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  Planen är antagen av 

  Miljö och Stadsbyggnadsnämnden den 15 september 2011. 

  Detta beslut vann laga kraft den 13 oktober 2011. 

Detaljplan för 

HÄSSLERÖD 1:29 m.fl. 
Uddevalla, Uddevalla kommun 

Dnr: 425  

Antagandehandling 
 Upprättad 2011-03-01, rev 2011-09-15 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Allmänt 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstad-
komma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detalj-
planen. 

Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till 
att genomföra detaljplan för Hässleröd 1:29 m.fl. Det geografiska 
område som omfattas av detaljplanen benämns nedan planområdet. 

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. 
Avsikten med beskrivningen är att den skall vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.  

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planarbetet: 

Januari 2006  Beslut om plantillstånd 
Augusti 2006  Beslut om programsamråd 
Hösten 2006  Programsamråd 
Februari-mars 2009 Samråd av detaljplan med länsstyrelsen, 

myndigheter och kommunala nämnder 
April-maj 2009 Samråd av detaljplan med bl.a. berörda 

markägare 
Juni 2009   Beslut om utställning 
Mars-april 2011 Utställning 
September 2011 Beslut om antagande av detaljplan i 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
Oktober 2011  Laga kraft 
 
Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte 
överklagas. 

FO 116 
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Planprocessen 

Planarbetet bedrivs med så kallat normalt planförfarande, vilket bland 
annat innebär att förslaget till detaljplan samråds och ställs ut för 
granskning innan det kan tas upp för antagande.  

Genomförandetid 

Genomförandetiden för planen slutar fem (5) år efter det att planen 
vunnit laga kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genom-
föras. Den väsentligaste rättseffekten är, att markägarna under genom-
förandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens 
byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt 
som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större 
möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms 
lämpligt, eftersom de rättigheter som uppkommit genom planen inte 
längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap 

Frågan om exploatering har i detta fall väckts av ägaren till markom-
rådet. Kommunen har gjort bedömningen att planen inte innehåller 
kommunala och allmänna intressen av sådan tyngd att det motiverar 
ett kommunalt huvudmannaskap och anser därför att planen bör 
genomföras med enskilt huvudmannaskap. 

När kommunen inte är huvudman för den allmänna platsmarken är de 
enskilda fastighetsägarna primärt ansvariga. Inget ansvar läggs på den 
enskilde utan skyldigheten fullgörs genom att gemensamhetsanläggning 
(ga) bildas eller att en redan befintlig gemensamhetsanläggning om-
bildas. Vanligtvis förvaltas därefter gemensamhetsanläggningar av 
fastighetsägarna i en samfällighetsförening. 

Inom planområdet föreslås bildandet av en ny gemensamhetsanlägg-
ning omfattande bl a den allmänna platsmarken. Gemensamhets-
anläggningen föreslås komma att förvaltas av en ny samfällighetsföre-
ning. Alternativt kan förvaltningen ske av Stora Eken-Hasselgårdens 
vägsamfällighet, vilket dock inte bedöms som lämpligt i detta fall. Det 
slutliga ställningstagandet vad avser förvaltningen tas vid lantmäteri-
förrättningen där det prövas hur ansvaret för den allmänna platsmark-
en ska organiseras. 

Kommunen föreslås som huvudman och driftansvarig för vatten- och 
avloppsledningar inom planområdet. 

Ansvarsfördelning  

Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan exploatör, 
markägare och Uddevalla kommun. En översiktlig redovisning av 
ansvarsfördelningen för planens genomförande presenteras på nästa 
sida. 
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Avtal 

Ett planavtal har upprättats mellan exploatören och Miljö- och stads-
byggnadskontoret, Uddevalla kommun. Avtalet reglerar de ekonom-
iska och ansvarsmässiga frågorna som berör själva planarbetet. 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören. I 
avtalet regleras aktuella frågor för projektet. Exploateringsavtalet 
kopplas till planhandlingen för att få överensstämmelse med intention-
erna i plan- och genomförandebeskrivning. Avtalet ska antas av 
Tekniska nämnden, Uddevalla kommun innan detaljplanen kan antas. 

Avtal gällande befintlig och ny avloppsanläggning ska upprättas 
mellan Uddevalla kommun och berörda markägare. Avtalet ska antas 
av Tekniska nämnden, Uddevalla kommun innan detaljplanen kan 
antas. 

Avtal om marköverlåtelse bör träffas mellan ägare till samfällt dike 
och ägarna till exploateringsområdet, Hässleröd 1:17 och 1:29. Det 
samfällda diket kommer efter plangenomförandet ha tjänat ut sitt syfte 

Anläggning 

(kartbeteckning) 

Genomförande-
ansvarig 

Drift- och skötsel-
ansvarig 

Allmänna platser 

LOKALVÄG Exploatör Ny samfällighetsförening 

NATUR Exploatör Ny samfällighetsförening 

Vatten- och 
avloppsledningar 

Uddevalla kommun, 
Tekniska kontoret 

Uddevalla kommun, 
Tekniska kontoret 

Dagvattennät 
(norra diket och 
huvudledningar) 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

El och tele Eldistributör respektive 
teleoperatör 

Eldistributör respektive 
teleoperatör 

skydsstängsel Exploatör Ny samfällighetsförening 

sop Exploatör Ny samfällighetsförening 

Kvartersmark 

Vatten- och 
avloppsledningar 

Exploatör  och ägare till 
Hässleröd 1:38 för 
ledningar inom 1:38. 

Fastighetsägare inom 
respektive tomtplats 

Dagvattennät 
(diken och 
huvudledningar) 

Exploatör  och ägare till 
Hässleröd 1:38 för 
ledningar inom 1:38. 

Fastighetsägare inom 
resp tomtplats samt ny 
samfällighetsförening vad 
gäller ledningar inom u, 
och g-områden  

E (avloppsrenings-
verk) 

Uddevalla kommun, 
Tekniska kontoret 

Uddevalla kommun, 
Tekniska kontoret 
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och bör regleras över till 1:17 och 1:29 inom de delar där fastigheterna 
berörs. Dikets funktion kommer i samband med plangenomförandet 
att säkerställas genom att en dagvattenledning kulverteras. Initiativ till 
upprättande av avtalet tas av exploatören. Avtalet bör vara upprättat så 
snart som möjligt och innan planen förs till antagande. I stället för 
avtal kan överenskommelse även träffas inom ramen för lantmäteri-
förrättningen. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsägare 

Planområdet omfattar fastigheterna Hässleröd 1:29 och Hässleröd 
1:38 samt del av fastigheten Hässleröd 1:17. Alla fastigheterna är 
privatägda. 

För fullständig redovisning av fastighetsägoförhållanden, servitut, 
gemensamhetsanläggningar och samfälligheter inom och intill plan-
området, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Fastighetsreglering, fastighetsindelning och fastighets-
bestämning 

Illustrationsplanen visar förslag på fastighetsindelning. Den exakta 
utformningen av fastigheterna avgörs i samband med aktuell lant-
mäteriförrättning. Minsta tillåtna tomtstorlek är enligt planbestäm-
melse begränsad till 1500 m2. Inom planområdet redovisas avstyck-
ning av åtta (8) nya fastigheter för enskilt bostadsbyggande. 

Utöver de nya bostadsfastigheterna bör en marksamfällighet bildas, 
omfattande den allmänna platsmarken, E-området avsatt för avlopps-
reningsverk och det utrymme som avsatts för sophantering. Alternativt 
kan området för avloppsreningsverket avstyckas som egen fastighet. I 
den nybildade marksamfälligheten förutsätts samtliga nya fastigheter 
komma att ingå som delägande part. Fastigheten Hässleröd 1:38 som 
idag har sin utfart mot söder, direkt ut på Stora Eken-Hasselgårdens 
vägsamfällighet, bedöms inte behöva ingå i samfälligheten. 

Genom den centrala delen av planområdet går idag ett samfällt dike, 
Hässleröd s:2. Delägare i diket framgår av den till planen hörande 
fastighetsförteckningen. För att planen ska kunna genomföras behöver 
det samfällda diket ”dödas”. Dikets fortsatta funktion kommer att 
säkerställas genom att en kulverterad dagvattenledning anläggs. 
Ansökan om förrättning görs av exploatören så snart som möjligt, 
helst innan planen förs till utställning. Innan förrättningen påbörjas 
bör lämpligen kontakt tas med ingående delägare samtidigt som 
avtal/överenskommelse träffas om marköverlåtelse och eventuell 
ersättning. Lantmäteriförrättningen kan därefter påbörjas under fort-
satt planhantering och slutföras så snart planen vunnit laga kraft. 

I dagsläget är det okänt om de yttre gränserna för ingående fastigheter 
i planområdet är kända och klarlagda. Eventuellt kan fastighets-
bestämning av gräns komma att behövas mot fastigheter utanför plan-
området. Beslut om eventuell fastighetsbestämning tas av lantmäteri-
myndigheten i samband med avstyckning av bostadstomterna eller 
eventuellt i samband med regleringen av det samfällda diket. 
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Gemensamhetsanläggning 

Befintlig tillfartsväg till planområdet (den väg som är belägen söder 
om planområdet) ingår idag i gemensamhetsanläggningen Hässleröd 
ga:3. Vägen förvaltas av Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällighet. 
Hässleröd ga:3 bör utökas med nya andelar för tillkommande nya 
fastigheter, belägna inom planområdet, avseende vägsträckan som 
kommer att nyttjas för utfart till den gamla landsvägen. Initiativ till 
ansökan om utökning tas av Stora Eken-Hasselgårdens vägsamfällig-
het när detaljplanen vunnit laga kraft. 

För gemensamma anläggningar och utrymmen inom planområdet 
bildas en ny gemensamhetsanläggning. Anläggningen bör till yta om-
fatta lokalvägar och all naturmark, d.v.s. all allmän platsmark inom 
planområdet. I gemensamhetsanläggningen bör även inräknas all dag-
vattenhantering inom området, såväl inom öppna diken som kulvert-
erade ledningar, skyddsstängsel och eventuella byggnader för bl.a. 
hantering av hushållssopor. Vid anläggningsförrättningen fattas det 
slutliga beslutet om bl.a. anläggningens omfattning, fördelning av 
kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor mm. 
Ansökan om anläggningsförrättningen, som sker på initiativ av 
exploatören, ställs till lantmäterimyndigheten. 

Ledningsrätt, servitut 

För att utnyttja utrymme inom en fastighet för t ex vatten- och avlopps-
ledningar som ingår i allmän va-anläggning kan ledningshavaren få 
rätt därtill genom ledningsrätt. I aktuellt planförslag bör kommunen 
söka ledningsrätt för den ledningssträcka som tillkommer genom ut-
byggnaden av planområdet. I den östra delen av planområdet har ett 
område avsatts för anläggandet av en kommunal avloppsreningsan-
läggning. Området för reningsanläggningen upplåts av marksamfällig-
heten och föreslås ingå i den nya ledningsrätten. Alternativ kan om-
rådet för avloppsreningsverket avstyckas som egen fastighet. Frågan 
om ledningsrätt prövas genom lantmäteriförrättning när planen vunnit 
laga kraft. Förrättningen samordnas lämpligen med avstyckningen av 
de nya bostadsfastigheterna. 

Fastigheten Hässleröd 1:38 har idag servitut för vattenledning och 
avloppsvatten som belastar Hässleröd 1:16, 1:17 och 1:29. Servituten 
dödas i samband med att anslutning sker till det kommunala VA-nätet. 
Initiativ till åtgärden tas av exploatören i samband med avstyckningen 
av bostadstomterna. 

I gränsområdet mellan nuvarande Hässleröd 1:29 och 1:16 finns idag 
ett öppet dike som avleder dagvatten från den befintliga lokalvägen, 
Hässleröd ga:3, samt markområde söder om vägen. För att säkra fram-
tida underhåll av diket bör det ingå i den gemensamhetsanläggning 
som kommer att omfatta bl.a. den allmänna platsmarken. 

För anläggande och underhåll av allmänna va-ledningar har så kallade 
u-områden lagts ut inom kvartersmark. Området ska hållas tillgängligt 
för skötsel och underhåll av ledningarna. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Planläggning 

Utbyggnaden och planläggningen av planområdet kommer ekonom-
iskt i huvudsak att belasta exploatören. 

Uddevalla kommun belastas inte av några direkta kostnader som kan 
hänföras till själva planarbetet. Kommunens kostnader för planarbetet 
regleras i planavtal med exploatören. 

Fastighetsbildning, lantmäteriförrättningar 

Kostnader för fastighetsbildning och lantmäteriförrättningar i samband 
med genomförandet av detaljplanen, exklusive förrättning avseende 
ledningsrätt, belastar exploatören. 

Ledningsrätt för kommunala va-ledningar och anläggningar ska upp-
låtas utan ersättning. Förrättningskostnader belastar ledningsinne-
havare, i detta fall Uddevalla kommun. 

Vatten och avlopp 

Kommunen ansvarar för och bekostar ledningsdragning och lednings-
underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. 

Den enskilde fastighetsägaren bekostar och ansvarar för skötsel och 
underhåll av vatten och avloppsledningar inom den egna fastigheten, 
fram till anvisad kommunal anslutningspunkt. 

Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp kommer att tas ut 
enligt kommunens va-taxa. 

Dagvatten 

Kostnader för iordningställande av det avvattnande dagvattendiket i 
norra delen av planområdet och huvudledningar för dagvatten inom 
området belastar exploatören. Kostnader för fortsatt underhåll och 
skötsel av ovanstående dagvattennät belastar den nybildade samfällig-
hetsföreningen. 

Den enskilde fastighetsägaren bekostar och ansvarar för anläggande, 
skötsel och underhåll av dagvattenledningar inom den egna fastig-
heten fram till fastighetsgräns. 

El och tele 

Kostnader för nytt ledningsnät inom planområdet samt eventuell flytt 
av befintliga kablar belastar exploatören i de fall det berör iordning-
ställande av anläggningar inom allmän platsmark. Inom respektive 
bostadstomt belastas respektive fastighetsägare. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp 

Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Alla fastigheter inom planområdet ska kopplas till 
det kommunala VA-nätet. 
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Blocknedfall och radon 

För att säkerställa att eventuella nedfallande block inte når bebygg-
elsen inom planområdet ska skyddsstängsel uppföras i planområdets 
norra gräns. 

Marken inom planområdet klassas som normalriskområde för radon. 

El och tele 

Tele och el ansluts till befintligt ledningsnät i området. Inom plan-
området kommer en utbyggnad av el- och telenäten att behövas. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Handläggande planarkitekt på Uddevalla kommun: Mats Windmark. 

Plankonsult: Rådhuset Arkitekter AB genom Sören Mannberg, 
planingenjör, Linda Hansson, planeringsarkitekt och Anna Eklund, 
landskapsarkitekt. 

Väg- och VA-studie: BBK Teknik & miljökonsulter, genom Tony 
Johansson. Kontaktperson på Uddevalla kommun angående VA är 
David Andersson. 

REVIDERING 15 SEPTEMBER 2011 
Revideringen innebär en förlängning av skyddsstängsel efter beslut i 
Miljö och Stadsbyggnadsnämnden 2011-09-15. På plankartan har 
markeringen för skyddsstängsel förlängts och omfattar hela norra 
plangränsen. 

 

Sören Mannberg 

Rådhuset Arkitekter AB 


