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Detaljplan för bostäder och  
förskola på Kvarnhöjden,  
Kyrkeby 4:2 (tidigare del av Kyrkeby 4:1) m.fl.  
 
 

Stenungsunds kommun 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Inledning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av bostäder samt att bedriva 

förskoleverksamhet inom en del av planområdet. Avsikten är att det ska finnas möjlighet att 

uppföra såväl friliggande villor som flerbostadshus, parhus och/eller radhus.  

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och 

ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen. 

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. Detaljplanens bindande 

föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.  

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet: 

Samråd    Maj-juni 2013  

Utställning    Q3 2018 

Antagande    Q4 2019 

Laga kraft    Q4 2019 
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Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 

Då detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske och beslut om bygglov fattas. 

 

Med hänsyn till planområdet och de arbeten som krävs med infrastrukturanläggningar bör 

området byggas ut etappvis. En första etapp kommer troligtvis att innefatta byggnation av de 

centrala delarna med byggnation 2019-2022. I en andra etapp kan de södra delarna av 

planområdet påbörjas med byggnation 2021-2024.  

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år räknat från det datum då planen vinner laga 

kraft.  

Under genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller upphävas om inte särskilda 

skäl finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, 

fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång kan 

dock detaljplanen ändras eller upphävas utan att uppkomna rättigheter behöver beaktas eller 

att fastighetsägare har rätt till eventuell ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.  

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och underhåll av 

allmän platsmark inom planområdet. 

Ansvarsfördelning 

 

Anläggning Genomförandeansvarig Driftansvarig 

Allmän plats   

LOKALGATA Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun 

NATUR Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun 

Damm Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun 

Lek Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun 

Vatten, spillvatten och dagvatten Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun 
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Kvartersmark   

Förskola/Skola Fastighetsägare Fastighetsägare 

Bostäder Fastighetsägare Fastighetsägare 

Teknisk anläggning; pumpstation Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun 

Teknisk anläggning; 

transformatorstation 

Kungälvs energi Kungälvs energi 

Gator Exploatör/Fastighetsägare Fastighetsägare 

Vatten, spillvatten och dagvatten Exploatör/Fastighetsägare Fastighetsägare 

Avtal 

Plankostnadsavtal 

Plankostnadsavtal har tecknats mellan planenheten och exploatör respektive mark- och 

exploateringsenheten. Avtalet reglerar fördelningen av plankostnader utifrån parternas nytta 

av planens genomförande (2/3 exploatör respektive 1/3 Stenungsunds kommun).  

Exploateringsavtal  

Innan detaljplanens antagande har ett exploateringsavtal tecknats mellan kommunen och 

exploatören. Avtalet syftar till att reglera parternas ansvar för utförande samt fördelning av 

kostnader vid genomförande av detaljplanen. I avtalet regleras bland annat erforderliga 

marköverlåtelser, ansvarsfördelning för utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, 

utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar såväl inom som utanför planområdet, 

fastighetsbildningsåtgärder, utbyggnad och anslutning till VA-nät, dagvattenhantering m.m.  

Markanvisning  

När detaljplanen vunnit laga kraft kan kommunen sälja mark genom exempelvis en 

markanvisningsutlysning. I samband med eventuell försäljning kommer avtal tecknas mellan 

kommunen och köpare för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de åtgärder som 

krävs för att genomföra byggnationen, exempelvis fastighetsbildningsåtgärder, 

slutundersökning av fornlämning, VA-anslutning m.m. 

Avtal med Trafikverket 

Innan detaljplanen antas har ett avtal träffats med Trafikverket gällande trafiksäker in- och 

utfart till och från väg 574 till planområdet. Avtalet reglerar bland annat ansvarsfördelning för 

iordningställande, finansiering m.m.  

Avtal med Kungälvs Energi 

Respektive fastighetsägare ska teckna avtal med Kungälv Energi gällande omläggning och 

flytt av befintlig elledning (24kV). 



Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 (tidigare Kyrkeby 4:1) m.fl.  

4 

 

Avtal med Gilltorp 5:1  

Överenskommelse för fastighetsreglering av mark för in- och utfart samt GC-väg i anslutning 

till väg 574 har tecknats med ägare till Gilltorp 5:1.  

Avtal med Kyrkeby 1:27 

Avtal gällande flytt av in- och utfart för fastigheten Kyrkeby 1:27 ska tecknas med dess 

fastighetsägare.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Kommunens kvartersmark planeras att försäljas och bebyggas genom markanvisning.  

Fastighetsägare 

Planområdet berör två fastigheter; Kyrkeby 3:34 som ägs av Stenungsunds kommun och 

Kyrkeby 4:2 (tidigare del av Kyrkeby 4:1) som enligt tecknat köpeavtal ägs av exploatör. 

En fullständig sammanställning av ingående och närmast kringliggande fastigheter redovisas i 

fastighetsförteckning tillhörande detaljplanen. 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Detaljplanen medför en rättighet samt en skyldighet för kommunen, såsom huvudman för 

allmän plats, att lösa in sådan mark.  

Enligt planförslaget redovisas allmän plats (LOKALGATA och NATUR) inom följande 

fastigheter: 

• Kyrkeby 3:34 

• Kyrkeby 4:2 (tidigare Kyrkeby 4:1) 

• Gilltorp 1:16 

• Gilltorp 1:28 

• Gilltorp 5:1  

• Kyrkeby s:7  

Fastighetsbildning 

Avsikten är att genom avstyckning dela fastigheterna Kyrkeby 3:34 och Kyrkeby 4:2 i flera 

fastigheter. Antalet nya fastigheter är beroende av vilka boendeformer som väljs inom 

områdets olika delar. Detaljplanen medger en blandning av flerbostadshus, friliggande hus 

samt radhus/kedjehus.  

De delar av planområdet som utgörs av allmän plats överförs till lämplig kommunal fastighet, 

förslagsvis Kyrkeby 3:34.  

Vid detaljplaneområdets in- och utfart i öster, vid länsväg 574, behöver åtgärder genomföras 

för att anslutningen ska bli trafiksäker. Detta innebär att åtgärder vidtas på mark som ingår i 

den privatägda fastigheten Gilltorp 5:1 samt samfälligheten Kyrkeby s:7. Med anledning av 

detta behöver berörd mark fastighetsregleras från Gilltorp 5:1 och Kyrkeby s:7 till en 

kommunal fastighet, förslagsvis Kyrkeby 3:34. En överenskommelse om fastighetsreglering 

har därför tecknats med fastighetsägare till Gilltorp 5:1 och en överenskommelse med 

delägare i Kyrkeby s:7 kommer upprättas i samband med lantmäteriförrättning. Stenungsunds 

kommun har ansökt om lantmäteriförrättning för dessa åtgärder.  



Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 (tidigare Kyrkeby 4:1) m.fl.  

5 

 

För att uppnå en ändamålsenlig fastighetsindelning kan även överföring av kvartersmark ske 

genom fastighetsreglering mellan Kyrkeby 3:34 och Kyrkeby 4:2. Detta regleras vidare i 

exploateringsavtalet.  

Allmänna ledningar inom allmän plats och kvartersmark bör säkerställas med ledningsrätt. 

Stenungsunds kommun ansöker om fastighetsbildning för regleringar av kvartersmark mellan 

exploatörens och kommunens fastigheter samt överföring av allmän platsmark från exploatör 

till kommunen. Dessa fastighetsbildningsåtgärder samordnas lämpligen till ett tillfälle. 

Kostnadsfördelning för fastighetsbildningsåtgärder regleras vidare i exploateringsavtalet. 

Övriga fastighetsbildningsåtgärder kan behöva genomföras i separata förrättningar.  

Samfälligheten Kyrkeby s:2 som tidigare gick genom området har upphävts av Lantmäteriet.  

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

Gemensamhetsanläggningar reglerar drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom 

kvartersmark i planområdet. Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda 

fastighetsägare gemensamt ansvariga för anläggningens utförande och framtida drift.  

Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning görs hos lantmäterimyndigheten. Vid 

förrättningen fattas bl.a. beslut om fördelning av kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och 

underhållsfrågor mm. Förvaltningen av respektive anläggning verkställs genom bildande av 

en samfällighetsförening. 

Inom planområdet kommer troligtvis ett antal gemensamhetsanläggningar att bildas för 

gemensamma ytor inom kvartersmark, till exempel parkering, dagvatten m.m. Respektive 

fastighetsägare (exploatören/kommunen) ansvarar för och bekostar inrättande av erforderliga 

gemensamhetsanläggningar på sin kvartersmark.  

Servitut och ledningsrätt 

Inom planområdet kan finnas befintliga servitut, dessa ska om de påverkas av exploateringen 

omprövas alternativt upphävas om de anses som onyttiga. 

Privata ledningar på annans fastighet kan säkerställas genom bildande av servitut.  

Planområdet belastas av ledningsrätter som kan bli berörda av exploateringen. Vid eventuella 

omläggningar av ledningar till följd av exploateringen ska även eventuell ledningsrätt 

omprövas så ledningens nya läge gäller. De delar av befintliga allmänna ledningsområden 

som eventuellt hamnar på kvartersmark till följd av den nya detaljplanen bör säkerställas med 

ledningsrätt, till förmån för respektive ledningshavare.  

Ledningshavarna är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 

avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av 

ledningar bör tecknas mellan ledningshavare och berörd fastighetsägare.  

Tekniska frågor 

Kommunen ansvarar för utbyggnaden av alla anläggningar inom allmän platsmark. 

Exploatören betalar ett exploateringsbidrag exempelvis för kostnader för anläggande av 

lokalgatan. Detta regleras närmare i exploateringsavtalet. För utbyggnad av anläggningar 

inom kvartersmark ansvarar respektive exploatör/fastighetsägare.  
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Gator 

Ny in- och utfart till och från området kommer att anläggas i öster och anslutas till länsväg 

574, som även kommer förbättras med ett nytt vänstersvängfält. Inom planområdet anläggs en 

ny lokalgata där utrymme avsatts för gång- och cykelvägar. Området ansluter i söder till 

Ranehedsvägen som kommer förbättras bland annat med ny GC-väg. 

Vid den nya in- och utfarten till planområdet från länsväg 574 finns ett flertal befintliga 

ledningar att ta hänsyn till. Bland annat kommunala vatten- och spillvattenledningar med 

ledningsrätt, fiberkabel, telekablar samt gatubelysning.  

Parkering 

Parkeringar ska anordnas på kvartersmark. 

Vatten, spillvatten, dagvatten och brandpost 

Planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet.  

En VA- och dagvattenutredning har upprättats som visar förslag på lösningar för hantering av 

VA och dagvatten inom området, se vidare VA- och dagvattenutredning Kvarnhöjden, 

Kyrkeby 4:1 m.fl senast reviderad 2019-06-25 (efter utredningen har fastigheten Kyrkeby 4:2 

bildats). 

Det kommer att krävas utbyggnad av VA-nät och dagvattenanläggningar inom planområdet. 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvattenhantering inom allmän 

plats. Kommunen ansvarar för att förbindelsepunkt upprättas vid fastighetsgräns respektive 

kvartersgräns. 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad av dagvattenhantering på den egna 

kvartersmarken samt vatten och spillvattenledningar fram till av kommunen anvisad 

förbindelsepunkt. Hantering av dagvatten, utbyggnad av vatten och avloppsanläggningar och 

anslutningar till kommunalt VA-nät ska ske i samråd med kommunens VA-enhet.  

Färdig golvnivå föreslås till 0,3 m ovan utanförliggande gata för att förbättra dräneringen av 

fastigheterna och minska risken för lokal översvämning. 

För varje delområde gäller att exploateringen inte innebär ökad avrinning från respektive 

område till omkringliggande recipienter eller befintlig dagvattenledning. Förslag på lösningar 

för att tillgodose detta redovisas under respektive delområde i upprättad VA- och 

dagvattenutredning. Vidare utredning samt dagvattenprojektering ska ske i samråd med 

kommunens VA-enhet. 

Placering av brandpost ska ske i samråd med Räddningstjänsten. 

Övriga ledningar 

Kungälv Energi ansvarar för elnät inom planområdet. Exploateringen kräver att vissa 

ledningar markförläggs och att transformatorstationer uppförs. Föreslagen placering av 

transformatorstationer framgår av plankartan. Samråd med Kungälvs energi ska ske i 

samband med projektering. Respektive berörd fastighetsägare ska upprätta avtal med 

Kungälvs energi avseende hantering av befintliga luftburna ledningar, se punkten Avtal ovan.  

Möjlighet finns att dra fram fiber i området, utförare är inte bestämt.  

El- och teleledningar går över området och behöver flyttas och/eller markförläggas. 
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Göteborg energi, Telenor, Skanova, IP-only, Kungälv energi och TDC Sverige AB har 

bekräftat via ledningskollen att de har ledningar i området. Ledningarna är främst placerade i 

anslutning/närhet till Länsväg 574.  

Geoteknik 

En geoteknisk utredning (Teknisk PM Geoteknik, EQC Väst AB, 2014-09-03) samt en 

bergsteknisk utredning (Bergab 2018-09-20) finns över området.  

Vid detaljprojektering rekommenderas ytterligare undersökningar och utredningar med 

avseende på bärighet, sättningar och stabilitet för all byggnation inom detaljplaneområdet. 

Vid grundläggning av det planerade detaljplaneområdet rekommenderas olika 

grundförstärkande åtgärder inom delar av området beroende på typ av markförhållande. Se 

vidare upprättat Teknisk PM Geoteknik (EQC Väst AB, 2014-09-03).  

Arkeologi 

Arkeologin redovisas mer i Miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning. En arkeologisk 

förundersökning av fornlämningar Jörlanda 158, 379 och 381 har utförts av Västarvet genom 

Bohusläns museum. 

Den mark som berörs av fornlämningar behöver slutundersökas och tas bort innan byggnation 

kan ske. Berörd fastighetsägare ansvarar för kontakt med Länsstyrelsen om fortsatta 

arkeologiska åtgärder. 

Natur 

En Miljökonsekvensbeskrivning har upprättats (EQC Group AB, senast reviderad 2016-12-

21) och utreder dessa frågor mer ingående.  

En samlingsplats ska iordningställas vid kärret delvis som kompensationsåtgärd för att 

”klätterskogen” försvinner vid genomförande av denna detaljplan. Detta kan förslagsvis ske 

genom iordningställande av grillplats med sittplatser.   

Det befintliga stignätet i området ska kompletteras, Kommunen ansvarar för röjning av nya 

stigar.  

Fördelning av kostnader för åtgärder på naturmark regleras i upprättat exploateringsavtal.  

Tekniska utredningar 

Se i planbeskrivningen för genomförda utredningar/undersökningar. Respektive 

exploatör/fastighetsägare ansvarar för att ta fram eventuellt tillkommande tekniska 

utredningar för att genomföra planen. 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Stenungsunds kommun får kostnader till följd av anläggande av allmänna platser samt vatten, 

spillvatten och dagvatten, övriga trafikanordningar, förrättningskostnader, markregleringar, 

eventuell byggnation av förskola m.m. Vidare får Stenungsunds kommun utgifter för framtida 

underhåll och drift av kommunaltekniska anläggningar på allmän plats inom planområdet. 
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Vid försäljning av kommunens kvartersmark avsedd för bostäder får Stenungsunds kommun 

intäkter. Vidare tar exploatören, i form av exploateringsbidrag, del av kostnader för 

anläggande av allmänna platser och andra nödvändiga trafikåtgärder. Kommunen får intäkter 

för anslutningsavgifter för vatten- och spillvatten enligt gällande VA-taxa vid 

anslutningstillfället. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatörer 

Exploatören får kostnader till följd av åtgärder på sin kvartersmark, 

fastighetsbildningsåtgärder, exploateringsbidrag för allmänna platser, bygglov, 

anslutningsavgifter för vatten och spillvatten, el, tele m.m.  

Vid försäljning av exploatörens kvartersmark avsedd för bostäder får exploatören intäkter. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören regleras i övrigt i exploateringsavtalet. 

 

Administrativa frågor 

Planens genomförandetid är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

 

 

 

 

  

 

Planeringsarkitekt  

Birgitta Wall 

Mark- och exploateringsingenjör 

Jessica Andersson 

 

 


