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Inledning 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat 

och ändamålsenligt sätt. Genomförandebeskrivningen ska också redovisa vilka konsekvenser 

dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda. 

Genomförandebeskrivnigen har ingen rättsverkan utan ska fungera som vägledning för att uppnå 

detaljplanens syfte. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankarta och 

planbestämmelser.  

 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Genomförande av släntstabilisering utanför planområdet  april-maj 2017 

Antagande av del av detaljplanen i kommunfullmäktige  juni 2017 

Iordningställande av allmän plats-natur ska ske inom 2 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

 

Fortsatt utredning och förnyad utställning av Kinnastöm 4  4:e kvartalet 2017 

Antagande av Kinnaström 4 m fl   2018 

 

Flytt av Mor Kerstins väg enligt illustrationsplanen, färdigställande av bostadskvarteret mot Mor 

Kerstins väg i norr, anslutning av den sydöstra lokalgatan till Mor Kerstins väg samt ett nytt 

bostadskvarter på höjden öster Kinnaström 5 avses prövas i nytt uppdrag om detaljplan.

   

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från det datum då detaljplanen vinner laga kraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med detaljplanen. 

Under genomförandetiden får inte planen ändras utan att det finns synnerliga skäl för det. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas 

utan att fastighetsägarna har rätt till ersättning för eventuell skada som detta medför.  

Markägare 

Marks kommun är ägare av Mark Kinnaström 4, Mark Kinnaström 5, Mark Kinnaström 6 samt 

Mark Kinna 24:125 och Mark Kinna 24:121. 

Mark Kinnaström 3 ägs av Handelsbolaget Mark Kinnaström 3. 
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen ansvarar för; 

- utbyggnad allmänplatsmark- natur – strandpromenaden. 

- skötsel av all allmän platsmark – natur  

Anläggande och skötsel av väg/lokalgata sydost om bostadskvarteret utanför planområdet. 

- stabilisering av brant slänt utanför planområdet samt anläggande av ett avskärande dike. 

- att svara för alla kostnader för förorenad mark inom kvartersmark. 

- Att anordna förbindelsepunkt för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten i fastighetsgräns. 

Exploatören ansvarar för; 

- utbyggnaden inom kvartersmark för bostäder. 

- anläggande av gångstråket på allmän plats som är beläget mellan bostadsparkeringen och 

bostadskvarteret.  

- kvarvarande markprovtagning och sanering av förorenad mark i samband med markarbeten 

inom Kinnaström 5 och 6. Kommunen ansvarar för alla kostnader. 

- anläggande av tillfällig parkering utanför planområdet inom den del av Kinnaström 5 som 

inte säljs till explotören. 

- att ansluta området till det kommunala vatten-, avlopps- och dagvattennätet samt el, tele, 

fiber och fjärrvärme. Exploatören svarar också för att betala flyttkostnad för eventuella 

omläggningar av befintliga ledningar för el och tele som erfodras för att möjliggöra 

byggnation av området.  

Avtal  

Plankostnadsavtal är upprättat mellan Marks kommun och exploatören för kvartersmark för 

bostäder. Avtalet reglerar ansvar för arbete och kostnader mellan parterna i samband med 

upprättandet av detaljplanen. 

 

Genomförandeavtal träffas mellan exploatören och kommunen. Avtalet reglerar köp av den del 

som utgör kvartersmark för bostäder samt ansvar för utförande och kostnader för detaljplanens 

genomförande enligt rubriken Ansvarsfördelning och huvudmannaskap ovan. 

Arrendeavtal   Ett arrendeavtal teckans mellan kommunen och exploatören som ger exploatören 

rätt; 

- att tillfälligt nyttja område för parkering nordost om Kinnaström 5. Rätten gäller fram till att 

området detaljplanelagts för att tas ianspråk för byggnation. 

- Att nyttja område för väg på kommunens mark sydost om planområdet. Rätten gäller fram till 

att vägen planlagts som allmän lokalgata. 

Marköverlåtelseavtal   När detaljplanen vunnit laga kraft och fastighetsbildning är klar ska ett 

marköverlåtelseavtal träffas med exploatören i enlighet med upprättat genomförandeavtal. 
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Markpriset bestäms utifrån planlagd bruttoyta för huvudbyggnader och balkonger i detaljplanen. 

Komplementbyggnader räknas inte in. 

Övriga avtal; När detaljplanen vunnit laga kraft ska ett avtal  träffas med fastighetsägaren till 

Kinnaström 3 för överlåtelse av strandremsan och vattenområdet inom detaljplanen.  

Markupplåtelseavtal för nya ledningar eller kablar i området får träffas mellan ledningsägare och 

markägare. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen svarar för att ansöka om lantmäteriförrättning för fastighetsregleringar inom både 

kvartersmark och allmänplatsmark samt eventuell ledningsrättsförrättning rörande kommunala 

ledningar. Respektive ledningsägare svarar för att ansöka om ledningsrätt för sina ledningar.  

Exploatör svarar för kostnaden för avstyckning av kvartersmark för bostäder. Marks kommun 

svarar för kostnader för fastighetsregleringarna rörande allmän platsmark och kvartersmark för 

parkering.  Respektive ledningsägare svarar för kostnad för bildande av ledningsrätt för sina 

ledningar.  

Fastighetsbildning 

 

Kvartersmark för Bostäder; Kinnaström 5 erhåller mark från Kinnaström 4 och Kinnaström 6. 

Obs! Fastigheterna Kinnaström 5 och 6 är bildade genom avsöndring och har inga lagligen 

fastställda gränser.  
 

Mark utanför planområdet; den del av Kinnaström 5 som är belägen utanför planområdet  

(planlagt som småindustri i detaljplan från 94) överförs till kommunal fastighet Kinnaström 6. 

Allmän plats Natur och gångväg; Kinna 24:125 erhåller mark ifrån Kinnaström 3, 4, 5 och 6.  

Vattenområde; Kinna 24:125 erhåller mark från Kinnaström 3. 

Servitut och ledningsrätter 

Bostadskvarteret Kinnaström 5 får servitut på den utvidgade kommunala fastigheten Kinna 

24:125 för att på två ställen korsa det allmänna gångstråket med väg. 

Fjärrvärmeledningen på Kinnaström 5 är säkrad genom avtalsservitut och u-område i 

detaljplanen. 
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Befintliga fastigheter (streckmarkerade) och nya fastigheter ( fetstil och heldragen linje) till följd av detaljplanen. 

Röd linje markerar planområdet. 
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Tekniska frågor 

Mor Kerstins väg  
En ny infart anläggs från Mor Kerstins väg in på bostadsparkeringen.  Hastigheten sänks på Mor 

Kerstins väg och hastighetssämpande åtgärder utförs. En hastighetsdämpande åtgärd ska utföras i 

anslutning till den nya anslutande gångvägen till Viskan och innan/öster om tillfarten till 

parkeringen. 

Natur, gångvägar 

En strandpromenad med en enkel gångväg och sittplatser anläggs innanför strandbrinken (minst 

6 meter från krönet). Inom naturområdet längs med Viskan får sly röjas  men träden ska vara 

kvar som erosionsskydd. 

En anslutande  gångväg anläggs mellan parkeringen och bostadskvarteret för att tillgängliggöra 

strandpromenaden från Grovaliden och Mor Kerstins väg.  

Vattenområde 

Om erosionsskydd anläggs kan vattenområdet tillföras brygga efter att nödvändiga tillstånd 

erhållits.  

Parkering  

Bostadsområdets parkeringsbehov för bil ordnas inom yta angiven för parkering inom 

kvartersmark för bostäder.  Detaljplanen reglerar parkeringarnas hårdgörning, oljeavskiljare och 

dagvattenhantering. 

Lek 

Det ska finnas möjlighet till lek i det nya bostadsområdet. Det är exploatörens ansvar att skapa 

lekmöjligheter.  

Vatten och avlopp  

Det finns en befintlig spillvattenledning i naturmarkern längs med Viskan. Denna bedöms i 

nuläget ha tillräcklig kapacitet för att försörja planområdet, men en ny anslutningspunkt behövs. 

Dricksvattenledning med möjlighet till anslutning finns i Mor Kerstins väg. Exploatören ansluter 

bostadsområdet till det kommunala VA-nätet.  

Dagvatten 

Inom kvartersmark ska dagvatten fördröjas lokalt. På parkeringsytan ska oljeavskiljare finnas. 

Fastighetsägare ansvarar för dagvattenfördröjningen och för oljeavskiljarens funktion och drift. 

Efter fördröjning och oljeavskiljning kan överskottsdagvattnet släppas till kommunal 

dagvattenledning. Kommunen anordnar en utloppsledning till Viskan och nya förbindelsepunkter 

för dagvatten. Med hänsyn till geotekniken får inga dagvattendammar anläggas inom naturmarken 

mellan Viskan och kvartersmarken. Ett avskärande och täckt dike ska anläggas utanför 
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planområdet i gränsen mot den branta södra slänten för att stoppa vattentrycket från slänten ner 

mot bostadskvarteret. 

El, tele, fiber och fjärrvärme 

Det finns möjlighet att ansluta området till befintliga nät. Vattenfall har kablar i huvudgatan och 

Skanova har kablar på ett flertal ställen i planområdet. Marks kraftvärme har fjärrvärme och opto 

inom naturområdet och i u-område över Kinnaström 5. Vid grävningsarbeten svarar respektive 

byggherre för samordning med kabelägarna.  

Elförsörjning  Vattenfall 

Tele  Telia Sonera/Skanova 

Fiber  Marks kraftvärme AB 

Fjärrvärme  Marks kraftvärme AB 

Markmiljö, schaktning 

De miljötekniska undersökningar som utförts visar på förekomst av föroreningar. För all 

schaktning inom kvartersmark för bostäder (a1) krävs tillstånd enligt miljöbalken. Bygglov för 

bostäder får ej ges förrän markens lämplighet avseende föroreningar har avhjälpts. Exploatören 

ansvarar för sanering och att de krav som ställs i detaljplanen uppfylls. Marks kommun bekostar 

sanering inom kvartersmark för bostäder. 

Geoteknik 

Rekommendationer från geoteknisk utredning daterad 2015-10-23 ska följas. Geoteknisk 

granskning krävs i samband med detaljprojektering. 

 

Träden längs med strandbrinken får inte avverkas då de ska fungera som erosionsskydd. Om 

behov finns ska döda träd ersättas med ett anlagt erosionsskydd. Inom 6 meter från 

strandbrinken ska marken lämnas outbyggd och outnyttjad.  

 

Den branta slänten på Kinna 24:121 söder om planområdet ska stabiliseras och godkänns innan 

detaljplanen för Kv Kinnaström antas. Kommunen ansvarar för genomförandet av 

släntstabiliseringen och återplanering av träd och buskar. 
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Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Exploateringskostnader och exploateringsintäkter 

Utgifter: 
- Inköp av berörda fastigheterer samt rivning av byggnader.  
- Utredningar nödvändiga för planläggning och översvämningskartering 

- Fastighetsbildning vid bildande av fastigheter för allmän plats  

- Undersökning och sanering inom kvartersmark för bostäder.  

- Geoteknisk åtgärd, utflackning av den branta slänten på Kinna 24:121 samt anläggande av ett 

avskärande dagvattendike i släntfoten. 

- Anläggande av väg sydost om planområdet, vilken senare planläggssom lokalgata 

Intäkter: 
- Försäljning av bostadsområdet  
- Intäkt för arrende av mark utanför planområdet 

Investeringar, allmän plats 

- anläggande av naturmark och strandpromenad 

- hastighetssäkrande åtgärd på Mor Kerstins väg där gångvägen ansluter 

- kostnader för underhåll av den tillkommande allmänna platsmarken.  

VA-kollektivet 

Kostnaden för utbyggnad av dagvattenledningar och nya anslutningspunkter belastar VA-

kollektivet. Likaså tillfaller intäkter för anläggningsavgifter VA-kollektivet.  

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 
 

Utgifter:  
- Exploatören bekostar detaljplanen, bygglov och  fastighetsbildning av bostadskvarteret. 

- Exploatören får kostnad för köp av mark. 

- Exploatören anlägger kvartersmark för bostäder.  

- Inom kvarteret anlägger och bekostar exploatören dagvattenfördröjning och de 

servisledningar som behövs för anslutning till det kommunala vatten- spill och 

dagvattennätet. Exploatören betalar anläggningsavgift enligt vid varje tillfälle gällande taxa. 

- Exploatören får kostnad för utbyggnad av gångväg på allmän plats mellan parkeringen och 

bostadskvarteret. 

- Kostnad för arrende och tillfällig parkering nordost om planområdet. 

Intäkter:  

Exploatören får intäkter vid uthyrning eller försäljning av bostäder. 
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