• Ljungs-Hälle 1:65 föreslås erhålla mark från Ljungs-Hälle 1:66 (med ringar markerade om-
råden) samt avstå mark till Ljungs-Hälle 1:66 (med prick markerat område). 

 Ljungs-Hälle 1:64 bör läggas samman med resterande del av Ljungs-Hälle 1:66. 
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• Ljungs-Hälle 1:63 föreslås erhålla mark från Ljungs-Hälle 1:19 (med prickar markerat om-
råde). 
 

 
• Ljungs-Hälle 1:74 föreslås erhålla mark från Ljungs-Hälle 1:19 (med prickar markerat om-
råde). 
• Ljungs-Hälle 1:76 föreslås erhålla mark från Ljungs-Hälle 1:19 (med prickar markerat om-
råde). 
• Ljungs-Hälle 1:85 bör läggas samman med Ljungs-Hälle 1:154 (med ringar markerat om-
råde). 
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• Ljung 1:2 föreslås avstå mark till kommunen för allmän plats avseende strandpromenaden 
(med ringar markerat område). 
• Ljung 1:5 föreslås avstå mark till kommunen för allmän plats avseende strandpromenaden 
(med prickar markerat område) samt erhålla mark från Ljung 1:18 (med rutor markerat områ-
de). 

 Ljung 1:6 föreslås erhålla mark från Ljung 1:5 (med prickar markerade områden) respekti-
ve Ljung 1:18 (med ringar markerat område). 
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• Ljung 1:19 föreslås avstå mark för trafikändamål (med prickar markerat område). 

 Ljung 1:17 föreslås erhålla mark från Ljung 1:1 (med ringar markerat område). Ljung 1:18 
bör läggas samman med Ljung 1:17. 
 

 
 Ljung 1:41 föreslås erhålla mark från Ljung 1:1 (med prickar markerat område). 
 Ljung 1:1 föreslås avstå mark till kommunen för allmän plats (med ringar markerat områ-

de). 
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 mm. 

 

Ansökan om fastighetsbildning (bl a fastighetsreglering och sammanläggning) och bildande 
av gemensamhetsanläggning mm lämnas till fastighetsbildningsmyndigheten av den/de fas-
tighetsägare som berörs och vill ansöka om förrättning. Fastighetsbildningsmyndigheten 
handlägger och beslutar i ärendet. 

Genomförande av ovanstående åtgärder avses i princip bygga på frivilliga överenskom-
melser. I dessa överenskommelser regleras ersättningar, tillträde och fördelning av 
förrättningskostnader
 

Gemensamhetsanläggningar 
Kyrkvägen och Valåsvägen utgör gemensamhetsanläggningen Ljungs-Hälle ga:8. Anlägg-
ningen förvaltas av Valåsbergets samfällighetsförening. På plankartan redovisas att marken 
skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. 

På plankartan redovisas också Sjölyckevägen samt två anslutningsgator i norra delen av 
området som möjliga att inrätta som gemensamhetsanläggning. Samma sak gäller för de två 
gångstråk (x-markerade områden) som finns på kvartersmark.  

Om gemensamhetsanläggning inrättas förefaller det rimligt att samfällighetsförening bildas 
för förvaltningen. 
 

Rättigheter 
Den södra delen av den del av strandpromenaden som ingår i planområdet är idag säkerställd 
genom s k upplåtelse av rättighet av berörda fastighetsägare. Om strandpromenaden övergår 
till att bli allmän plats behövs inte denna rättighet inom planområdet. 

Ljungs-Hälle 1:80 har idag servitut över Ljungs-Hälle 1:19 för att angöra fastigheten. Det-
ta kan kvarstå alternativt så kan det lilla markområdet ingå i ovan redovisad gemensamhetsan-
läggning (Ljungs-Hälle ga:8). 

Uddevalla kommun har sedan tidigare ledningsrätt i den norra delen av Valåsvägen. Med 
en utbyggnad av nya va-ledningar i området kommer också dessa att säkerställas med led-
ningsrätt. 

De markområden som ovan redovisats som möjliga gemensamhetsanläggningar (tre an-
slutningsgator och två gångstråk) kan alternativt säkerställas som vägrättigheter. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Kostnader i samband med detaljplanens genomförande åvilar respektive fastighetsägare. En 
utbyggnad av vatten- och avloppsledningar belastar initialt Uddevalla kommun. Anslutnings-
avgifter kommer därefter att tas ut av berörda fastighetsägare. 
 

Planavgift 
I samband med bygganmälan skall s k planavgift betalas enligt av kommunfullmäktige beslu-
tad taxa. Det s k grundbeloppet skall justeras med faktorn 2. 
 
HANDLÄGGARE 
Genomförandebeskrivningen har upprättats av Miljö och Stadsbyggnad i Uddevalla kommun 
med Hans Johansson som handläggare. 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Håkan Björkman Hans Johansson 
stadsbyggnadschef planarkitekt 
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