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           Planeco samhällsplanering 
 

 
ANTAGANDEHANDLING 
 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande  
detaljplan för  

 
BARKHÖGARNE 7, 11 och 26 
Regementsvägen 2 
Uddevalla  
 
Upprättad av Planeco samhällsplanering den 18 maj 2011 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan  
Målsättningen är att följande tidplan ska kunna följas: 
Underrättelse enligt enkelt planförfarande maj 2011 
MSN antar planen den 16 juni 2011    
Laga kraft mitten av juli 2011   
 
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 
MSN = Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
 
Genomförandetid 
Nuvarande detaljplan(er) saknar genomförandetid.  
Denna detaljplans genomförandetid börjar löpa när planen vunnit laga 
kraft och varar i fem år. Slutdatum påtecknas plankartan. 
 
Under genomförandetiden är det svårt för kommunen att ersätta, ändra 
eller upphäva planen mot en sakägares vilja. Om planen skulle ersättas, 
ändras eller upphävas, vare sig det sker under eller efter ge-
nomförandetiden, ger Plan- och bygglagen 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 ersätter, ändrar eller upphäver den. Kommunen kan dock 
ersätta, ändra eller upphäva planen efter genomförandetiden utan att 
behöva betala ersättning till en fastighetsägare, t ex om en outnyttjad 
byggrätt skulle tas bort eller minskas. I dag kan inte förutses någon 
anledning för kommunen att ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen 
inom överskådlig tid. 
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Huvudmannaskap, ansvarsfördelning mm 
Detaljplanen innehåller ingen ”allmän platsmark” men omgivande 
detaljplaner har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. 
 
Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp. Detta innebär att kommunen ansvarar för anläggande, drift och 
underhåll av ledningar, förbindelsepunkter mm inom allmän plats, d v s i 
detta fallet inom Regementsvägen. För åtgärder inom kvartersmark svarar 
fastighetsägaren. Kommunens riktlinjer för hanteringen av dagvatten ska 
följas. 
 
Avtal 
Ett planavtal upprättas mellan Miljö och Stadsbyggnad och exploatören. 
Sannolikt behövs inga andra avtal med kommunen. 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsplan/ tomtindelning 
För planområdet gäller en tomtindelning (akt nr 1485K-13/1953) som är 
fastställd av Länsstyrelsen 1953-03-07. Den gäller som fastighetsplan 
enligt Plan- och bygglagen och föreslås upphävas inom planområdet 
genom särskild planbestämmelse. 
 
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning  
Ny fastighetsplan bedöms inte nödvändig för genomförande av 
detaljplanen. 
 
Detaljplanen kan genomföras genom fastighetsbildning på flera olika sätt. 
Här redogörs för ett av alternativen, som innebär att det bildas en 
bostadsfastighet/ marksamfällighet med ett antal ägarlägenheter samt en 
separat villafastighet. Även flera andra alternativ kan som sagt bli aktuella, 
se nedan. 
 
Från Barkhögarna 11 avstyckas en småhusfastighet. (Eventuellt kan även 
en mindre del av Barkhögarne 7 föras till den nya småhusfastigheten).  
 
Barkhögarna 7, 26 samt resterande del av 11 läggs samman och en 
marksamfällighet bildas för nya ägarelägenheter. Ägarelägenheterna 
omfattar nytt flerbostadshus på den nybildade marksamfälligheten. De 
delar av byggnaden som inte utgör ägarlägenheter tillhör 
marksamfälligheten, liksom tomtmarken. En eller flera gemensamhets-
anläggningar bildas för vissa gemensamma funktioner för ägare-
lägenheterna, såsom vatten och avloppsledningar, trapphus, P-platser etc. 
Marksamfälligheten och gemensamhetsanläggningarna förvaltas av en 
samfällighetsförening. Ägare av ägarlägenheter är obligatoriska 
medlemmar i samfällighetsföreningen.    
 
Som ett av flera alternativ till ovanstående kan flerbostadshuset ligga på 
en bostadsfastighet som utgör en sammanläggning av Barkhögarna 7, 26 
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samt del av 11. Lägenheterna kan i detta fall upplåtas med hyresrätt eller 
bostadsrätt. 
 
 

TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 

Genomförandet av denna detaljplan innebär inga ekonomiska åtaganden 
från kommunens sida. 
 
Förbindelsepunkt för vatten, spillvattenavlopp och dagvatten finns eller 
upprättas i Regementsvägen och/eller Västgötavägen. Kommunen 
debiterar anläggningsavgifter enligt den taxa som gäller vid aktuell 
tidpunkt. Anläggningsavgifter för t ex el, tele, bredband, fjärrvärme 
debiteras enligt den taxa som gäller vid aktuell tidpunkt. 
 
I enlighet med planavtalet debiteras ingen planavgift. Övriga avgifter till 
kommunen såsom fastighetsbildning, bygglov, startbesked, bygganmälan, 
slutbesked etc  (se nuvarande resp nya Plan- och bygglagen) debiteras 
enligt gällande taxor. 
 
De geotekniska förutsättningarna ska beaktas vid projekteringen av mark 
och byggnader. Se den geotekniska utredningen. 
 
Tillgänglighetsfrågorna bevakas i bygglov/ bygganmälanskedet.  
 
Ljudnivåer i bostäder ska klara minst ljudklass C i Svensk Standard, SS 02 
52 67. Bevakas i bygglov/ bygganmälanskedet. 
 
Boverkets Byggregler (BBR) anger maximalt tillåten radonhalt i 
inomhusluft (200 Bq/m3) vilket bevakas i bygglov/ bygganmälanskedet. 
 
Fastigheterna inom planområdet kommer inte att ha bilutfart mot 
Västgötavägen utan all trafik matas från Regementsvägen. Det befintliga 
tomtskaftet mot Västgötavägen kan, vad avser planområdets bebyggelse, 
användas för gång- och cykeltrafik. 
 
Villafastigheten bör avgränsas med ett staket mot det lilla ”stupet” i väster. 
I den västra tomtgränsen kan det bli aktuellt med en stödmur som får bli 
max 1,5 meter hög. 
 
 
HANDLÄGGARE 
Se planbeskrivningen. 
 
 
Uddevalla den 18 maj 2011 
 
 
 
Leif Carlsson 
planförfattare 


