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1. SYFTE
Genomförandebeskrivningens syfte är att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är, att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. ORGANISATORISKA FRÅGOR
2.1 Tidplan
Beslut i BN om utställning
Beslut i BN om godkännande
Beslut i KF om antagande
Laga kraft

2014-10
2015-10
2015-12
2016-01

Efter det att planen vunnit laga kraft kan bygglov erhållas och utbyggnaden av området
påbörjas.
2:2 Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är tio år för planområdet i sin helhet, räknat från
den tidpunkt detaljplanen vinner laga kraft. Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner ha en genomförandetid på minst fem år och högst femton år.
Efter det att genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla och ge byggrätt
som tidigare. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva
planen, utan att ej utnyttjade rättigheter behöver beaktas.
2:3 Ansvarsfördelning / Huvudmannaskap
Sotenäs kommun är inte huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Huvudmannaskapet är valt utgående från planens belägenhet, innehåll och utformning. Detaljplanen är belägen på landsbygden helt utanför tätorten Hunnebostrand där kommunen
förvaltar de allmänna platserna. För befintliga detaljplaner på Ödby Ö som ligger strax
norr om planområdet gäller enskilt huvudmannaskap. Planens grundsyfte är att möjliggöra utbyggnad av en anläggning för turism och korttidsboende där kommunen inte
kommer att vara involverad i driften.
Detta innebär, att planens allmänna platser iordningställs och förvaltas i detta fall av
exploatören inom planområdet.
Exploatören ansvarar för att nya vägar, gångstigar, lekplats och erforderliga VAanläggningar byggs ut.
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar även för underhåll och drift av planområdets
allmänna platser och gemensamma anläggningar (nya vägar, grönområden, lekplats)
utom VA-anläggningarna för vilka ny gemensamhetsanläggning ska inrättas.
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Ödbyvägen (från väg 174 till Ödby Ö) sköts av Öbrovägens samfällighetsförening,
ga:4, där även planområdets nya anläggningar samt de nya bostadsfastigheterna skall
ingå. En omräkning och ändring av andelstalen görs vid en särskild lantmäteriförrättning.
Ansvarsfördelningen kan sammanfattas enligt nedanstående:
Anläggning
B
E1
L1N1
N1
N2
N3
N4
N5
N6
NATUR
Nya LOKALVÄGAR
Nya NATURVÄGAR
z1 (ny internväg)
Åtgärder Ödbyvägen

Genomförande
Fastighetsägarna
Resp. teknikansvarig/
exploatören
Exploatören
Exploatören
Exploatören
Exploatören
Exploatören
Exploatören
Exploatören
Exploatören
Exploatören
Exploatören
Exploatören
Exploatören

VA-anläggningar
P

Exploatören
Exploatören

Drift
Fastighetsägarna
Resp. teknikansvarig/
exploatören
Exploatören/fastighetsägaren
Exploatören/fastighetsägaren
Exploatören/fastighetsägaren
Exploatören/fastighetsägaren
Exploatören/fastighetsägaren
Exploatören/fastighetsägaren
Exploatören/fastighetsägaren
Exploatören/fastighetsägaren
Fastighetsägarna
Exloatören/fastighetsägaren
Exploatören/fastighetsägaren
Öbrovägens Samfällighetsförening, ga:4
Samfällighet
Exploatören/fastighetsägaren

• Fastighetsbildning
Med fastighetsbildning avses alla ändringar av fastigheters gränser, inrättande av
gemensamhetsanläggningar och upplåtelse av servitut och ledningsrätter.
Fastighetsbildning prövas i en lantmäteriförrättning av Lantmäteriet i Uddevalla.
Lantmäteriförrättning söks och bekostas av den fastighetsägare som är berörda av den
aktuella åtgärden.
• Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet, antingen via Hunnebo
lera eller via en ny kommunal VA-ledning vid rondellen i väg 174.
Områdena inom planområdet skall brandvattenförsörjas enligt gällande VA-regler.
I samband med planens genomförande, då förläggningen av VA och övriga ledningar
avgörs i detalj, är det lämpligt att samråd sker med Sotenäs Naturskyddsförening för att i
möjligaste mån minimera eventuella skador på miljön.
Yt- och takvatten från ny bebyggelse avleds i nya dagvattenledningar till markområden
inom planområdet som är lämpliga för infiltration.
Samtliga nya vägar inom planområdet utföres som grusvägar med ensidigt tvärfall mot
skåldike och även detta ytvatten avleds i ovannämnda nya dagvattenledningar och
infiltreras.
I planområdets norra och södra del redovisas plats för nya pumpstationer.
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• Vägar
Området trafikmatas från väg 174 via befintlig väg, Ödbyvägen, som även trafikförsörjer befintlig bebyggelse på Ödby Ö. Ödbyvägen har en varierande bredd, och eftersom det bara är på några få ställen som körbanan är bredare är 4,5 meter, har det iordningställts 13 st. mötesplatser och det har inte varit någon anmärkning mot antalet
mötesplatser vid trafikverkets besiktning av Ödbyvägen för stadsbidrag.
För Ödbyvägen har det gjorts en trafikutredning av Henry Grew 2014-07-04. Utredningen visar att god standard uppnås med blandtrafik enligt VGU, under förutsättning att hastighetsbegränsningen sänks från nuvarande 50 till 30 kilometer per
timme. För att säkerställa att hastighetsbegränsningen efterföljs finns det olika former
av fysiska åtgärder som kan vidtas. Det viktigaste är att hastighetssäkra eventuella
passager över Ödbyvägen. Hastighetsbegränsningen kan variera över året. 30 kilometer i timmen kan förslagsvis gälla under sommarmånaderna då antalet oskyddade
trafikanter är störst, och då är blomlådor att föredra som hastighetsdämpande åtgärd.
Ödbyvägen sköts av Öbrovägens samfällighetsförening, ga:4, där även planområdets
nya anläggningar och nya bostadsfastigheter skall ingå. En omräkning och ändring av
andelstalen görs vid en särskild lantmäteriförrättning. Innan utbyggnaden av planområdet skall en besiktningsman tillsammans med exploatören och företrädare för samfällighetsföreningen besiktiga vägen och exploatören skall skriftligen godta att efter
slutbesiktning återställa väg och beläggning till samma skick som vid förbesiktningen.
• Grönområden (NATUR)
Viktiga frågor i planarbetet har varit att ta till vara och säkerställa de naturvärden som
finns inom området. Detta har gjorts genom de NATUR-områden som avsatts inom
planområdet.
Naturmarken inom planen behöver ej iordningställas men väl skötas. Förvaltningen av
dessa naturområden åvilar exploatören/fastighetsägaren.
• Parkering
Parkering för bostadshusen och uthyrningsstugorna anordnas primärt inom kvartersmark. Besöksparkering till uthyrningsstugorna bedöms kunna ske i anslutning till
tillfartsvägarna, på platta partier direkt vid vägområdet. Härigenom skulle man slippa
att anlägga hårdgjorda ytor i naturlandskapet, mer än nödvändigt. I projekteringen av
grusvägarna, som leder till husen, hittas de lämpliga ”naturplatser”, som kan användas
till kompletterande parkering.
Inom planområdet i övrigt kommer ytterligare ca 100 parkeringsplatser att anordnas
som parkering för tält- campingen och campingstugorna. Även i anslutning till Gården
med servicecentret kommer det att iordningställas parkeringsplatser med besöksparkering. Dessa parkeringar borde täcka parkeringsbehovet för campingområdena och
övriga besökare.
• Avfall
Centralt inom planområdet har ett E1-område avsatts där exploatören skall anordna
uppställningsplats för containrar, för källsortering och lämning av hushållssopor.
Anläggningen förvaltas av exploatören/fastighetsägaren.
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• El och Fiberkabel
För områdets elförsörjning svarar eldistributionsföretag. På beställning dras ledning
fram till mätarskåp innanför tomtplatsgräns eller till gemensamma mätarskåp.
I planområdets mellersta del redovisas plats för en ny transformatorstation.
En förening, Askum Fiber (med 320 intresserade fastighetsägare), har bildats för
utbyggnad av fibernätet utanför tätorterna. Exploatören har anmält intresse till
föreningen om utbyggnad av fibernätet även inom det nu aktuella planområdet när
exploateringen av området påbörjas. Tomrör för fiberkabel skall läggas med när man
lägger VA-ledningar både till och inom området.
2.4 Avtal
Ett särskilt plankostnadsavtal har upprättas mellan exploatören och Sotenäs kommun,
som reglerar kommunens kostnader i detaljplaneprocessen.
Ett exploateringsavtal mellan Sotenäs kommun och exploatören, skall upprättas. I
exploateringsavtalet regleras ansvars- och kostnadsfördelningen, och erfoderliga
regleringar för genomförandet av detaljplanen. Exempel på innehåll kan vara:
•

villkor för anslutning av den föreslagna bebyggelsen till kommunens VA-nät.

•

villkor för marköverlåtelser och markregleringar.

•

godkännande av projekteringshandlingar för VA- och vägutbyggnad.

•

säkerställande av parkering.

•

ekonomiska frågor rörande kommunens kostnader vid framtagandet av detaljplan
över exploateringsområdet.

•

kostnader för ombyggnad av väganslutning till väg 174. Avtalet som upprättas skall
reglera erforderliga åtgärder och kostnader samt reglera förhållandet mellan
trafikverket, kommunen och exploatören.

•

I exploateringsavtalet bör även inskrivas under vilka tider byggnadsarbetet får pågå
inom området.

Exploateringsavtalet ska godkännas av kommunfullmäktige senast samtidigt som
detaljplanen antas.

3. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
3.1 Ägoförhållande
Planområdet är 36,6 ha stort. All marken inom planområdet är i privat ägo.
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3.2 Fastighetsbildning
Genom detaljplanen skapas nya byggrätter vilket bla innebär att nya bostadsfastigheter
kan bildas genom avstyckning inom planområdet. Det har tidigare lämnats positivt
förhandsbesked för avstyckning från 1:44 och detaljplanen innebär att avstyckning av
två nya bostadstomter från fastigheten Ödby 1:44 tillåts.
Detaljplanen innebär för övriga områden med t.ex. uthyrningsstugor att dessa områden
inte får uppdelas i flera fastigheter.
3.3 Fastighetsreglering Ödby 1:50
För att skapa en fastighetsindelning enligt detaljplanen ska mark överföras från Ödby
1:2 till Ödby 1:50. För att lösa den aktuella marken skall överenskommelser upprättas
mellan de berörda fastigheterna. Ersättning för denna mark regleras i en frivillig
överenskommelse inför ansökan om fastighetsreglering.
3.4 Servitut
Inom NATUR-områdena norr och söder om tältcampingen har egenskapsbestämmelsen
”tillfart” inlagts på plankartan för tillfarterna till de befintliga bostadsfastigheterna
Ödby 1:49, Ödby 1:50 och Ödby 2:16. Servitutsavtal finns redan för dessa tillfarter.
3.5 Gemensamhetsanläggningar
Ny gemensamhetsanläggning ska inrättas för vatten- och avloppsanläggningar inom
planområdet. Samtliga aktuella anläggningar ligger på privat mark. Utrymme för dessa
anläggningar upplåtes utan ersättning.
Gemensamhetsanläggningen inrättas i en lantmäteriförrättning, som söks och bekostas
av exploatören. I förrättningen säkerställs utrymme för anläggningarna samt beslutas
om deltagande fastigheters delaktighet och kostnadsansvar.
3.6 Samfälligheten s:4
Denna samfällighet har idag ingen funktion och kommer förslagsvis att utgå i samband
med de fastighetsbildningar/regleringar som kommer att utföras.

4. EKONOMISKA FRÅGOR
4.1 planekonomi
Detaljplanens genomförande innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunen.
Exploatören skall betala alla med detaljplanearbetet förenade kostnader samt för
genomförandet av detaljplanen.
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5. TEKNISKA FRÅGOR
5.1 Geoteknik
Inom de delar av planområdet där det föreslås ny bebyggelse utgörs marken av fast berg.
Grundläggning av byggnader kan därför huvudsakligen ske direkt på berg. Någon risk för
bergras/blocknedfall inom dessa bergområden föreligger ej.
Inom de delar av området som föreslås för tältcamping samt husvagns- och husbilscamping består marken av lösare sediment men det antas inte föreligga några
stabilitetsproblem då dalgångarna är flacka.
Med tanke på ovanstående har det i dagsläget inte bedömts nödvändigt att utföra någon
komplett geoteknisk utredning.
5.2 VA-projektering
För området har det gjorts en översiktlig VA- och dagvattenutredning av Aqua Canale.
Erforderlig VA-projektering skall genomföras av exploatören. Godkännande av
projekteringshandlingar skall ske av Sotenäs kommuns tekniska avdelning.
Ansvar för utbyggnaden av va-anläggningar inom planområdet åvilar exploatören
5.3 Vägprojektering
Erforderlig vägprojektering skall genomföras av exploatören. Godkännande av
projekteringshandlingar skall ske av Sotenäs kommuns tekniska avdelning.
Ansvar för utbyggnaden av gatuanläggningar inom planområdet åvilar exploatören
6. ÖVRIGA FRÅGOR
I samband med iordningställandet av området skall marken som ianspråktas för byggnation utjämnas och rensas från eventuell lös sten. Någon risk för bergras/blocknedfall finns
dock inte inom dessa områden. På några ställen finns dock olycksrisk på grund av branta
bergskanter och i dessa avsnitt har det i detaljplanen reglerats att skyddsstaket skall
anordnas.
Stentransporter får ej förekomma från den 15 juni till den 15 augusti.
7. PLANFÖRFARANDE
Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (PBL 1987:10) eftersom
planärendet påbörjades innan den 2:a maj 2011, då den nya plan- och bygglagen trädde
i kraft.

Planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt planförfarande, vilket bland annat innebär
att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och ställs ut innan det kan tas upp
för antagande.
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8. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Bengt Gustafsson

Fysisk planerare

Genomförandebeskrivningen är upprättad av CIM&BIM Arkitekter AB i samarbete
med ovannämnda kommunala tjänsteman.

Lars-Erik Andersson
Planarkitekt

9. JUSTERING
Med anledning av de synpunkter som inkommit under utställningen har det gjorts
justeringar, kompletteringar och bearbetningar av planförslaget i enlighet med utlåtande
efter utställning.
Justerad av CIM&BIM Arkitekter AB 2015-05-29

Lars-Erik Andersson
Planarkitekt
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