
 
 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING till detaljplan för 
del av HÖGÅS-TORP 1:4 m.fl. 
Högås församling, Uddevalla kommun 
 
Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 augusti 2009. 
Reviderad av Miljö och Stadsbyggnad den 15 oktober 2009. 
 
 
Organisatoriska frågor 
 
Allmänt 
 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska 
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen är 
vägledande och har ingen rättsverkan. 
 
 
Preliminär tidplan 
 
Samråd detaljplan   maj-juni 2009 
Beslut om utställning MSN  augusti 2009 
Utställning av detaljplanen   september 2009 
Beslut om godkännande av utlåtande MSN oktober 2009 
Antagande i kommunfullmäktige  november 2009 
 
 
Genomförandetid 
 
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. Efter genom-
förandetidens slut fortsätter planen att gälla men innebär inte längre rätt till eko-
nomisk kompensation till fastighetsägare för olägenheter eller skador som kan 
uppstå till följ av att kommunen beslutar att ändra, ersätta eller upphäva detalj-
planen. 
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Markförvärv 
 
Marken inom planområdet är i enskild ägo och har förvärvats av Uddevalla kom-
mun.  
 
 
Huvudmannaskap 
 
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser (vägar, parkmark, natur) i 
detaljplaneområdet. Fastighetsägaren är ansvarig för genomförande och drift av 
kvartersmark och allmän plats inom planområdet. Vid behov kan en gemensam-
hetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning för drift och underhåll av 
vägar och andra allmänna platser. 
 
Kommunen är ansvarig för utbyggnad, drift och underhåll av kommunalt vatten 
och avlopp till planområdet. 
 
Fastighetsägaren är ansvarig för omhändertagande av dagvatten i planområdet och 
för anläggande, drift och underhåll av dagvattenanläggning. Kommunens 
dagvattenpolicy 2008-11-12 anger att lokalt omhändertagande av dagvatten i för-
sta hand ska ske inom tomtmark (LOD). I andra hand får dagvatten avledas till 
utjämningsmagasin. Förorenat dagvatten ska renas. Dagvattenutredningen som 
utförts av BBK Teknik och miljökonsulter PM 2009-04-20 ska följas. 
 
 
Avtal 
 
Avtal mellan fastighetsägaren och företag som tillhandahåller värme från närvär-
mecentral ska träffas om upplåtelse av mark, anläggande, drift och underhåll i det 
fall en närvärmeanläggning uppförs som betjänar äldreboendet och förskolan. 
 
Avtal som bedöms nödvändiga för planens genomförande ska upprättas. 
 
 
Strandskydd och biotopskydd 
 
En mindre yta av strandskyddet föreslås upphävas då det ligger inom förskole-
tomtens kvartersmark. Kommunen ansöker hos Länsstyrelsen om upphävande av 
strandskydd. 
 
Kommunen ska ansöka om dispens hos Länsstyrelsen från de generella biotop-
skyddsreglerna i Miljöbalken för borttagande av diken.  
 
Kommunen ska också ansöka om biotopskyddsdispens hos Länsstyrelsen för 
borttagande av träd i björkallen på fastigheten Högås-Torp 1:7. 
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Natur 
 
Skötsel av område med beteckningen NATUR söder om Rotviksbäcken ska ske 
på ett sätt som bibehåller en trädzon närmast bäcken i syfte att ge skugga åt 
lekbottnarna för havsöring och att minska erosionen i bäckfåran. Området närmast 
bäcken utgör en tillgång för områdets boende och besökande. Skötseln bör 
anpassas så att tillgänglighet och upplevelsevärdet berikas utan att inverka nega-
tivt på områdets natur- och kulturvärden. Om en gemensamhetsanläggning för 
skötsel av allmän platsmark bildas bör skötselaspekterna beaktas vid förrätt-
ningen. 
 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
 
När detaljplanen vunnit laga kraft kan avstyckning ske från Högås-Torp 1:4 och 
nya fastigheter bildas. 
 
Del av nuvarande utfartsväg mot väg 160 kommer att tas ur drift och ersättas med 
en ny huvudgata. Fastighetsägare i marksamfälligheten Högås-Torp S:4 samt de 
fastighetsägare som idag har servitut för utfart ansluts till lokalgatan och ges ser-
vitutsrätt. Alternativt kan en gemensamhetsanläggning för gemensamma vägar 
bildas som ansvarar för drift och underhåll. Gemensamhetsanläggning kan även 
bildas för gemensamma parkeringsytor, dagvattenanläggning och grönytor. Mark-
samfälligheten Högås-Torp S:4 föreslås upphävas inom planområdet. 
 
Fastighetsplan behöver inte upprättas för planområdet. 
 
Ledningsrätter för ledningsdragningar bör upprättas. Ledningsinnehavaren 
ansvarar för att ansöka om ledningsrätt. 
 
 
Ekonomiska frågor 
 
Genomförandet av planen innebär ett stort ekonomiskt åtagande för den som byg-
ger äldreboendet och förskolan. En preliminär beräkning av byggkostnaden för 
äldreboendet är ca 65 miljoner kronor efter avdrag för bidrag. Byggkostnader för 
förskolan har ännu inte beräknats. 
 
 
Tekniska frågor 
 
Anvisningar i geoteknisk utredning PM 090505 från Bohusgeo ska följas. 
Kompletterande geotekniska undersökningar ska göras i projekteringsskedet för 
att bestämma djup på pållängder samt dimensionering av lättfyllnader. I området 
förekommer kvicklera vilket kan medföra att rörelser i marken uppkommer om 
marken utsätts för vibrationer. Kvickleraförekomsten ska beaktas vid val av påltyp 
samt att kontrollprogram beträffande vibrationer ska upprättas i byggskedet. 
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Planbestämmelse införs om marklov för schakt och fyllningar för att säkerställa 
att marken inte belastas mer än den tål. Källare är inte tillåtet inom planområdet. 
 
Planområdet utgör enligt den geotekniska utredningen Bohusgeo PM 2009-05-05 
lågriskområde för markradon. Byggnader ska utformas enligt Boverkets 
byggregler BBR så att radon i inomhusluft inte överstiger gällande gränsvärde av 
joniserande strålning. För närvarande är gränsvärdet 200 Bq/m3 årsmedelvärde. 
Inga särskilda byggnadstekniska åtgärder avseende markradon bedöms 
nödvändiga. 
 
Anvisningar i dagvattenutredning PM 2009-04-20 BBK ska följas. Dagvatten från 
tak ska infiltreras i marken för att minska risken för sättningar. Dagvatten från 
övriga hårdgjorda ytor ska tas om hand och infiltreras. Vatten som inte kan 
infiltreras får ledas vidare till en fördröjningsdamm där rening via sedimentering 
av slam och tungmetaller sker. Dagvatten från ytor kring närvärmecentralen ska 
passera oljeavskiljare innan det leds till dammen. Slutlig utformning och 
dimensionering av dagvattenanläggningen får ske i projekteringsskedet. 
 
Byggnader ska grundläggas på en nivå om minst + 2,5 m FG (färdigt golv) över 
plankartans nollpunkt. 
 
En förstudie och vägarbetsplan enligt Väglagen upprättas av fastighetsägaren i 
syfte att ansluta planområdet till väg 160, tillskapa ett vänstersvängfält samt en 
gång- och cykelbana utmed väg 160. Förstudien och arbetsplanen är en egen pro-
cess som är skild från detaljplanen men utförs parallellt med detaljplanearbetet. 
Frågor om markupplåtelse och andra avtal med anledning av förstudie och arbets-
plan sker skilt från planprocessen. 
 
Renhållningsordningens föreskrifter (Ua FS 14/2005) beträffande vändzoner m.m. 
ska följas vid utformning av gatumark och angöring på kvartersmark. 
 
Fastighetsägaren ansvarar för att planbestämmelserna om förläggning av rekrea-
tions- och lekytor samt bebyggelseförbud i förhållande till transportled för farligt 
gods följs. 
 
Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar nödvändiga flyttningar av befintliga 
ledningar för el, tele och dagvatten inom planområdet. Flyttning av elledningar 
ska beställas av fastighetsägaren av Vattenfall minst sex månader i förväg.  Vid 
behov av flyttning av teleanläggning som tillhör TeliaSonera Skanova Access AB 
ska kontakt tas med Nätplanering Väst för samordning och kabelanvisning i god 
tid före flyttningen. 
 
Fastighetsägaren ansvarar för att planområdet förbereds för telekommunikation 
och bredband.  
 
Vattenfall ansvarar för att befintlig transformatorstation på Rotvik 1:9 har till-
räcklig kapacitet för att tillgodose planområdets behov. 
 
Vid behov av flyttning av befintlig dagvattenledning och omdragning av diken 
inom planområdet, ansvarar fastighetsägaren för att samråd och samordning sker 
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med markägaren till fastigheten Högås-Torp 1:3 och 1:4 samt övriga markägare 
utanför planområdet som kan antas bli berörda. 
 
Bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till kommunalt VA. Ett 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp ska bildas. 
 
 
Medverkande tjänstemän 
 
Genomförandebeskrivningen har upprättats av Marianne Magnusson, planarkitekt 
Miljö och Stadsbyggnad (MSB). 
 
Revidering den 15 oktober 2009 
 
Plankartan har reviderats efter utställningen. Planbestämmelserna b1 respektive b2 har 
förtydligats i sin innebörd, så att det klart framgår inom hur stor byggnadsarea det är 
tillåtet med en förhöjd byggnadshöjd. Ändringar av redaktionell karaktär har även skett 
av plankartan och planbeskrivningen. Ingen ändring av genomförandebeskrivningen är 
nödvändig. 
 
 
  
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
 
Hans Johansson  Marianne Magnusson 
Planchef   Planarkitekt 


