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Planens nr: HÖ 115 

Antagen av MSN 2012-09-20 

Laga kraftdatum 2013-02-21 

 

Detaljplan för bostadsområde 
på fastigheten Högås-Kärr 1:1 

i Uddevalla kommun 
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Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Plansamråd har ägt rum under hösten 2011. Utställning beräknas ske under maj 2012, 

antagande i september och laga kraft i oktober 2012. Före antagande ska avtal mellan 

exploatören och Vattenfall vara klart. Fastighetsbildningsåtgärder ska beställas i god tid. 

Utbyggnad av vägar, vatten och avlopp beräknas bli påbörjat hösten 2012, och husbyggnad 

påbörjas 2013. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid börjar löpa när detaljplanen vunnit laga kraft och varar i 10 år. 

Under genomförandetiden är det svårt för kommunen att ändra eller upphäva planen mot en 

sakägares vilja. Om planen skulle ändras eller upphävas, vare sig det sker under eller efter 

genomförandetiden, ger PBL de byggnader som finns vid den tidpunkten ett starkt skydd, 

(givetvis under förutsättning att de har uppförts i laga ordning). Efter genomförandetidens 

utgång fortsätter planen att gälla, så länge som kommunen inte ändrar eller upphäver den. 

Kommunen kan dock ändra eller upphäva planen efter genomförandetiden utan att behöva 

betala ersättning till en fastighetsägare om t ex en outnyttjad byggrätt skulle tas bort eller 

minskas. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Fastighetsägaren till Högås-Kärr 1:1 eller den som han förordnar är exploatör av området. 

Exploatören svarar för utbyggnad av gemensamma anläggningar inom planområdet. Det 

omfattar lokalväg, omläggning av luftledning samt utbyggnad av vatten-, spillvatten- och 

dagvattenledningar inom allmän plats. Lantmäteriförrättningar och tomtförsäljning kommer 

att ske efter hand. Kommunen kommer inte att vara huvudman för allmän plats. Det kommer 

att bildas gemensamhetsanläggning(ar) för förvaltningen av allmän plats, såsom naturmark 

och lokalgata, samt för reningsanläggning/markbädd, ledningar och parkeringsplats.  
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Avtal 

Eftersom exploatören äger all mark inom och intill planområdet behövs det inga avtal för att 

genomföra detaljplanen för utbyggnad av vägar och VA eller för avstyckningar av 

bostadsfastigheterna för styckebyggda villor. Avtal behövs mellan exploatören och Högås-

Kärr 1:14 för deltagande i avloppsanläggning. Exploatören tecknar avtal med Vattenfall om 

markförläggning av elledning. Exploatören ska ta kontakt med Skanova om teleledningar i 

samband med projektering. Exploatören har erhållit tillstånd enligt väglagen för ändrad utfart 

mot allmänna vägen. Nödvändiga avtal ska vara klara och godkända innan planen antas. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Lantmäterimyndigheten prövar efter yrkande från sökanden frågan om bildande av nya 

villafastigheter och gemensamhetsanläggningar. Villkor för att fastighetsbildning ska kunna 

ske är, att ny utfart mot väg 790 utförs (ska vara påbörjad vid förrättning) och att denna ingår i 

gemensamhetsanläggning för utfart. 

 

En gemensamhetsanläggning för samtliga fastigheter som använder ny utfart mot allmän väg 

inrättas. De fastigheter som använder den befintliga utfarten med begränsad sikt kommer att 

erbjudas att ingå i den nya utfarten. Den omfattar skötsel av väg inklusive planerad 

vägbelysning. Vidare inrättas gemensamhetsanläggning för de nya fastigheterna inom 

planområdet. Den ska omfatta vägar och övrig allmän platsmark samt P-område. Den ska 

innefatta skötsel av väg samt grönytor i form av n-område i planens norra del och lekplats i 

områdets södra del. P-område omfattar gemensam parkering samt avfallshantering. Området 

för lekplats är inte definierat i planen utan detta får göras vid förrättningen. Ytterligare en 

gemensamhetsanläggning inrättas för avloppsanläggning. Den omfattar villafastigheterna 

inom planområdet samt Högås-Kärr 1:14. I den ingår ledningar och marken inom E1-område. 

Gemensamhetsanläggning för avlopp ska också avse kulvertering av dike i gräns mot Högås-

Kärr 1:8 (ska vara klar vid förrättning), se planbeskrivning. 

 

 

Ansökan om fastighetsbildning ska inges i god tid.  Förrättning kan avslutas först när 

detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Tekniska och ekonomiska frågor 

Vägar och allmän plats 

Allmänplats i detaljplanen (naturmark och lokalgata) har enskilt huvudmannaskap och mark 

överlåts utan ersättning av fastighetsägaren till Högås-Kärr 1:1. 

 

Exploatören anlägger lokalväg inom planområdet. Den får en enkel standard med grusad 

vägbana. Vägkostnad tas ut i tomtpriset för de nya tomterna. Grönytorna inom planområdet 

avses inte bli iordningställda av exploatören. Inom det nordligaste grönområdet ska befintlig 

trädridå behållas. Föreskrifter om hur detta ska ske tas in i gemensamhetsanläggning. 
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Exploatören förbättrar befintlig framfartsväg till området och anlägger ny utfart till allmänna 

vägen. 

Teknisk försörjning 

Vattenförsörjning tillgodoses för varje ny fastighet genom borrad brunn. Exploatören anlägger 

spillvattenanläggning för området. Kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten bör följas 

vid projekteringen av området. Åtgärder utförs enligt utredning där resp. fastighetsägare 

svarar för åtgärder på tomtmark och exploatören svarar för åtgärder utmed vägen. Sopkärl för 

tomterna planeras att få en gemensam placering, en yta är angiven i planen. Alternativt 

placeras de vid respektive tomt.  

Ekonomi 

Exploatören ska stå för samtliga kostnader i samband med genomförandet av planen. Det 

innefattar även förrättningskostnader för avstyckning samt bildande av gemensamhets- 

anläggningar och samfällighetsförening. Dessa kostnader tas ut vid tomtförsäljning till 

enskilda köpare. Kommunen kommer inte att belastas med kostnader. 

Uppföljning med andra beslut och åtgärder 

Föreskrifter i bergteknisk besiktning ska följas vid projektering och byggande.  

 

Radonundersökningen ska följas vid projekteringen och byggandet av respektive hus. I 

samband med att bygglov söks och vid byggsamrådet avgörs om särskilda åtgärder mot 

markradon krävs. 

 

Vid bygglovgivning kommer kommunen att noga bevaka höjdsättningen av tomtmarken, i 

synnerhet vad gäller höjden på murar och slänter nära gränsen mot granntomter. Höga murar 

och slänter nära tomtgränser kommer i regel inte att godtas.  

 

 

Upprättad av Aspekt Arkitektur 

 

 
   Olof Olsson 

   planarkitekt  


