
             
 

UDDEVALLA KOMMUN    Dnr P 380 
           MILJÖ OCH  
           STADSBYGGNAD 
 
 

ANTAGANDEHANDLING 
 
 
Genomförandebeskrivning 
tillhörande detaljplan för 
KV BIKUPAN, södra delen 
Bikupan 6 m.fl. 
Uddevalla kommun 
 
Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad 2005-04-21, 
reviderad 2005-06-08. 
 
TIDPLAN 
Målsättningen är att följande tidplan ska kunna följas: 
Samråd   februari – mars 2005  
MSN beslutar om utställning 2005-04-21 
utställning   maj 2005   
MSN slutbehandlar planen  2005-06-16   
KF antar planen  2005-09-14    
Laga kraft, tidigast  oktober 2005 
Byggstart, väg och V-A  oktober 2005 
 
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 
MSN = Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
 
 
SAMMANFATTNING 
Ny bebyggelse 
Kommunen äger all mark som berörs av den nya exploateringen. När de-
taljplanen vunnit laga kraft ska kommunen anlägga lokalgatan och led-
ningarna för vatten och avlopp.  
 
Befintlig bebyggelse 
Ägarna till fastigheterna Bikupan 15 och 26 ska ges möjlighet att av 
kommunen förvärva mark i princip enligt planförslagets illustration. De 
hyresgäster som bor i bostadshusen på fastigheterna Bikupan 10, 14 och 
Stadskärnan 1:88 kommer att ges möjlighet att köpa respektive fastighe-
ter till marknadspris.  
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Illustration som visar ett av flera möjliga sätt till fastighetsregleringar 
och ny bebyggelse.  
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid börjar löpa när detaljplanen vunnit laga kraft 
och varar i 10 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 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 ersätter, ändrar eller upphäver den. Kommunen kan dock 
ersätta, ändra eller upphäva planen efter genomförandetiden utan att be-
höva betala ersättning till en fastighetsägare, t.ex. om en outnyttjad bygg-
rätt skulle tas bort eller minskas. I dag kan inte förutses någon anledning 
för kommunen att ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen inom över-
skådlig tid. 
  
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning  
Kommunen är huvudman för allmän plats d.v.s. de områden som på 
plankartan benämns ”Natur” och ”Lokalgata”. Detta innebär att kommu-
nen äger och ansvarar för skötseln av respektive område.  
 
Avtal 
Gällande hyresavtal eller arrendeavtal som enskilda har med kommunen 
fortsätter att gälla till dess nya avtal tecknas.  
 
Vägnamn och adresser 
Stadsingenjören ansvarar för att den nya lokalgatan namnges och att 
adresser bildas för de nya bostadsfastigheterna.  
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 
Särskild fastighetsplan behövs inte för att genomföra detaljplanen.  
 
Följande fastighetsregleringar föreslås för befintliga bostadshus:  
Bikupan 10 kan tillföras mark från Stadskärnan 1:67 och från Bikupan 
11. 
Bikupan 14 kan tillföras mark från Bikupan 11 och avstå mark till 
Stadskärnan 1:67 (Samnerödsvägen). 
Bikupan 15 kan tillföras mark från Stadskärnan 1:67 och från Bikupan 
11.  
Bikupan 26 kan tillföras mark från Bikupan 12, 13 och eventuellt en 
mindre del från Stadskärnan 1:60.  
Bikupan 27 har en ändamålsenlig fastighet. 
Stadskärnan 1:88 ombildas så att gatumarken separeras från kvarters-
marken och avstår mark till nya tomter. 



 4

 
Illustrationskartan anger förslag på lämpliga justeringar av fastighets-
gränserna. Exakt utformning avgörs i lantmäteriförrättning.  
 
 
 
TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 
Lokalvägar 
Kommunen anlägger den nya lokalgatan med normal kommunal standard 
d.v.s. med gatubelysning och asfaltsbeläggning.  
Höjdgatan förändras inte i annat avseende än att den avslutas i nordväst 
med ”Natur”. 
 
Allmän plats i övrigt  
Kommunen ansvarar för att området benämnt ”Natur” röjs från de träd-
gårdsrester som kan vålla skada såsom trasigt staket e.d. 
 
Säkring mot bergras  
Kommunen undanröjer risken för ras/blocknedfall från bergsbranterna 
inom och i gräns till planområdet.  
  
Vatten och avlopp 
Kommunen anlägger ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten i den 
nya lokalgatan. Kommunen ansvarar för ledningarna fram till respektive 
fastighet. Den enskilde fastighetsägaren betalar anslutningsavgift enligt 
kommunens taxa.  
 
Planavgift 
I samband med bygganmälan ska full planavgift betalas enligt kommun-
fullmäktiges taxa. Grundbeloppet för planavgiften ska justeras med fak-
tor 2. 
 
 
HANDLÄGGARE 
Genomförandebeskrivningen har upprättats av Miljö och Stadsbyggnad 
med Elisabet Fjellman som handläggare. 
 
 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
 
Sören Larsson  Elisabet Fjellman 
planchef  planarkitekt 
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