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Organisatoriska frågor 

Planprocessen 
Planen bedrivs med normalt planförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan kommer att ställas ut 
för granskning innan det tas upp för godkännande och antagande. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att 
antagandebeslutet inte överklagas. I detta skede har kommunen samrått med andra myndigheter, 
fastighetsägare och berörda parter som beretts tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. 
 
Kungörelse om utställning annonseras i Bohusläningen samt läggs ut på kommunens hemsida. Efter 
utställning sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit in i ett utställningsutlåtande. 
Eventuellt kan mindre justeringar behöva göras utifrån de synpunkter som då kommit in. Därefter kan 
kommunen besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 
Arbetsgången i planprocessen beskrivs i nedanstående figur: 
 

 
 
I varje skede ska inkomna synpunkter sammanställas och utvärderas i en redogörelse. Denna redogörelse 
ligger till grund för beslut i Miljö-och byggnadsnämnden om fortsatt planläggning. 
 
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden ska 
planen normalt inte ändras eller upphävas om inte särskilda skäl finns. Genomförandetiden är den tid 
inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentligaste rättseffekten är, att markägarna under 
genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om kommunen 
inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt 
som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 
upphäva planen om så bedöms lämpligt, 
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Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses ansvaret för anläggning och drift av allmän platsmark inom planområdet. I 
detta fall områden betecknade L-GATA och NATUR på plankartan. Vägar i området förvaltas av 
Heljeröd-Sparöds vägförening. Kommunen inte huvudman för någon allmän platsmark inom 
Heljerödsområdet. Kommunen föreslås därför inte heller vara huvudman för allmän plats i denna plan. 
All allmän plats inom planområdet föreslås få enskilt huvudmannaskap. 
 
Områden betecknade NATUR inom denna detaljplan kan antingen förvaltas av befintlig vägförening eller 
enbart av fastighetsägare inom planområdet. 
 
Enligt regelsystemet är huvudman för allmän plats även ansvarig för genomförandet, dvs. byggandet. 
Dessa skyldigheter kan överföras på exploatören för Heljeröd 1:86, se under avtal. 
 
Driftansvarig för det allmänna va-nätet är Västvatten. Västvatten kommer att erbjuda anslutning till 
fastigheten Heljeröd 1;86 vid fastighetsgräns mot Heljerödsgatan. 
 
Fördelningen av ansvaret för anläggning och drift kan sammanfattas i nedanstående tabell: 
 

Anläggning (kartbeteckning) Anläggning Drift 

Allmän plats 
L-GATA Samfällighetsförening Samfällighetsförening 
NATUR Samfällighetsförening Samfällighetsförening 
Kvartersmark 
B (rensning av skrotsen) Fastighetsägare - 
B (byggande) Fastighetsägare Fastighetsägare 
E (transformatorstation) Elnätsleverantör Elnätsleverantör 
Vatten och avlopp fram till 
anslutningspunkt Västvatten Västvatten 
Dagvatten Fastighetsägare Fastighetsägare 

 

Fastighetsbildning 
Lantmäteriet bildade 2016-11-15 ärendenummer O161428, en exploateringsfastighet, Heljeröd 1:86, 
genom avstyckning från fastigheten Heljeröd 1:3. Fastigheten bildades som ett led i att genomföra 
detaljplanen. Av förrättningen framgår vidare: ”Utfart bedöms kunna ske från angränsande enskild väg. 
Formell rätt att använda vägen bör lösas i en framtida anläggningsförrättning.” 
 
Lantmäteriet utförde under 2018-19 en fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning. Förrättningen 
gällde samtliga gränser runt fastigheten Heljeröd 1:86. Förrättningen avslutades 2019-01-18. Plankartan 
är upprättad på grundkarta med fastighetsgränser ajourförda 2018-05-21. En jämförelse mellan grund-
kartan och gränser från förrättningen 2019-01-18 visar på avvikelser på ett par decimeter eller mindre. 
Detta ligger inom tolkningsmånen för en plankarta. Detaljplanen kommer inte att föranleda ändringar av 
fastigheten Heljeröd 1:86, jämfört med de gränser som slogs fast vid förrättningen 2019-01-18. 
 
Ny bebyggelse inom Heljeröd 1:86 kan utgöra en eller flera fastigheter. Om alternativet flera fastigheter 
väljs ska gångytor, körytor och gästparkering vara en gemensamhetsanläggning för de berörda 
fastigheterna (1 på kartan nedan). Plankartan ger stöd för detta genom en g-bestämmelse.  
 
Utfarter till Heljerödsgatan kan (2 på kartan nedan) antingen regleras genom servitut, eller genom att 
tillföras en gemensamhetsanläggning. Detaljplanen ger stöd för bägge alternativen. 
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g-områden på plankartan. 
 

 
När detaljplanen har vunnit laga kraft ska ägaren till Heljeröd 1:86 söka en anläggningsförrättning hos 
Lantmäteriet för att reglera ansvar för allmän plats, NATUR och L-GATA inom detaljplanen, samt de två 
utfarterna enligt kartan ovan. 
 
Samfälligheten Heljeröd GA:1 kommer att belastas av trafik till och från planområdet. Förhållandet 
mellan Heljeröd GA:1 och Heljeröd 1:86 kan regleras på flera olika sätt. Ett servitut är en möjlig lösning 
för att säkerställa åtkomst till Heljerödsgatan. Alternativt ingår väganslutning i samfällighet för hela 
vägen. Lantmäteriet prövar efter ansökan ombildning av befintlig vägsamfällighet. Vid förrättningen 
fattas bl.a. beslut om fördelning av kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor mm. 
Parterna kan om man så önskar avtala om vissa frågor innan förrättning, se under avtal. 
 
 

Återställande av stenbrott 
Detaljplanen anger en bestämmelse ”bygglov får endast ges om stenbrottet inom B-området återställs i sin 
helhet”. Detta innebär att även om markägaren vill bygga ut fastigheten i etapper så måste hela stenbrottet 
återställas i en första etapp. Återställning ska göras ner till fast berg, så att inga lösa stenar finns kvar. En 
utbyggnad av området enligt detaljplanen förutsätter en sänkning med flera meter av befintliga 
markhöjder. Skrotstenen måste alltså forslas bort.   

 

Avtal 
Exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören krävs inte i denna detaljplan. 
 
Om parterna så önskar kan Heljeröd-Sparöds vägförening och ägaren till Heljeröd 1:86 träffa avtal om 
ansvarsfördelning för åtgärder inom allmän plats. Frågor som kan bli aktuella att reglera är: 

- Ansvar för utbyggnad Heljerödsgatan 
- Ansvar för återställning av skrotsten på allmän plats inom planområdet 

   
 
 
Amanda Jansson Björn Richardsson 
Plan- och exploateringschef Arkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Gränsland Arkitekter AB 
Sotenäs Kommun 
 


