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ANTAGANDEHANDLING 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för 
 

VALÅSOMRÅDET – ny bebyggelse (Ljungs-Hälle 1:19 m fl), 
Ljungskile, Uddevalla kommun 
 
Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 22 januari 2004 
Reviderad av Miljö och Stadsbyggnad den 19 maj  
______________________________________________________________________ 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan och förfarande 
Detaljplanen upprättas med s.k. normalt planförfarande. Revideringen behandlas dock 
med s. k. enkelt planförfarande, innebärande underrättelse till närmast berörda sakägare, 
länsstyrelsen m fl. Målsättningen är att följande tidplan skall tillämpas: 

 Beslut om samråd i MSN i juni -03 
 Samråd i augusti–september -03 
 Beslut om utställning i MSN i januari -04 
 Utställning i april -04 
 Beslut om underrättelse i MSN i maj -04 
 Underrättelse maj-juni -04 
 Godkännande i MSN i juni -04 
 Antagande i KF i september -04 
 Laga kraft tidigast ca fyra veckor efter antagandet. 

 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Ansvarsfördelning 
Åtgärder på kvartersmark åvilar respektive fastighetsägare, medan kommunen är hu-
vudman och ansvarig för åtgärder på allmän platsmark. Eventuella avsteg från denna 
huvudregel regleras i exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen. 
 
Avtal 
Den mark som i detaljplanen redovisas som kvartersmark ägs i dag av Uddevalla kom-
mun. Avsikten är att marken skall säljas till exploatören och att det är exploatören som 
skall ansvara för att området iordningställes för bebyggelse. Ett exploateringsavtal mel-
lan kommunen och exploatören behöver därför upprättas.  

Den s.k. fornborgen redovisas som allmän platsmark. Fastigheten som fornborgen 
finns på är idag privatägd. Avtal om kommunalt köp av den delen av fastigheten som 
ingår i detaljplanen kan därför komma att upprättas. (Enligt PBL 6:17 får kommunen 
lösa mark som enligt en detaljplan skall användas för allmänna platser för vilka kom-
munen är huvudman och enligt PBL 14:1 så är kommunen skyldig att lösa mark som en-
ligt detaljplan skall användas för allmänna platser för vilka kommunen är huvudman – 
om fastighetsägaren begär det.) 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildningar 
Inom planområdet finns idag ett antal fastigheter, varav samtliga – utom en – ägs av 
Uddevalla kommun. Bl a finns på den för exploatering tänkta sydvästsluttningen ett an-
tal fastigheter som en gång i tiden avstyckats för bostadsändamål. 
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Kvartersmarken för bostadsändamål skall antingen utgöra en enda fastighet (för 

upplåtelseformerna hyres- eller bostadsrätt) eller så bildas separata fastigheter för varje 
bostad (äganderätt) med gemensamma nyttigheter som t ex vägen i området. Vägens 
bredd skall vara minst fem meter. På plankartan har vägområdet ritats ca tio meter brett. 
Den del som efter ett anläggande inte behövs för vägen eller eventuella sidoområden 
skall utgöra tomtmark. 

Allmän platsmarken i området bör läggas samman till en fastighet. 
 

Gemensamhetsanläggningar 
Om detaljplanen genomförs med enskilt ägda bostadsfastigheter, så behöver gemen-
samhetsanläggning bildas i området. I denna skall bl a ingå väg, vändplan, mark och hus 
för återvinningscentral. Även andra nyttigheter kan tänkas ingå i gemensamhetsanlägg-
ningen. Även inom del av kvartersmarken kan det vara lämpligt att bilda separata 
gemensamhetsanläggningar, för t ex gemensam utfart. På plankartan redovisas att mark 
skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. 

Vägsystemet utanför detaljplaneområdet, Kyrkvägen och Valåsvägen, utgörs av en 
gemensamhetsanläggning som administreras och sköts av Valåsbergets samfällighetsfö-
rening. Det förefaller rimligt och lämpligt att ny bostadsfastighet, alternativt nya bo-
stadsfastigheter, kommer att ingå i denna samfällighetsförening.  
 
Servitut mm 
Servitut kan ersätta den ”delgemensamhetsanläggning” som ovan redovisats. Även 
andra servitut kan komma att inrättas. Område för transformatorstation skall upplåtas 
med nyttjanderätt. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR  
I princip åvilar kostnader i samband med detaljplanens genomförande respektive fastig-
hetsägare.  

Vissa markförsäljningar kommer att ske; I dagsläget är kommunen innehavare av den 
mark som föreslås som kvartersmark. Marken skall säljas till exploatör. Kommunen kan 
i sin tur komma att köpa mark som redovisas som allmän plats i detaljplanen, som inte 
redan är i kommunal ägo. 

 
Planavgift 
I samband med bygganmälan skall full planavgift betalas enligt kommunfullmäktiges 
taxa och 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. 
 
REVIDERING 19 MAJ 2004 
Revideringen innebär att ett område på plankartan ändras från kvartersmark till allmän 
plats. För genomförandebeskrivningens del innebär det att tidplanen ändras, se ovan un-
der rubriken Tidplan och förfarande. 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Håkan Björkman Hans Johansson 
stadsbyggnadschef planarkitekt 
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