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Detaljplanens syfte
Syfte
Syftet med upphävandet av del av detaljplanen är att möjliggöra för
fastighetsreglering så kommunen kan lösa in allmän platsmark i form av
naturmark som i nuläget är planlagt med enskilt huvudmannaskap.

Planområdets lokalisering och omfattning

Upphävandeområdet ligger inom fastigheten för Fagersand 1:2 och är drygt 1830
m2 stort. Marken ägs av en privatperson och området består av naturmark i form
av skog med enskilt huvudmannaskap. Det ligger öster om Otterbergets camping
och gränsar i söder till Fagersand s:2.

Planförfarande

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-08 om uppdrag att upphäva del
av detaljplan för Fagersand 1:2 m.fl. Delen av planen upphävs med ett
standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) med anledning av
att genomförandetiden löper ut först 2024-12-01. Planen befinner sig just nu i
granskningsskedet.
Standardförfarande
Samråd

Underrä�else

Granskning

Granskningsutlåtande

Antagande

Laga kra�

Överväganden
Bedömning av lämpligheten av markens användning
Naturvärden
Området för upphävande består av naturmark utan några speciella ekologiska
värden eller något speciellt områdesskydd enligt 7 kap MB.

Sociala värden
Naturmarken är enligt gällande plan tänkt att användas som ett område för
rekreation i anslutning till den kommunala badplatsen och campingen samtidigt
som den ska ha en nedkylande effekt vid eventuella värmeböljor. På fastigheten
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inom den planlagda naturmarken har det dock avverkats skog i direkt anslutning
till upphävandeområdet vilket hämmar dessa funktioner. Kommunen bedömer
därför att skogsmarken inom upphävandeområdet är viktig att bevara på både
kort och lång sikt.

Infrastruktur
Inom området för upphävandet återfinns infrastruktur i form av en teknisk
anläggning. Denna anläggning består av en elektrisk nätstation med tillhörande
kabel. Kommunen avser inte påverka anläggningen då marken bedöms viktigt att
bevara som den är.

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan

Kommunen bedömer att upphävandet av del av detaljplanen inte väntas
medföra någon betydande miljöpåverkan då planen avser ett litet område på
lokal nivå som inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. En
miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva genomföras.

Fastighetsindelningsbestämmelser och rättigheter

Genom området för upphävandet sträcker sig två ledningsrätter, avtalsservitut
för kraftledning 71/1937 samt avtalsservitut för jordkabel i mark och elektrisk
nätstation 99/4646. Servitut 71/1937 innebär att marken ska vara tillgänglig
för allmän luftledning med tillhörande stolpar och stag som ledningsägaren har
rätt att anlägga. I dagsläget finns ingen sådan typ av ledning men möjligheten att
uppföra en kommer fortsatt finnas då rätten enligt avtal gäller tills den ändras
eller upphävs. Servitut 99/4646 innebär att ledningsägaren har rätt att bibehålla
sin elektriska nätstation med tillhörande anordningar till dess att avtalet ändras
eller upphävs. Servituten kommer således fortsätta att gälla även efter det
att upphävandet vunnit laga kraft och konsekvensen av upphävandet blir att
servituten istället gäller utanför planlagt område.

Beskrivning och genomförande
Illustration

Illustrationen på nästa sida visar den gällande detaljplanens planområde och
vilken del av den som ämnas upphävas. Området som ämnas upphävas är utpekat
och markerat med svart kryssmönster.
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Planområde (1447-P69)
Område för upphävande del av detaljplan

(A3)

Detaljplanens genomförande
Eftersom att denna handling är ett upphävande av del av gällande detaljplan
finns det ingen genomförandetid utan planen verkställs direkt vid det datum
den vinner laga kraft. När upphävandet vunnit laga kraft är området inte längre
planlagt och regleringar av exempelvis fastighetsgränser och lagfaren ägare
kan ske utan att detta behöver överensstämma med några bestämmelser i en
detaljplan.

Förändringar i fastighetsindelning

Upphävandet av del av detaljplanen medför att mark som i nuläget är privatägd
och planerad naturmark med enskilt huvudmannaskap blir oplanerad mark.
Detta innebär att kommunen har möjlighet att lösa in den berörda marken
när upphävandet vunnit laga kraft. När detta sker ska marken styckas av från
fastigheten Fagersand 1:2 och istället sättas samman genom fastighetsreglering
med den kommunalägda fastigheten Fagersand 1:5 i norr. Kommunen har därför
ingått köpeavtal med fastighetsägaren och 2021-01-04 ansökt om förrättning hos
lantmäteriet (O2141).

Bedömning av kostnader för genomförande

I samband med att planen vinner laga kraft kan kostnader i form av ersättning

6

uppkomma beroende på att planens genomförandetid inte har gått ut.

Påverkan på gällande planer

Gällande detaljplan (1447-P69) vann laga kraft 2014-12-01. Planen möjliggör
bland annat för parkering, lokalgata, naturområde, bostäder, tekniska
anläggningar och vattenområde. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för
småhusbebyggelse. Den del av planområdet som ämnas upphävas är i gällande
detaljplan reglerad som naturmark vars syfte är att ha en nedkylande effekt och
fungera som ett område för rekreation och utevistelse för badgäster, boende och
campingens besökare. Naturmarken som upphävs kommer även efter det att
upphävandet vunnit laga kraft fortsatt att finnas kvar men med skillnaden att
marken är oplanerad samt har möjlighet att bli avstyckad och såld till kommunen.

Ersättning och inlösen

Eftersom gällande detaljplan vann laga kraft 2014-12-01 och har en
genomförandetid på tio år återstår det fortfarande knappt tre år av
genomförandetiden. Detta innebär att fastighetsägare som berörs av upphävandet
kan ha rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada upphävandet
kan medföra (PBL 14 kap. 9 §). Talan om eventuell ersättning ska väckas inom två
år från om med den dag upphävandet vinner laga kraft (PBL 15 kap. 5 §).
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