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1 Inledning 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighets-
rättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detalj-
planen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. 

Detaljplanens syfte är att tillåta 7 nya byggrätter och utökad byggrätt för 24 befintliga bostäder. 
Detaljplanen medger också badplats och flytbryggor för angöring av småbåtar. 

2 Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp. 
 
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. En gemensamhetsanläggning (GA) med 
samfällighetsförening kommer att bildas genom lantmäteriförrättning.  

Samfällighetsföreningen svarar formellt och ekonomiskt, för den utbyggnad och förvaltning som 
krävs för: 

 allmän plats med naturområden, lokalvägar, vändplatser och anslutning till 
Jägmästarevägen (standard på allmän plats bestäms i lantmäteriförrättningen). 

 vattenområde WB1 (frivilligt) 
 
För åtgärder på kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare. 
För befintliga kraftledningar svarar Vattenfall AB, Region Väst. 
För elförsörjningen och ev ny transformatorstation svarar Vattenfall Västnät AB. 
TeliaSonera Skanova Access AB svarar för teleförsörjningen. 

Befintliga detaljplaner 
De två befintliga detaljplanerna upphävs i samband med att upprättad detaljplan ”Detaljplan för 
Håkankila 2:36 m.fl. Marks kommun Västra Götaland” vinner laga kraft.  

Tidplan 
Detaljplanen beräknas antas under vinter/vår 2013. 
 

Genomförandetid 

För större delen av planen gäller fördröjd genomförandetid, vilket innebär att planen inte börjar 
gälla förrän vatten och avlopp har byggts ut i området, dock senast första januari 2017.  
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Genomförandetiden, för de fastigheter som för närvarande (2013) har godkända 
avloppslösningar, börjar gälla direkt när detaljplanen vinner laga kraft.  

Detaljplanens genomförandetid är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

3 Fastighetsrättsliga frågor 

Lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för detaljplanens genomförande med bl.a. 

 bildande av GA (enligt Anläggningslagen) för:  
1. Allmän plats med naturmark, lokalvägar, vändplatser och anslutning till 
Jägmästarevägen. 
2. Eventuell flytbrygga i vatten 

 Fastighetsregleringar och avstyckningar 
 Säkerställa ledningar i U-områden och i allmän plats genom servitut alternativt 

ledningsrätt 

Allmän plats 
Utrymme ska beredas för va, dagvatten, el- och teleledningar. 
 
Alla har rätt till vistelse och bad längs stranden genom den allmänna platsmarken.  
 
Fastigheterna Håkankila 2:34, 2:35, 2:36, 2:45 och föreslagen tomt på Håkankila 2:20 skall 
uppföra staket eller liknande mot den allmänna platsmarken längs sjösidan för att just 
strandremsan skall kännas allmän. Enskilda anläggningar och servitut finns idag på den allmänna 
platsmarken (en fastighetsägare har flyttat sin friggebod från allmänn platsmark till egen fastighet 
till följd av den nya planen. Kommunen uppskattar denna handling). Den blivande 
samfällighetsföreningen kommer att ha hand om utformning och förvaltning.  
 
Fastigheterna som ansluter direkt eller ansluter via den mindre lokalvägen (i sydöstra 
planområdet) till Jägmästarevägen har inte samma nytta av det större vägsystemet inne i 
planområdet som övriga fastigheter har. Detta tas hänsyn till i lantmäteriförrättningen. 

Fastigheter berörda av allmän plats: 
Lygnersvider 1:31 
Håkankila 2:20 
Håkankila 2:4  
Håkankila 2:12 
Ersättningsfrågor hanteras i lantmäteriförrättningen. 

Fastighetsregleringar 
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lygnersvider 1:31 och Håkankila 2:33 ger rätt 
till utökad byggrätt för uthus/garage på Håkankila 2:33. 
Förrättning och markköp bekostas av fastighetsägaren till Håkankila 2:33. 
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Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Håkankila 2:4 och Håkankila 2:35 ger rätt till 
större tomt norrut för fastighet Håkankila 2:35.  
Lantmäteriförrättning och markköp bekostas av fastighetsägaren till Håkankila 2:35. 
 
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Håkankila 2:20 och Håkankila 2:45 ger rätt till 
större tomt norrut för fastighet Håkankila 2.45. 
Lantmäteriförrättning bekostas av fastighetsägaren till Håkankila 2:45. 
 
Kommunen avser att köpa områdena E2 och E3 av Svea skog (Lygnersvider 1:31). 

Tillkommande byggrätter: 
Fastigheten Håkankila 2:4 - två nya tomter. 
Fastigheten Håkankila 2:44 - två nya tomter 
Fastigheten Håkankila 2:20 - två nya tomter. 
Fastigheten Håkankila 2:45 - en ny tomt. 
Avstyckningarna hanteras i lantmäteriförrättningen och bekostas av fastighetsägarna. 
Tillkommande byggrätter skall införlivas i planområdets blivande samfällighetsförening och även 
Jägmästarevägens vägsamfällighet. 

Anläggningar i vatten 
Detaljplanen ger utökad rätt till att ha flytbrygga i vatten, inom område W1.  
För byggande i vatten krävs prövning enligt Miljöbalken. De enskilda fastighetsägarna ansvarar 
för att söka de tillstånd och få de rättigheter som krävs. 
Håkankila 2:36 och 2:45 har servitut på allmän plats i gällande och föreslagen detaljplan. De har 
fortsättningsvis rätt till bad och båtförtöjning genom sina respektive servitut i vattenområdet W1.  
Fastigheterna Håkankila 2:34 och 2:35 har servitut som berörs av allmän plats i föreslagen 
detaljplan. De har fortsättningsvis rätt till bad och båtförtöjning genom sina respektive servitut i 
vattenområdet W1. 
 
Detaljplanen ger förutom badmöjligheter också möjligheten att bilda GA för flytbrygga inom 
område WB1 för alla fastigheter inom planområdet. Endast de fastigheter som är intresserade 
behöver delta. Frågan hanteras i lantmäteriförrättningen. Blivande samfällighetsförening ansvarar 
för att söka de tillstånd och få de rättigheter som krävs för byggande i vatten. 

Fastigheter berörda av vattenområde: 
Håkankila 2:2 
Håkankila 2:3   
Håkankila 2:4 
Lygnersvider 1:31 
Ersättningsfrågor vid inrättande av gemensamhetsanläggning hanteras i förrättningen. 

U-områden 
I detaljplanen är redovisade u-områden avsedda för att säkerställa förläggning av allmänna 
underjordiska ledningar, såsom el, tele och va-ledningar. 
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Fastigheter berörda av u-områden: 
Lygnersvider 1:31 
Håkankila 2:4 
Håkankila 2:53 
Håkankila 2:52 
Ersättningsfrågor hanteras i lantmäteriförrättningen. 

Y-område 
I detaljplanen är redovisat y-område avsett för att möjliggöra utfart för angränsande fastighet.  

GA som berörs utanför planområdet 
 
Lygnersvider ga:1 förvaltas av Jägmästarevägens vägsamfällighet. Förändringar hanteras i 
lantmäteriförrättningen. 

4 TEKNISKA FRÅGOR 

Vägar 
Nya vändplatser skapas i slutet på 2 av lokalvägarna inom området för att underlätta för bl.a. 
räddningstjänsten och sophämtning. Anslutningen till Jägmästarvägen ska höjas och planas ut för 
att förbättra sikten.  
 
Frågorna hanteras inom lantmäteriförrättningen. Samråd ska ske med Trafikverket och 
Jägmästarevägens samfällighetsförening gällande planområdets anslutning till Jägmästarevägen. 
Samråd ska ske med kommunen gällande vägarnas standard inom planområdet. 

Kommunala transporter till pumpstationerna innebär att kommunen kommer att vara med i 
samfällighetsföreningen.  

Vatten och avlopp (va) 
Planområdet kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp.  
Det lokala va-nätet kommer att byggas ut och verksamhetsområde inrättas när 
överföringsledningen mellan Sätila och Ubbhult finns utbyggd och detaljplanen har vunnit laga 
kraft. 

Håkankila 2:36 har ett avtalsservitut som belastar Lygnersvider 1:31. Servitutet gäller ledningar för 
avloppsledning och infiltration. Servitutet berörs av allmän plats väg och de kommunala 
avloppsledningar som kommer att ligga i vägen. När kommunen bygger ut det kommunala va-
nätet ska hänsyn tas till befintlig ledning och vilket djup den ligger på. 
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Dagvatten 
Dagvatten för de befintliga fastigheter som angränsar till strandremsan (Håkankila 2:34, 2:35, 
2:36, 2:45) ska omhändertas lokalt och utformas med hänsyn till att Stora Öresjön är recipient 
samt används för bad och rekreation.  

För övrig kvartersmark inom planområdet tas dagvattnet omhand av det lokala va-systemet. 

Tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet (enligt 11 kap Miljöbalken) behövs för dagvattnets 
utsläppspunkt samt för diken runt utjämningsmagasinen. Kommunens tekniska förvaltning 
ansvarar för att tillståndsansökan eller anmälan sker. 

Lantmäteriförrättningen hanterar dagvattenutformning för den allmänna platsmarken om så 
krävs.  
 

Parkeringar 
All parkering ska ske inom kvartersmark. 

El och teleförsörjning 
Ledningarna kan lokaliseras i detaljplanens u-områden. Inom allmän platsmark ska utrymme 
beredas för erforderliga el- och teleledningar om så krävs. Se även rubrik lantmäteriförrättning. 
 
Luftburna telefonledningar (Skanova) berör nya byggrätter på fastighet Håkankila 2:4, dessa 
behöver markförläggas i vägen, frågan hanteras i lantmäteriförrättningen. Ekonomiskt är det en 
fråga mellan fastighetsägarna och ledningshavaren. Vid markförläggning bör samordning ske med 
utbyggnad av kommunalt va i området. 

Uppvärmning 
Kommunen är positiv till uppvärmning med förnyelsebara energikällor. Bergvärme tillåts ej inom 
området förrän tillfredsställande avloppslösning finns. 

Geoteknik 
Inga utredningar har gjorts i planprocessen. Fastighetsägare svarar för geotekniska frågor på sina 
respektive fastigheter. 

5 Ekonomi 

Planavgift 
Kommunen svarar för detaljplanearbetet och därtill tillhörande utredningar. Vid kommande 
bygglovsansökningar kommer kommunen att ta ut en planavgift för plankostnaderna, enligt av 
Kommunfullmäktige antagen taxa.  
Prisexempel: planavgift enligt 2013 års taxa ligger på 53400 kr för nybyggnad och på 26700 för tillbyggnad. 
Planavgift tas inte ut på tillbyggnader som är mindre än 50 kvm. 
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Anläggningsavgift för VA 
Avgiftsskyldigheten inträder när kommunen upprättat och meddelat förbindelsepunkt för vatten 
och avlopp. Avgift utgår enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa som beslutats av 
kommunfullmäktige. 
Prisexempel: Anläggningsavgift enligt 2012 års taxa: 96 000 – 156 000 kr (inkl. moms). 

Samfällighetsföreningen 
Den blivande samfällighetsföreningen (samtliga fastigheter inom planområdet ingår) kommer att 
stå för kostnaderna för att anlägga, förvalta samt sköta drift och underhåll för: 

 allmän platsmark: naturmark och lokalvägar, tillkommande vändplatser och ny tillfart till 
Jägmästarevägen. 

 eventuell flytbrygga i vattenområdet. 
 

Standarden på allmän plats kommer att läggas fast i förrättningen. 
Kommunen kommer att ansvara för utbyggnaden av den längre väg som krävs för att nå 
pumpstation (E3). 
 

Lantmäteriets kostnader 
Lantmäteriets kostnader för att genomföra detaljplanen och medverkan till att ovanstående 
anläggningar kommer till stånd kommer att bekostas av blivande samfällighetsförening. 

 

Kinna vintern 2013 

 
 

Ingela Bengtsson-Schiötz   Åsa Svensson 
Exploateringsingenjör   Planarkitekt 
Explo AB     Tyréns AB 

 
 


