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Inledning 
 
Kommunen har för avsikt att planlägga nya verksamhetstomter i Skene samt att utöka pendel-
parkeringen. Intill finns en bussterminal för vilken byggrätten utökas.  
 

Organisatoriska frågor 
 

Tidplan 
Beräknad tidplan: 
Samråd       okt 2010 
Godkännande av genomförandebeskrivning i KSAU  dec 2011 
Beslut om utställning i PBN     dec 2011 
Utställning       jan-feb 2012 
Godkännande i PBN     juni 2012 
Antagande i KS och KF     sept 2012 
Genomförande      2013- 
 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.  
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Marks kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för anläggande av lokalgata, pen-
delparkering, naturmark med gångvägar och trädplantering samt skötsel av parkmark. 
Därutöver ansvarar kommunen för kontinuerlig besiktning av Skrålabäckens bäckfåra för att 
upptäcka erosion och för att vegetionen runt Skrålabäcken skyddas (inom skyddszon). 
 
Inom parkmark finns en byggrätt för en skyltpylon. Kommunen avser att ge verksamheterna 
rätt att anordna och underhålla en för området gemensam skyltpylon på kommunens mark. 
 
Det kommunala verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten utökas att omfatta 
planområdet.  
 
Tomtköpare ansvarar för markarbeten och byggnation inom kvartersmark för industritomter. 
Som underlag finns plan för höjdsättning och massbalansering som utgör en förutsättning för 
att dagvattenhanteringen ska fungera. Eventuella ändringar i tomtuppdelning och höjdsättning 
ska godkännas av Teknik- och serviceförvaltningen. 
 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
 
Ägoförhållanden 
Kommunen äger fastigheterna Skene 2:1, Skene 2:8, Skene 8:38 och Skene 2:21.  
Skene 2:41 ägs av Terminal Clean 156 AB. 
 

Fastighetsbildning och ledningsrätt  
Ett genomförande av planen innebär att nya industritomter kan bildas. Föreslagen tomtindel-
ning hänger ihop med höjdsättningsplanen där tomterna terrasseras för att uppnå flacka lut-
ningar på tomterna. Ledningar och anordningar för el, vatten, avlopp samt dagvatten inom 
kvartersmark säkerställs genom ledningsrätt. Ledningsrätten ska också ge kommunen rätt att 
anlägga och sköta dagvattendiket.  
 



Kommunen ansöker om fastighetsbildning av industritomter hos Lantmäteriet efter att detalj-
planen vunnit laga kraft. Förrättningskostnaden debiteras av tillträdande köpare i samband 
med försäljning.  
 
Servitut  
Vid eventuell utbyggnad av fjärrvärme ansöker Marks kraftvärme AB om servitut för fjärrväre-
ledningar inom u-område på kvartersmark. 

 
Tekniska frågor 

 

Tekniska utredningar 
Följande tekniska utredningar utgör underlag för detaljplanen: 

1. Markmiljörapport 2010-06-14, Atkins 
Förekommande markföroreningar underskrider riktvärdet för känslig markanvändning 
och behöver inte saneras. Sediment i Skrålabäcken bör rensas från föroreningar.  

2. Dagvattenplan 2010-06-14, Atkins   Obs! I senare projektering av Alp markteknik har 
förslag till dagvattenhantering delvis ändrats. 

3. Geoteknisk undersökning 2011-11-22, Norconsult 
4. Kostnadsberäkning Gata och Parkering, Damm och VA Alp markteknik 2011-11-21 
5. Tomthöjdsättning och VA, Alp Markteknik 2012-05-10 
6. Massbalansplan , Alp Markteknik 2012-05-10 
7. Lastrestriktioner efter höjdsättning av tomter  Norconsult 2012-04-18 

 
Besiktning av Skrålabäcken - erosion 
Kommunen (Teknik- och serviceförvaltningen) ansvarar för att besiktiga bäckfårans slänter 
inom planlagd naturmark en gång om året. Slänterna ska dokumenteras och kontrollprogram 
tas fram. Kommunen ansvarar för att anlägga eriosionsskydd ifall det skulle visa sig att erosion 
pågår. 
 
Markarbeten 
Under entrepenaden vid utbyggnad av planområdet skall det uppmärksammas om markmiljö-
föroreningar förekommer, detta kan göras med antingen mätinstrument eller okulärt. Ifall för-
orenad mark påträffas skall detta rapporteras till kommunens miljökontor.  
 
Om det krävs erosionsskydd i vattenområdet är det anmälnings- eller tillståndspliktigt vatten-
verksamhet enligt 11 kap 2§ MB. Om några småbiotoper påverkas i samband med exploate-
ringen måste biotopskyddsdispens sökas hos länsstyrelsen. 
 
Dagvattenanläggninar 
Miljökontorets miljöenhet ska vara delaktigt vid detaljprojektering av dagvattenhantering ur 
naturvårdssynpunkt för att beakta Skrålabäckens naturvärden. 
 
Opto, el, telefon och fjärrvärme 
Kommunala optoledningar ska samförläggas med VA-ledningarna. 
 
Vattenfall önskar samförläggning av elkablar vid gatuentrepenad. 
 
Vattenfalls kabel  inom område E1 väster om dagvattendammen behöver flyttas. 
 



Skanova har en teleledning som passerar över den sydvästra tomten och kan behöva flyttas. 
För åtgärder av teleanläggningar önskar Skanova kontakt i tidigt skede för planering och 
kostandsfördelning.  
 
Mark reserveras på kvartersmark (u-omr) öster om lokalgatan för att möjliggöra utbyggnad av 
fjärrvärme. 

 
Ekonomiska frågor 

 
Utgifter 
 
Mark 3,24 ha    370 000 kr 
Räntekostnad mark 
 

     30 000  
 

Allmän plats- gata  1 325 000 
Trottoar och gångväg 84 000 

 
1 409 000 

Makadammagasin inom gatumark    276 000 
Allmän plats - pendelparkering    540 000 
Projektering byggledning 7% 
Oförutsett 10% 
 

   378 000 
 

Natur - plantering av träd (12 st)      42 000 
Administration och fastighetsbild-
ning 

   400 000  

Flytt av Vattenfalls kabel    139 000 
Utredningar     539 000 kr exkl moms  
Totalt 4 116 000 kr  
 
 
 
 

 

VA-anläggning  1 533 000 
Dagvattendamm 863 000 och 
väg till damm 84 000 inom E1 

  947 000  

dike på tomtmark      43 000 
Projektering byggledning 7% 
Oförutsett 10% 

  429 000 

Totalt 2 952 000 

 
Inkomster 
 
Mark och fastighetsbildning 2 710 000 kr 

Planavgift 
planavgift från Terminal Clean 
156 AB* 

 
 

 

VA och dagvatten, taxa 2012 
för sex tomter  

1 600 000 kr 

 
 
*Inom Skene 2:41, tidigare planlagt område, debiteras planavgift enligt taxa i samband med 
ansökan om bygglov för utökad byggrätt. 


