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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
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 fördelningen av ansvar och möjligheter till att genomföra detaljplan
för Vrångsholmen 2:1 m fl. Det geografiska 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
Planprocessen drivs med så kallat normalt planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget
till detaljplan kommer att samrådas och ställas ut för granskning innan det kan tas upp för
godkännande och antagande. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte
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överklagas. Detaljplanen har påbörjats 2010 vilket innebär att den skall hanteras enligt reglerna i
ÄPBL.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR PLANARBETET
Tidplan
Plansamråd
Utställning
KF antagande

februari - mars 2014
maj – juni 2014
september 2014

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner den laga kraft ca en
månad senare.
Tidplanen förutsätter att samrådet eller/och kommande utställning inte ger anledning till alltför
omfattande kompletteringar och omarbetningar av underlag och planhandlingar.
Efter det att detaljplanen har antagits kan sådan sakägare som senast under utställningstiden
framfört erinringar som ej blivit beaktade överklaga planen. Detta kan avsevärt försena
påbörjandet av plangenomförandet.
Exploatören avser att påbörja utbyggnaden av området så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

GENOMFÖRANDETID
Planens genomförandetid skall vara 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Den förhållandevis
långa genomförandetiden motiveras av planens stora omfattning och att utbyggnaden kommer att ske
etappvis under relativt lång tid.
Detaljplanen fortsätter att gälla även efter det att genomförandetiden gått ut såvida inte kommunen
fattar beslut om att upphäva detaljplanen. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en
garanterad rätt att bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens utgång kan planen ändras
eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för t ex förlorad byggrätt).

HUVUDMANNASKAP
Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningsställande, drift och underhåll av mark
och anläggningar inom allmän platsmark inom planområdet. Kommunen skall inte vara
huvudman för allmänna platser inom denna detaljplan. Det innebär att det blir enskilt
huvudmannaskap. Det är alltså ägare till fastigheter och anläggningar i området som gemensamt
får ansvaret att förvalta och sköta allmänna platser.
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ANSVARSFÖRDELNING
Allmänna platser
Här ges en sammanfattande beskrivning av hur färdigställande och av allmänplatsmark inom
området skall organiseras och hur det framtida driftsansvaret organiseras.
Område som på plankartan är märkt GENOMFART utgör av en del av gamla E6. Vägen är, sedan
nuvarande E6 färdigställts som motorväg, numera en länsväg med mer lokalt inriktad trafik. För
att förhindra köbildning på vägen vid tågpassager kommer separata avkörningsfiler att anordnas
för trafik till området både från norr och söder.
Vägen kvarligger under allmänt underhåll och förvaltas av trafikverket. Detaljutformning av de
föreslagna förbättringsåtgärderna kommer att ske i samråd med Trafikverket och i enlighet med
de direktiv Trafikverket ger.
Alla vägar och gångvägar inom och fram till området skall iordningsställas av exploatören i
enlighet med angivna standardkrav. Infartsvägen till området och körvägar inne i området skall
ges en körbanebredd på 4 meter vilket medger att två personbilar kan mötas. Ett antal
mötesplatser skall anordnas på infartsvägen för att underlätta möten med tyngre fordon samt
fordon med husvagn. Exploatörens ansvar att färdigställa vägarna i enlighet med angiven standard
skall regleras i exploateringsavtal.
Vägar och övrig allmänplatsmark inom området skall inrättas som gemensamhetsanläggning och
förvaltas av en nybildad samfällighetsförening. Exploatören skall initiera och bekosta erforderliga
lantmäteriförrättningar härför. Alla nybildade fastigheter inom planområdet samt Vrångsholmen
2:1 skall ingå i samfällighetsföreningen. Även ett antal befintliga fastigheter utanför planområdet
kommer att ingå i samfälligheten i den mån de utnyttjar utfartsvägen mot allmän väg. Andelstalet
för respektive fastighet fastställs av lantmäteriet i samband med anläggningsförrättningen.
Andelstalet skall i princip motsvara respektive fastighets utnyttjande av och belastning på
anläggningen.
All upplåtelse av allmänplatsmark inom planområdet skall ske utan ersättning till markägaren.
Detta regleras i exploateringsavtal
Översikt beträffande ansvarfördelning inom allmänplatsmark mm
Anläggning
(kartbeteckning)

Anläggningens ägare

Genomförandeansvarig

Driftsansvarig

GENOMFART
(förbättringar)

Trafikverket

Exploatör

Trafikverket

LOKALGATA

Samfällighetsförening

Exploatör

Samfällighetsförening

GÅNG

Samfällighetsförening

Exploatör

Samfällighetsförening

Dagvattenanläggning

Samfällighetsförening

Exploatör

Samfällighetsförening

Vatten- och avloppsanläggning

Samfällighetsförening

Exploatör

Samfällighetsförening
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Kvartersmark
Alla åtgärder som krävs för att iordningställa planområdet för avsett ändamål skall genomföras
och bekostas av exploatören.
Kvartersmark betecknad N1B på plankartan skall användas för campingstugor. Stugorna
kommer att få en byggnadsarea på mellan 25 och 50 kvm. Stugorna och tomtmarken med
parkering, uteplatser, lekytor utrymme för avfallshantering mm skall färdigställas av exploatören.
Efter färdigställande är avsikten att stugorna skall försäljas som bostadsrätter enligt det koncept
som ”Drömstugan” lanserat och genomfört på ett antal platser runt om i landet. Konceptet innebär
bl.a. att stugorna, när ägarna inte själva använder dem, skall ställas till förfogande för den
stuguthyrnings- och konferensverksamhet som skall etableras i området. Detta skall regleras i
bostadsrättsföreningens stadgar och i köpeavtalet.
Stugorna kommer att levereras med en färdig inredning anpassad till den planerade
uthyrningsverksamheten. Köparna är skyldiga att bibehålla och vid behov komplettera denna
inredning enligt de föreskrifter som ingår i köpeavtal och stadgar.
Sammantaget föreslås att stugorna delas upp i 6 olika bostadsrättsföreningar med ca 30
– 90 stugorna stugor i varje förening. Det innebär också att det kommer att bildas 6 nya
bostadsrättsfastigheter i området. Till varje grupp kommer att det uppförs en mindre
gemensamhetslokal avsedd för samvaro, lek, möten, fester etc. Avstyckning av tomt för enstaka
hus får ej ske.
All parkering skall ske på gemensamma parkeringsytor som iordningsställs inom respektive
bostadsrättsförenings fastighet .
Kvartersmark betecknat K2B på plankartan skall användas för hotelländamål. Avsikten är att även
hotellsviterna skall försäljas som bostadsrätter enligt samma princip och med samma krav på
uthyrning som gäller för campingstugorna. Byggnaden och tomtmarken skall färdigställas av
exploatören. Marken skall avstyckas och försäljs till den blivande bostadsrättsföreningen.
Mark som på plankartan betecknats HK1N1 skall disponeras för turistanläggningens
centrum. Här kommer att finnas reception, restaurang, konferens och festlokaler, kafé,
servicebutik och eventuellt ett antal hotellrum mm. På planen framför byggnaden kommer att
anordnas pool, uteservering, utrymmen för samvaro, lek och motion mm. Mark och byggnader
skall färdigställas av exploatören. Området skall sedan disponeras av exploatören eller eventuell
annan aktör som kan komma att ta över driftsansvaret för anläggningen.
Områden som på plankartan betecknats N2, N3, N4, N5, N6, P, V1 och WV1 skall iordningsställas
av exploatören. Alla dessa områden skall, liksom centralanläggningen, sedan disponeras av
exploatören eller eventuell annan aktör som kan komma att ta över driftsansvaret för
anläggningen. Det åvilar även exploatören att införskaffa alla tillstånd enligt MB som kan krävas
för anläggningar i vatten, inom strandskydd och inom naturreservat.
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Översikt beträffande ansvarfördelning inom kvartersmark
Anläggning
(kartbeteckning)

Anläggningens ägare

Genomförandeansvarig

Driftsansvarig

N1B
(campingstugor)

Bostadsrättsförening

Exploatör

Bostadsrättsförening

N1B
(hotellanläggning)

Bostadsrättsförening

Exploatör

Bostadsrättsförening

HK1N1

Exploatör/driftsbolag

Exploatör

Exploatör/driftsbolag

N2, N3, N4, N5, N6,

Exploatör/driftsbolag

Exploatör

Exploatör/driftsbolag

P, V1 och WV1

Exploatör/driftsbolag

Exploatör

Exploatör/driftsbolag

(parkering, hamn)
E1
( transformator)

Eloperatör

Eloperatör

Eloperatör

E2
(pumpstation)

Samfällighetsförening

Exploatör

Samfällighetsförening

T1
(järnvägsområde)

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

(bad, lek, camping)

AVTAL
Exploateringsavtal
Exploatören skall stå för samtliga detaljplanekostnader liksom samtliga kostnader för
genomförandet av detaljplanen. Exploatörens åtaganden härvidlag skall regleras närmare i ett
exploateringsavtal.
Exploatören skall ansluta området till kommunalt VA. Kommunen levererar vatten och avlopp vid
en anslutningspunkt i Säm. Exploatören skall anlägga en överföringsledning härifrån till
planområdet via Sannäs. Ledningarna skall dimensioneras så att bl.a. Sannäs och Raftötången kan
anslutas till kommunalt VA. Efter färdigställande skall överföringsledningen övertas av
kommunen för framtida drift och underhåll. I exploateringsavtalet skall bl.a. regleras
anslutningsavgifter samt den ersättning exploatören skall erhålla för ledningen.
För tre områden inom detaljplanen visar den geotekniska utredningen att förstärkningsåtgärder
måste utföras för att områdenas totalstabilitet skall bli godtagbar. Detta skall åtgärdas innan
detaljplanen får tas i anspråk för avsett ändamål. Detta förs in som ett krav i exploateringsavtalet.
Områdena sydöst om planområdet inrymmer stora ornitologiska värden. Området har förordnats
som naturreservat och fågelskyddsområde. Under tiden 15/3 – 1/7 är det förbjudet för allmänheten
att vistas i området. För att undvika att besökande till den planerade turistanläggningen av misstag
rör sig in i det skyddade området skall exploatören avföra ett avskiljande staket mot
reservatsområdet. Dessutom skall tydliga skyltar som informerar om gällande bestämmelser sättas
upp i anslutning till området. Detta förs in som ett krav i exploateringsavtalet
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Markägande
All mark inom planområdet är privatägd. Vrångsholmen AB (exploatören) äger fastigheterna
Vrångsholmen 2:1 och 2:2. Exploatören har även tecknat avtal om köp av fastigheten Tannam
5:22. Det är dessa fastigheter som direkt berörs av exploateringen. Detaljplanen berör ytterligare
ett antal privata fastigheter (infartsvägen) samt några samfällda områden. Övriga rättighetshavare
framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.
Allmän plats
Vid genomförandet av detaljplanen kommer all mark som är redovisad som allmänplatsmark att
inrättas som gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningen skall förvaltas av en
samfällighetsförening till vilken samtliga fastigheter inom området knyts. Även några fastigheter
utanför planområdet som utnyttjar infartsvägen till området bör ingå i samfälligheten.
Den planerade VA- anläggningen inom området skall också inrättas som
gemensamhetsanläggning för de fastigheter som utnyttjar anläggningen. Denna
gemensamhetsanläggning kan förvaltas av samma samfällighetsförening som skall förvalta
allmänplatsmarken inom området alternativt bildas en särskild samfällighetsförening för detta
ändamål
Kvartersmark och vattenområde
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft skall avstyckning av tomtmark för campingstugor och
hotell ske i enlighet med detaljplanens intentioner. Särskild planbestämmelse har införts som
förbjuder avstyckning av enskilda campingstugor. Fastigheterna Tannam 5:22 och Vrångsholmen
2:2 skall sammanläggas med Vrångsholmen 2:1.
Övrig mark inom planområdet förutsätts kvarligga inom fastigheten Vrångsholmen
2:1. Detta gäller även vattenområdet.
Inom planområdet finns ett antal marksamfälligheter. Avsikten är att dessa skall inlösas
i samband med plangenomförandet.
Servitut/Ledningsrätt
Genom det nordöstliga området med campingstugor dras ett gångstråk som bl.a. skall kunna
utnyttjas av boende i bostadsområdet längst i nordväst. Gångstråket har markerats med ”x” på
plankartan. Stråket skall säkerställas med servitut till förmån för Vrångsholmen 2:1 samt
fastigheter som avstyckas från denna.
Vatten- och avloppsledningar kommer till viss del att dras genom kvartersmark (gäller endast
områden för campingstugor). Ledningarnas lägen är inte fastställas ännu utan kommer att
bestämmas i samband med detaljprojekteringen av området. Några u- områden har därför inte
redovisats på plankartan. Ledningarna kommer dock att säkerställas med servitut innan områdena
överlåtes till respektive bostadsrättsförening.
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EKONOMISKA FRÅGOR
Exploatören skall stå för samtliga detaljplanekostnader. Exploatören skall även ansvara för och
bekosta de åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen inkluderande anläggande av vägar
och trafikanläggningar, gångvägar, anläggningar för vatten och avlopp, dagvattenanläggningar,
lantmäteriåtgärder, geotekniska åtgärder, anordningar för omhändertagande av avfall,
iordningställande av områden för bad, lek och idrott, bryggor, parkering, natur- och kulturstigar
mm. Exploatörens åtaganden härvidlag skall regleras närmare i ett exploateringsavtal.
En överslagsmässig bedömning av kostnaderna att genomföra projektet redovisas nedan. I dessa
kostnader ingår inga byggnader.











Detaljplan/projektering/lantmäteri 3, 5 milj kr
Badplatser 0,5 milj kr
Bryggor/sjösättningsramp för kajaker 1,0 milj kr
Lek och idrottsområden 1,5 milj kr
Campingplats 1,0 milj kr
Överföringsledning VA från Säm 23,0 milj kr
Åtgärder vi infart och infartsväg 1,5 milj kr
Vägar, GC- vägar inne i området 12,0 milj kr
VA inne i området 23,0 milj kr
Totalt 67,0 milj kr

Va-anläggningsavgift
Exploatören skall betala en anslutningsavgift för anslutning av om området till kommunalt vatten
och avlopp. Anslutningsavgiftens storlek regleras i exploateringsavtalet.
Bygglovsavgift
Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa.
El- och teleförsörjning
För utbyggnad och drift av anläggningar för el- och teleförsörjning ansvarar respektive
operatör, Fortum och Skanova. Såväl Skanova som Fortum har befintliga anläggningar i området.
Eventuella undanflyttningar av dessa anläggningar kommer att debiteras exploatören.
Övriga frågor
Alla erforderliga tillstånd enligt Miljöbalken skall sökas och bekostas av exploatören.

PLANPROCESSEN
Planen går nu in i samrådsskedet. Myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter
informeras och bereds tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Kungörelse om samrådet
annonseras i Bohusläningen, Göteborgsposten, Strömstads tidning och Västerbygden samt läggs
ut på kommunens hemsida. Efter samrådet sammanställs och kommenteras de synpunkter som
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kommit in i en samrådsredogörelse. Eventuellt kan planen behöva omarbetas utifrån de
synpunkter som kommer in. Därefter kan MBN besluta om utställning av detaljplanen.
Efter utställningsprocessen kan detaljplanen föras upp till kommunfullmäktige för antagande.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Bo Hus Plan AB genom arkitekt Boo Widén. Från kommunen
har planarkitekterna Lena Belfrage och Camilla Mole Björk medverkat. De företag som
medverkat vid framtagande av utredningar som legat till grund för detaljplanen framgår av
förteckningen nedan.
V Frölunda 2013-10-31

Bo Hus Plan AB

Boo Widén

Till detaljplanen hör följande handlingar:
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Detaljplaneprogram och behovsbedömning
Redogörelse för programsamråd
Plankarta i skala 1:2 000 med bestämmelser
Illustrationskarta i skala 1:2 000
Denna planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Grundkarta med tillhörande Fastighetsförteckning 2012-12-18
Bologisk inventering, HydroGis AB 2012-07-06
Miljökonsekvensbeskrivning, HydroGis AB 2013-11-01
Arkeologisk utredning, Bohusläns museum 2010-08-20
VA- utredning Aqua Canale 2013-03-10
Översiktlig geoteknisk utredning, Geogruppen 2010-09-17
Geoteknisk utredning, Structor 2012-12-07
Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Petro Team AB 2012-12-03

