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Dnr 0212/05 

Samrådshandling  2013-05-16

DETALJPLAN för 

kontor, Jörlanda pastorsexpedition

i Jörlanda

Stenungsunds kommun
Västra Götalands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Allmänt
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska 
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att genomföra 
detaljplanen. Det geografi ska 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.

Planprocessen
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med gamla plan och 
bygglagen 5 kap, 20 och 23§§ (1987:10). Efter genomförd utställning beräknas 
planförslaget kunna tas upp för antagande i Kommunfullmäktige.
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Tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planarbetet:

Maj 2013   Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsutskottet
Maj/Jun  Samråd med bl.a. berörda markägare, länsstyrelsen,
   myndigheter och kommunala nämnder
3:e/4:e kvartalet Beslut om utställning i Samhällsbyggnadsutskottet.
4:e kvartalet  Utställning
4:e/1:a kvartalet Antagande
1:a kvartalet 2014 Laga kraft

Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.

Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med gamla plan och 
bygglagen 5 kap, 20 och 23§§ (1987:10).

Genomförandetid
Genomförandetiden för planen slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl fi nns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. En 
ändring eller ett upphävande av planen efter genomförandetidens utgång innebär att 
ingen ersättning utgår till en fastighetsägare t ex om en outnyttjad byggrätt tas bort eller 
minskas.

Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bl.a. ansvaret för, iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom ett planområde. Inom planområdet är HUVUDGATA 
allmän platsmark. För planområdet avseende allmän platsmark påtar sig kommunen 
huvudmannaskapet.
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ANSVARSFÖRDELNING
Allmän plats
Inom planområdet fi nns en busshållsplats som planläggs som HUVUDGATA, allmän 
platsmark. Trafi kverket är väghållare för väghållare för vägen.

Kvartersmark
Inom kvartersmark som erhållit beteckningen KONTOR ansvarar fastighetsägaren för 
att byggnader och anläggningar anordnas samt övrigt driftansvar, underhåll och skötsel 
av marken.

Vatten, avlopp och dagvatten
Ledningar för vatten och avlopp fi nns anslutna till aktuellt planområde. 

Ledningarna får förläggas i allmän platsmark och i gator utan särskilt u-område.

Dagvattnet bör tas omhand lokalt i största möjligaste mån. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsägare
Planområdet berör i sin helhet fastigheten Kyrkeby 3:31, vilken ägs av Solberga 
kyrkliga samfällighet. Aktuell del av Kyrkeby 3:31 ingick tidigare i fastigheten Källsby 
1:1.

Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet redovisas i en till 
handlingar tillhörande fastighetsförteckning.

Mark ingående i allmän plats, inlösen
Detaljplanen medför en rättighet samt skyldighet (om fastighetsägaren begär det) för 
kommunen att lösa in mark utgörande av allmän plats.

Den del av fastigheten Kyrkeby 3:31 som idag består av en busshållsplats planläggs 
som allmän plats (HUVUDGATA, busshållsplats).

Fastighetsbildning
Den del av planområdet som utgörs av allmän plats överförs lämpligen till den 
angränsande kommunala fastigheten Kyrkeby 3:34.

TEKNISKA FRÅGOR

Geoteknik och grundläggning
En geoteknisk utredning gjordes 2005 inför byggnation av befi ntlig byggnad. Åtgärder 
vidtogs för att eliminera skredrisk, vilket framgår av planbeskrivningen.

De geotekniska förhållandena fi nns beskrivet i planbeskrivningen. 
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EKONOMISKA FRÅGOR

Avtal
Ett plankostnadsavtal har tecknats för kostnader kopplade till upprättande av detaljplan 
för kontor mellan Samhällsbyggnad Plan och fastighetsägare. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Stenungsunds kommun får eventuellt utgifter till följd av inlösen av allmän plats. Även 
kostnader för ev. fastighetsbildning och  ev. lantmäteriförrättningar i samband detta 
belastas kommunen.

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare
All byggnation och anläggning inom kvartersmark bekostas av byggherren. 
Anslutningsavgifter uttages i enlighet med gällande taxor.

Tele och el
Vid behov av att fl ytta nätanläggningar, kablar för el och tele etc. bekostar 

fastighetsägaren detta.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Samhällsbyggnad Plan    Mark och Exploatering 

Stenungsunds kommun    Stenungsunds kommun

Erik Olmårs       Andreas Wingfors   

Planeringsarkitekt     Mark- och exploateringsingenjör 

  


