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Genomförandebeskrivning 
Detaljplan för bostäder på
Gamla Köpstad 1:118

Genomförandebeskrivning

För att  åstadkomma ett  samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen 
redovisas och beskrivs här de organisatoriska, 
fastighetsrätt sliga, tekniska och ekonomiska 
åtgärder som behövs samt vem som vidtar 
åtgärderna och när de ska vidtas. Beskrivningen 
redovisar en principiell ansvarsfördelning och 
möjligheter till genomförande av detaljplanen. 
Genomförandebeskrivningen har ingen rätt sverkan. 
Avsikten med beskrivningen är att  den ska vara 
vägledande vid genomförandet.
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Genomförande av projektet

Organisatoriska frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är tio (10) år
för utbyggnaden av bostadsområdet från det att 
den vunnit laga kraft. Tiden bedöms som tillräckligt
lång för genomförandet av detaljplanen. Ändras 
förhållandena under genomförandetiden som 
innebär förlorad byggrätt  har berörda fastighets-
ägare rätt  till ersätt ning.

Ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
Träslövsläges vägförening är väghållare för övriga 
gator i Träslövsläge. 

Avtal
Exploateringsavtal mellan kommunen och 
exploatören ska upprätt as som reglerar genom-
förande av detaljplanen samt kompensations-
åtgärderna utanför planområdet. 

Exploateringsavtalet ska även reglera överlåtandet 
av del av  Gamla Köpstad 1:118  till Gamla Köpstad 
1:25 och Varbergs kommun.

Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen 
antas. 

Kostnader för framtagandet av detaljplanen regleras
i planavtal mellan kommunen och exploatören.

Tidplan för genomförandet
Byggstart avses ske snarast efter det att  
planförslaget vunnit laga kraft.

Bygglov
Nybyggnadskarta tillhandahålls av kommunen

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare
Gamla Köpstad 1:118 ägs av P&P, c/o Pneu AB, Box 
16, 432 31 Varberg. 
Gamla Köpstad s:2 är samfälld mark.

Fastighetsbildning mm
Planen medger möjlighet att  bilda sju stycken nya
småhusfastigheter med äganderätt . 

Exploatören avser att  äga de nya fastigheterna och 
grovplanera dem samt anlägga stenmurar i tomt-
gräns. Tomterna avses sedan säljas. 

Del av  Gamla Köpstad 1:118  som inte exploateras 
avses överföras till Gamla Köpstad 1:25 och 
Varbergs kommun. Del av Gamla Köpstad s:2 löses 
in av Varbergs kommun. 

Ledningsrätt  ska bildas för va-ledningar inom u-
område. 

Ekonomiska frågor
För samtliga plan, exploaterings- och 
fastighetsbildningskostnader svarar exploatören. 
Kostnader för ledningsrätt såtgärder och 
avtalsservitut belastas exploatören. 

Del av  Gamla Köpstad 1:118  som inte exploateras 
överförs utan ersätt ning till Varbergs kommun.

VA 
Täckningsgraden för anläggande av vatt en och 
avlopp är mindre än 50 %. Huvudmannen för 
de allmänna ledningarna kommer undersöka 
möjligheterna med särtaxa om inget annat 
fi nansieringsalternativ erbjuds. 

Elanslutning
Kostnad för ny elanslutning regleras enligt vid tid-
punkt för anslutning gällande taxa.

Gatukostnader
Exploatören ska bekosta de åtgärder som föranlett s 
av och är till gagn för exploateringen. Kostnaderna 
för dett a regleras i exploateringsavtal.

Tekniska frågor

Gatunät
Inga förändringar i befi ntligt gatunät erfordras.

Vatten och avloppsnät
Samtliga fastigheter inom området ska anslutas till
allmän vatt en- och spillvatt enledning. Ledningsnä-
tet kommer att  byggas ut och förbindelsepunkter till
respektive fastighet kommer att  upprätt as.

Dagvatten
Föreslagen lösning för dagvatt enhantering kräver 
driftåtgärder för att  hålla svackdiket rent och bibe-
hålla kapaciteten. 

El
Varberg Energi AB svarar vid behov för utbyggna-
den av markförlagt distributionsnät för el inom
området.
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Genomförande av projektet

ÅTGÄRDER 
INOM ALLMÄN 
PLATSMARK

ANLÄGGNINGAR 
INOM 
KVARTERSMARK

ANLÄGGNINGAR 
UTANFÖR 
PLANOMRÅDET

ANSVAR

Utbyggnad/anläggande 
av allmänt vatt en och 
avloppsnät

Utbyggnad/anläggande 
av allmänt vatt en och 
avloppsnät

Varbergs Vatt en AB/ 
Vatt en & miljö i Väst AB

Anläggande av 
lokalgata

Varbergs kommun

Anläggande och 
drift av system för 
hantering av dagvatt en 
(fördröjningsmagasin)

Anläggande av 
system för hantering 
av dagvatt en 
(fördröjningsmagasin)

Varbergs Vatt en AB/ 
Vatt en & miljö i Väst AB

Anläggande och 
drift av system för 
hantering av dagvatt en 
(fördröjningsmagasin)

Fastighetsägare

Ledningsrätt er Varbergs Vatt en AB/ 
Vatt en & miljö i Väst AB

Bygglov, byggande Framtida markägare
Elnät Varbergs Energi AB

Omvandlande av 
resterande del av Gamla 
Köpstad 1:118 till 
naturreservat

Markägaren i samarbete 
med Varbergs kommun

Ansökan av bildande 
av nya fastigheter för 
bostadsändamål

Exploatör

Inlösen av del av Gamla 
Köpstad s:2

Varbergs kommun

Kompensationsåtgärder Exploatör
Ansökan om 
upphävande av 
strandskydd till 
länsstyrelsen

Ansökan om 
upphävande av 
strandskydd till 
länsstyrelsen

Exploatör

Grovplanering av 
tomter

Exploatör

Anläggande av 
stenmurar

Exploatör

Sammanställning av ansvar

Kompensationsåtgärder 
Kompensationsåtgärder bygger på frivilliga över-
enskommelser och säkras i exploateringsavtalet.  Åt-
gärder framgår i bilaga till planhandlingarna - Plan 
för kompensationsåtgärder.


