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1 DETALJPLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av ny trafiksäkrare in-/utfart från 
fastigheten Assberg 3:22 samt utökad byggrätt för verksamhet med lager. 

2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

2.1 HELA DETALJPLANEN 
Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Assberg 3:22 samt delar av Assberg 
2:27 och Assberg 3:2. Fastigheten Assberg 3:22 ägs av en privat exploatör, 
övrig mark inom planområdet, fastigheterna Assberg 2:27 och 3:2 ägs av 
kommunen. 

Planområdet är cirka 22 400 m2 stort.  

2.2 GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden för detaljplanen är 60 månader och börjar från det att 
detaljplanen vinner laga kraft. 

2.3 ALLMÄN PLATS 
Planområdet innefattar ingen allmän plats. 

2.4 KVARTERSMARK 
Enligt upprättat förslag omfattas kvartersmarken inom detaljplaneområdet av ett 
användningsområde som möjliggör anläggande av ny in-/utfart samt utbyggnad 
av lager/kontor.  

2.5 BEFINTLIGT 
Planområdet är beläget inom ett befintligt verksamhetsområde på Assbergs 
industriområde i Skene. Området angränsar i norr mot järnvägen, 
Viskadalsbanan, och i söder mot Industrigatan. Västerut gränsar planområdet till 
en ängsmark som sluttar ner mot Viskan. 

Planområdet består i dagsläget av två lagerbyggnader/kontor samt stickspår från 
järnvägen. Stickspåren används inte längre.  
Marknivån inom planområdet varierar mellan +48,5 och +52,5 meter över 
nollplanet. Kring de befintliga lagerbyggnaderna består marken till största delen 
av hårdgjorda ytor. 

Verksamheten inom planområdet är logistikintensiv med ett 20-tal 
godstransporter/dag. Befintlig utfart mot Industrigatan har dålig sikt österut. 
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Figur 1 Ortofoto utvisande befintlig bebyggelse inom och runt planområdet. 

 

 
Figur 2 Vy över del av planområdet med befintliga lagerbyggnader sett från Industrigatan 
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Figur 3 Järnvägens stickspår 

2.6 ÄRENDEINFORMATION 
2022-04-07 beslutade Plan- och Byggnadsnämnden om positivt planbesked för 
fastigheten Assberg 3:22.  

Detaljplanen föreslås handläggas med standard planförfarande enligt Plan- och 
bygglagen 2010:900. 

Bygg- och miljönämnden antar detaljplanen. 

 

3 MOTIV TILL DETALJPLANENS 
REGLERINGAR 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 
 Z  -  Verksamheter: Med användningen verksamheter avses ytkrävande 
verksamheter som har en begränsad omgivningspåverkan, till exempel service, 
lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig 
verksamhet. I användningen ingår även komplement till verksamheten till 
exempel parkering och kontor. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 
              – Marken får inte förses med byggnad: Syftet med bestämmelsen är 
att begränsa var byggnader får uppföras. Bestämmelsen används mot 
järnvägsområdet för att hindra att byggnader byggs inom skyddsavstånd på 10 
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meter från järnvägen. Bestämmelsen skapar även ett skydd mot slänten ner mot 
Viskan. 

h1 - Högsta nockhöjd är angivet värde i meter: Syftet med bestämmelsen är 
att behålla en rimlig volym för planändamålet. Med en högsta nockhöjd 
garanteras en anpassning utifrån befintlig byggnation. 
 
b1 - Källare får inte finnas: För att minska risken för översvämning och 
medföljande påverkan på hälsa och säkerhet, får källarvåning inte finnas. 

b2 - Dagvatten ska avledas till fördröjningsmagasin om minst 192 
kubikmeter: Utpekat område regleras för att regn och dagvatten från tak och 
vägområde ska fördröjas innan vattnet når Viskan. 

 

b3 - Marken ska vara genomsläpplig: Marken bidrar till fördröjning av 
dagvatten. 

n1 - Träd ska planteras mot fastighetsgräns: Träden bidrar till fördröjning och 
rening av dagvatten. 

m1 - Fördröjningsmagasin för dagvatten ska anordnas: Syftet med 
bestämmelsen är att skapa infiltration och rening av dagvatten lokalt utan att 
belasta de kommunala dagvattenledningarna.  

a1 - Startbesked för byggnation får inte ges förrän fördröjningsmagasin för 
dagvatten har kommit till stånd: Syftet med bestämmelsen är att säkerställa 
att fördröjningsmagasin anordnas. 
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4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 KOMMUNALA 
4.1.1 DETALJPLAN  
Detaljplaneområdet omfattas av en gällande detaljplan, laga kraftvunnen 1972-
06-02, med markanvändningarna J – industri, Tj – järnväg och allmän plats - 
park. 

 
Figur 4 Utsnitt från gällande detaljplan 
 

4.1.2 ÖVERSIKTSPLAN 
I översiktsplan för Marks kommun, laga kraft 2017, ingår planområdet i befintligt 
område med blandad bebyggelse och verksamheter.      

I den fördjupade översiktsplanen för Kinna-Skene-Örby, laga kraft 2012, är 
detaljplaneområdet utpekat för befintlig verksamhet.  

4.2 RIKSINTRESSEN 
Detaljplaneområdet omfattas inte av något riksintresse. Viskadalsbanan, 
järnvägen norr om planområdet utgör däremot riksintresse för kommunikation. 
Järnvägen är även av nationellt intresse för omledning av godstrafik och 
transportled för farligt gods. 

4.3 KULTURMILJÖ 
Detaljplaneområdet berörs inte av någon befintlig kulturmiljö. Det finns inga 
kända fornlämningar inom planområdet. 
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4.4 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 
KAP. MILJÖBALKEN 
4.4.1 JORDBRUKSMARK 

En mindre utökning av verksamhetsområde på ängsmark utgör en komplettering 
i direkt anslutning till planlagd befintlig industrimark och medför ingen skada på 
natur- och kulturvärden i området. 

Nedan följer kommunens bedömning till varför man väljer att detaljplanera på 
aktuell jordbruksmark. 
 
Brukningsvärde 
Jordbruksmarken har inte brukats i närtid, men bedöms som brukningsvärd. 
Tidigare har kommunen arrenderat ut marken till betesmark.   
 
Väsentligt samhällsintresse 
Möjlighet till utbyggnad av befintlig verksamhet bedöms vara ett väsentligt 
samhällsintresse inom ett lokalt och kommunalt perspektiv genom ökat antal 
arbetsplatser och ekonomisk tillväxt som verksamheten kan bidra med.  
  
Alternativ lokalisering 
Då det aktuella markområdet ligger i anslutning till den befintliga verksamhet 
som finns etablerad inom planområdet bedöms inte en alternativ lokalisering 
som aktuell. 
 
Kommunens sammanvägda bedömning är att exploateringen uppfyller de 
kriterier som ställs i 3 kap 4 § miljöbalken för att ta marken i anspråk. 
 

 
Figur 5 Kartan visar på jordbruksmark inom och intill planområdet 
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4.5 MILJÖ 
4.5.1 STRANDSKYDD  

Detaljplaneområdets östra del gränsar till strandskyddszonen på 100 meter för 
Viskan.  

4.5.2 DAGVATTEN 
Fastigheten Assberg 3:22 är idag ansluten till kommunala dagvattenledningar. 
Dagvatten från planområdet avleds via kommunens dagvattenledningar söderut, 
infiltreras i jordbruksmark för att slutligen nå Viskan (ca 450 meter söderut). 
 
Den norra befintliga byggnaden har stuprör med utkast som inte är kopplade till 
dagvattenledningarna.  
 

4.6 HÄLSA OCH SÄKERHET 
4.6.1 OMGIVNINGSBULLER  

Utifrån de befintliga förutsättningarna samt detaljplanens avstånd till eventuella 
bullerkällor, bedöms risken för trafik- och verksamhetsbuller osannolik för 
detaljplaneområdet.  

4.6.2 RISK FÖR OLYCKOR  
Järnvägen som gränsar till planområdet är transportled för farligt gods.  

I översiktlig riskutredning för Marks kommun, utförd 2021, klassas industri/lager 
som mindre känslig verksamhet med ett rekommenderat skyddsavstånd till 
järnvägen på 25 meter. 
Skyddsavstånd från järnvägens spårmitt har lagts till 25 meter. Järnvägsspåret 
ligger cirka 2 meter lägre än planområdets marknivå. Risk för olyckor bedöms 
som mycket liten.  
 
4.6.3 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING  

Ingen känd översvämningsproblematik finns inom området idag. 

4.6.4 FÖRORENAD MARK 
En miljöteknisk markundersökning har utförts för området kring järnvägens 
stickspår. 

4.7 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) jordartskarta består jordarten 
inom planområdet av glacial lera. Av kartvisaren framgår även att jorddjupet 
inom området förväntas vara 10-30 meter. 
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Figur 6 Utdrag ur SGU:s jordartskarta 

4.8 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN  
Enligt VISS-kartverktyg ligger planområdet inom SMHI:s avrinningsområde för 
Viskan. Grundvattnets strömningsriktning är inte fastställd men bedöms utifrån 
topografi och närliggande vattendrag främst vara i östlig riktning, mot Viskan.  

4.9 TEKNIK  
4.10.1 VA-FÖRSÖRJNING 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för VA och dagvatten. Befintliga 
byggnader är anslutna till det kommunala va-ledningssystemet. 

4.10.2 EL 
Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elförsörjning i området. 

4.10.3 ENERGIFÖRSÖRJNING OCH BREDBAND 
Befintliga byggnader är anslutna till fjärrvärme och fiber via Marks Energi AB. 
 
4.10.4 AVFALL 
Avfallshantering ska utföras enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering 
och den nya förpackningsförordning (SFS 2022:1274) som regeringen fattat 
beslut om. 
 

4.10 SERVICE  
Offentlig och kommersiell service finns inom ett avstånd på 2-3 kilometer i Kinna 
och Skene. 
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4.11 TRAFIK  
Den närmaste busshållplatsen ligger vid Varbergsvägen, drygt 1 kilometer norr 
om planområdet. Tåg mellan Borås och Varberg stannar vid Assbergs station 
som är belägen cirka 1 kilometer från planområdet. 
Detaljplaneområdet nås med fordon från Industrigatan, hastigheten förbi 
planområdet är 50 km/h. Industrigatan ansluter västerut till lv 156 och österut till 
rv 41. 

 
Figur 7 Planområdet anslutning till lv 156 och rv 41.  
 
Planförslaget innefattar ny väg och anläggande av vändplats för lastbilar samt 
parkeringsplatser på kvartersmark. Parkering för anställda och besökare sker 
inom den egna fastigheten. 

 
Figur 8 Illustrerad ny infart och vändplats 
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5 PLANERINGSUNDERLAG 

5.1 KOMMUNALA 
5.1.1 DETALJPLAN 

Gällande detaljplan medger industri med högsta byggnadshöjd på 8,0 meter och 
största byggnadsarea på 50% per tomt.    

5.1.2 GRUNDKARTA 
Lantmäteriet har kontrollerat och säkrat upp fastighetsgränserna vid 
planområdet. Kommunens mätningsingenjör har uppdaterat grundkartan.  
  
5.1.3 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Under framtagandet av detta planförslag har en så kallad behovsbedömning 
utförts för att bedöma om planförslaget kan medföra en betydande miljöpåverkan 
(6 kap 11§ MB). Kommunen gör bedömningen att ingen betydande 
miljöpåverkan uppstår på grund av planförslaget. Miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att upprättas.   

5.2 UTREDNINGAR 
5.2.1 MARKMILJÖUTREDNING 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning kring järnvägens stickspår har 
utförts av AFRY (2022-12-21). Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM 
(mindre känslig markanvändning) har bedömts vara tillämpbara då området 
planeras att utgöras av industrimark utan byggrätt.  
Då inga halter överstigande riktvärdet för MKM har påvisats kan generellt 
området anses ha en låg föroreningspåverkan utifrån resultatet från utförd 
undersökning. Sammantaget bedöms påvisade halter inte förhindra 
genomförandet av planerad planläggning. 
 
5.2.1 GEOTEKNISK UTREDNING 

En geoteknisk undersökning har utförts av AFRY (2022-03-16). 
Utifrån utförda undersökningar bedöms djup till berg variera mellan 2 och ca 20 
meter.  
Det ytliga jordskiktet bedöms utgöras av ca 0,2 – 0,3 meter mulljord och följs av 
ca 0,7 – 3,0 meter torrskorpelera med fraktioner av silt och/eller sand. 
Torrskorpeleran följs av silt med fraktioner av lera och sand som överlagrar 
förmodat berg. 
 
Totalstabiliteten i befintliga och planerade förhållanden bedöms tillfredställande 
med hänsyn till utförda beräkningar samt områdets markförhållanden, 
jordlagerföljd och jordegenskaper. 
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6 KONSEKVENSER 

6.1 FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER  
Hela detaljplanen omfattas av fastigheten Assberg 3:22, samt delar av Assberg 
2:27 och 3:2. 

6.2 NATUR 
En konsekvens av planförslagets genomförande är att en mindre del 
jordbruksmark kommer tas i anspråk. 

6.2.1 GRÖNOMRÅDE  
Öster om detaljplaneområdet ligger det viktigaste grönstråket i Kinna Skene 
Örby, Viskans dalgång. Den förbinder de större sammanhängande 
skogsområdena i norr med naturreservatet Assbergs raviner i söder. Stråkens 
roll som förbindelselänkar bidrar till att sprida växt- och djurlivskorridorer I 
tätorten, de fyller en viktig ekologisk funktion. Det är viktigt att värna om den 
länkande funktionen stråken har för att den gröna infrastrukturen ska upplevas 
av dem som bor i tätorten. 

 
Figur 9 Marks kommuns grönstrukturkarta (utdrag ur FÖP Kinna-Skene-Örby) 
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6.2.2 LANDSKAPSBILD  

Planen bedöms inte innebära någon större förändring av landskapsbilden. 
Hänsyn och anpassning till området sker främst genom begränsad 
byggnadshöjd. 
 
6.2.3 STRANDSKYDD 

Planområdet ligger inte inom strandskyddat område. 

6.2.4 DAGVATTEN 
För att föreslagen ny exploatering med utökad byggrätt och hårdgjorda ytor inte 
ska belasta de kommunala dagvattenledningarna ytterligare föreslås en yta på 
10 000 kvadratmeter i norra delen av planområdet ledas till ett 
infiltrationsmagasin med bräddavlopp mot Viskan. 

Dagvattenberäkning
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Vid skyfall och extremflöden kommer dagvattnet inom fastigheten inte längre 
kunna omhändertas utan avrinning sker då mot den öppna betesmarken österut. 
Byggnaderna och marken behöver höjdsättas så att inga instängda områden 
skapas inom planområdet. 
 

 

6.3 MILJÖKVALITETSNORMER 
6.3.1 VATTEN 

Planområdets recipient är Viskan. Vattenkvaliteten i Viskan klassas i VISS som 
måttlig och den kemiska statusen uppnår ej god. Övervägande del av 
planområdet är idag hårdgjord yta. Dagvattnet från planområdet genererar en 
begränsad mängd föroreningar. Planområdets påverkan på recipienten bedöms 
som liten.  

Området ligger inom verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. 

6.4 HÄLSA OCH SÄKERHET 
Detaljplanen bedöms inte påverka människors hälsa eller säkerhet negativt. 

6.4.1 ÖVERSVÄMNING 
Planområdet tillför inte vattenmängder på omkringliggande bebyggelse och 
påverkar således ingen fastighet runt planområdet negativt.  

6.4.2 EROSION, SKRED OCH RAS 
Planområdet ligger inte inom riskområde för erosion, skred eller ras. 

6.5 RIKSINTRESSE 
6.5.1 KOMMUNIKATION 

Viskadalsbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 
miljöbalken 3 kap 8 § och är av nationellt intresse för omledning av godstrafik 
och transportled för farligt gods.  

6.6 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 
KAP. MILJÖBALKEN 

Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte strider mot 
hushållningsbestämmelserna i kap 3 och 4 Miljöbalken. 

6.7 TRAFIK 
6.7.1 MOTORTRAFIK  
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I planförslaget föreslås en ny in-/utfart till fastigheten Assberg 3:22. Utfarten som 
placeras cirka 150 meter väster om befintlig utfart mot Industrigatan har bättre 
siktförhållanden vilket gör utfarten trafiksäkrare. Mängden trafik förväntas inte 
öka avsevärt då det rör sig om en befintlig verksamhet. 
Befintlig infart kommer att finnas kvar då den även utgör infart till 
grannfastigheten. 
All parkering ska ske inom planområdet. 
 
6.7.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Planområdet gränsar i söder till en gång- och cykelväg längs Industrigatan, 
mellan Skene och Örby.  

7 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, 
tekniska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett ordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Underlaget ska också redovisa vilka konsekvenser dessa åtgärder får för 
fastighetsägare och andra berörda.  

Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande. Detaljplanens bindande 
föreskrifter framgår av plankarta och tillhörande planbestämmelser. Avsikten 
med genomförandedelen är att den ska vara vägledande för genomförandet av 
detaljplanen. 

7.1 MARK- OCH UTRYMMESFÖRVÄRV 
För att området ska kunna byggas ut enligt detaljplanen måste 
fastighetsreglering ske mellan intilliggande fastigheter. Från Assberg 2:27 och 
Assberg 3:2 överförs 9 460 kvm till Assberg 3:22. Överenskommelse upprättas 
mellan parterna som kan läggas till grund för lantmäteriförrättning.   

7.1.1 SKYLDIGHET INLÖSEN, HUVUDMAN 
Om mark enligt en detaljplan ska användas för en allmän plats som kommunen 
är huvudman för, är kommunen enligt 14 kap. 14 § PBL skyldig att på 
fastighetsägarens begäran lösa in marken.  

Den här detaljplanen innehåller ingen allmän plats.  

7.1.2 RÄTT TILL INLÖSEN, HUVUDMAN 
Kommunen får med stöd av 6 kap. 13 § PBL lösa in mark som enligt en 
detaljplan ska användas för en allmän plats som kommunen ska vara huvudman 
för. Rätten till inlösen är villkorslös och gäller såväl under som efter 
genomförandetiden. 
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Den här detaljplanen innehåller ingen allmän plats.  

7.2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna för berörda fastigheter kommer framför 
allt utgöras av fastighetsreglering genom vilken mark överförs mellan 
fastigheterna inom planområdet. Ersättning för överförd mark utgår normalt och 
hanteras genom separat överenskommelse. 

7.2.1 FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Fastighetsindelningsbestämmelser om markens indelning i fastigheter inom 
planområdet kommer inte att regleras I detaljplanen. 

7.2.2 FÖRÄNDRAD FASTIGHETSINDELNING 
Förändring av fastighetsindelning ska ske i enlighet med detaljplanen.   

• Assberg 2:27>2 samt del av Assberg 2:27>3 övergår till Assberg 3:22  
• Assberg 3:2>5 samt del av Assberg 3:2>1 övergår till Assberg 3:22  

7.2.3 ERFORDERLIG FASTIGHETSBILDNING 
Detaljplanen möjliggör att, genom fastighetsreglering från fastigheten Assberg 
2:27, föra mark till Assberg 3:22, se rosamarkerade områden nedan. 
Detaljplanen möjliggör också att, genom fastighetsreglering från Assberg 3:2, 
föra mark till Assberg 3:22, se grönmarkerade områden nedan. Reglering av 
mark hanteras genom en överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
parterna. Regleringen av mark sker i en lantmäteriförrättning så snart 
detaljplanen vunnit laga kraft. 

Kommunen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning. Exploatören bekostar 
erforderlig fastighetsbildning för att genomföra detaljplanen. 
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Figur 10 Mark som tillförs Assberg 3:22 (rosa och gröna markbitar) 

 

7.2.4 U-OMRÅDE  
U-område kan skapas i plankartan för att säkerställa utrymme för underjordiska 
ledningar. Inom u-området får varken byggnation ske eller plantering av sådant 
vars rötter kan komma att skada ledningarna. Området är reserverat för att säkra 
tillgången för utrymme för allmännyttiga ledningar. U-område har inte lagts in 
på plankartan för de befintliga kommunala vatten- och avloppsledningar 
som idag belastar området. Anledningen till det är att kommunen planerar 
lägga om ledningarna så att dessa istället förläggs utmed Industrigatan och 
därmed hamnar utanför planområdet. Fram tills dess att ledningsnätet läggs om 
säkras befintliga ledningars placering med servitutsrätt, se punkt 7.2.6. 

7.2.5 FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Ledningsägare till befintliga och nya ledningar som behöver förläggas inom 
planområdet kan ansöka om servitut eller ledningsrätt för att säkerställa 
tillgången till utrymme inom berörd fastighet. En sådan prövning görs av 
Lantmäteriet efter att ansökan om lantmäteriförrättning skickats till myndigheten. 

7.2.6 RÄTTIGHETER 
Rättigheter för befintliga vatten- och spillvattenledningar som är upplåtna enligt 7 
kap. JB och belägna inom Assberg 2:27 och 3:2 ska av Lantmäteriet förordnas 
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att fortsätta att gälla efter att marken genom fastighetsreglering överförts till 
Assberg 3:22 I enlighet med 5 kap. 33 a § FBL.  

På fastigheterna Assberg 2:27 och Assberg 3:2 finns följande inskrivna 
rättigheter inom planområdet med avseende på avtalsservitut för ledning.  

73/1258  1973-02-14 Avtalsservitut ledning 

73/3045  1973-03-28 Avtalsservitut ledning 

 

7.3 TEKNISKA FRÅGOR 
7.3.1 ENERGIFÖRSÖRJNING 

Fastigheten Assberg 3:22 är ansluten till fjärrvärmenätet I Kinna. Marks Energi 
ansvarar för utbyggnad, underhåll och skötsel av fjärrvärme. Exploatören 
ansvarar för att samråda med Marks Energi kring villkoren för anslutning av 
ytterligare byggnader om så önskas. 

7.3.2 EL, TELE OCH FIBER 
Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elförsörjning av planområdet. Marks 
Energi AB ombesörjer planområdet med elektronisk kommunikation, fiber. 

Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker I samråd med 
nätägaren. Exploatören ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring 
villkoren för anslutning. 

7.3.3 RENHÅLLNING 
Verksamhetsavfall och övrigt avfall ska hanteras inom området och I enlighet 
med Marks kommuns föreskrifter om avfallshantering och den nya 
förpackningsordningen (SFS 2022:1274) vid tiden för bygglovsansökan. 

7.3.4 PARKERING 
Vid bygglovsprövning ska exploateringen avstämmas mot krav på nödvändiga 
ytor för parkering. 

7.3.5 UTBYGGNAD VATTEN OCH AVLOPP 
Detaljplaneområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, 
spill- och dagvatten. Assberg 3:22 är sedan tidigare ansluten till det kommunala 
VA-nätet. 

Ingen ny dragning eller ny servisanslutning krävs då planförslaget endast 
innebär en utökning av befintlig fastighet.  
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7.4 EKONOMISKA FRÅGOR 
7.4.1 PLANEKONOMISK BEDÖMNING 

Detaljplanen och dess genomförande medför inga kostnader för kommunen i 
form av anläggande av gator och andra allmänna anläggningar.   
Kommunen erhåller intäkter i form av ersättning för den mark som regleras över 
till Assberg 3:22 vid planens genomförande.  

Exploatören bekostar utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark samt 
lantmäterikostnader för fastighetsbildning, förutom detta tillkommer ersättning för 
den mark som regleras till exploatörens fastighet. 

7.4.2 PLANAVGIFT 
Kostnader för upprättande av detaljplanen regleras i ett plankostnadsavtal 
mellan exploatören och Marks kommun. Exploatören svarar för samtliga 
kostnader i framtagande av detaljplanen. I och med detta kommer kommunen 
inte att ta ut planavgifter i samband med bygglov. 

7.4.3 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas hand om av 
flera fastigheter ihop. Gemensamhetsanläggningar kan till exempel bildas för 
gemensamma anläggningar såsom gård, parkeringsytor, dagvattenmagasin och 
andra tekniska anordningar. Om det I framtiden skulle bli aktuellt inom 
planområdet att bilda sådan ska anläggningsförrättning utföras av Lantmäteriet.  

7.4.4 DRIFT ALLMÄN PLATS 
Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark. 

7.4.5 DRIFT VATTEN OCH AVLOPP 
Marks kommun ansvarar för drift och underhåll av allmänna vatten-, spillvatten 
och dagvattenledningar fram till anslutningspunkt. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av privata vatten- 
spillvatten- och dagvattenledningar. 

7.4.6 DRIFT EL OCH TELE 
Ledningsägare ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av el- tele- och 
fibernät. Flytt av ledningar som orsakas av exploateringen utförs av 
ledningsägare men bekostas av exploatören. 

7.5 ORGANISATORISKA FRÅGOR 
7.5.1 EXPLOATERINGSAVTAL 

Exploateringsavtal avses inte att tecknas. 
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7.5.2 TIDPLAN 
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer 
som fördröjer planarbetet. När detaljplanen fått laga kraft kan arbeten i området 
påbörjas. 

• Samråd planeras första kvartalet 2023   
• Granskning är planerad till andra kvartalet 2023  
• Antagande av planen är planerad till tredje kvartalet 2023. 

7.5.3 GENOMFÖRANDETID 
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på 
minst fem år och högst 15 år. Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet.  Inom genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt 
att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med detaljplanen. Efter 
genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. 
Detaljplanen gäller dock fortfarande tills den upphävs eller ersätts med en ny 
plan.  

Genomförandetiden är 60 månader från det att detaljplanen får laga kraft. 

7.6 PRÖVNING ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 
En av prövningarna som behövs för genomförandet av detaljplanen är prövning 
enligt fastighetsbildningslagen, detta för att detaljplanen förutsätter 
marköverföringar mellan de I planområdet ingående fastigheterna. Det krävs 
också tillstånd enligt väglagen då en väg eller utfart ska ansluta till en allmän 
väg. Prövning enligt miljöbalken kan bli aktuellt om genomförandet kräver att en 
markförorening avhjälps. 
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