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1  INLEDNING 
 

Detaljplanens huvudsyfte är att planreglera befintlig campingplats samt att möjlig-
göra utökad campingplats. Detta berör delar av fastigheterna Skrea 5:2-3 (ägda av 
Falkenbergs kommun) och samfälligheterna Skrea s:3 och Skrea s-50 (företräds av 
Skrea Byalag). Förväntad exploatör är Hansagårds Camping AB. Dessutom berörs 
fastigheterna Skrea 5:15, Skrea 5:23, Skrea 5:71 och Skrea 20:1 av planläggningen. 
 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt ge-
nomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har dock ingen självstän-
dig rättsverkan. Beskrivningen godkänns av kommunfullmäktige i samband med an-
tagandet av detaljplanen och blir därigenom vägledande vid genomförandet av de-
taljplanen. 
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2  ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 

Planarbetet avses handläggas med normalt planförfarande i enlighet med Plan- och 
bygglagens 5 kap 20 §. 
 
 
2.1 Tidplan 
Planprocessen beräknas fortgå enligt följande tidplan: 
Samråd juni-augusti 2009  
Utställning februari 2010 
Utställning november 2010 
Antagande i (KF) april 2011 
Laga kraft maj 2011  
 
 
2.2 Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid föreslås vara 10 år från det att denna vunnit laga 
kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansö-
kan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är 
fastighetsägaren ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upp-
häva planen. 
 
 
2.3 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd 
markägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten.  
 
Falkenbergs kommun skall vara huvudman för den allmänna platsmarken inom de-
taljplaneområdet. Härmed ansvarar Falkenbergs kommun för underhåll och skötsel 
av, i planen angivna, lokalgata, naturmark och övriga allmänna platser då dessa iord-
ningställts i enlighet med förslagen detaljplan.  
 
Exploatör av tillkommande campingområde iordningställer tillkommande lokalgator, 
gång-/cykelvägar och övrig allmän platsmark (inklusive dess dagvattenhantering) 
som preciseras i exploateringsavtal mellan exploatören och Falkenbergs kommun. 
Färdigställda arbeten inom allmän platsmark skall godkännas av framtida huvudman 
(Falkenbergs kommun). 
 
Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB) är huvudman för det allmänna 
ren- och spillvattennätet (VA-nätet) inom planområdet. Aktuellt område ingår idag ej 
i FAVRABs verksamhetsområde för dagvatten. Verksamhetsområdet skall dock utö-
kas till att omfatta planområdet. Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) ansvarar för 
iordningställande samt drift och underhåll av det allmänna VA-nätet på uppdrag av 
huvudmannen.  
 
Falkenbergs Energi AB ansvarar för elförsörjningen inom planområdet. 
 
Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd markägare/ exploatör att vid 
behov geotekniskt undersöka marken avseende t ex bärighet och markradonföre-
komst. Om antikvarisk myndighet anser att marken arkeologiskt bör undersökas ålig-
ger det berörd markägare/ exploatör att hos Länsstyrelsen ansöka härom. 
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Vid nybyggnation inom planområdet ansvarar berörd markägare/ exploatör för att 
meddelande om eventuella flyttningar av underjordiska ledningar (ren-, spill-, dag-
vatten, gas, tele, el m.m.) sker till berörd ledningshavare.  
 
Exploatören av tillkommande campingområden iordningställer erforderliga buller-
dämpande åtgärder som preciseras i exploateringsavtal mellan exploatören och Fal-
kenbergs kommun. 
 
Fastighetsbildning inom planområdet beställes av berörd markägare/ exploatör. 
 
 
2.4 Avtal 
Hansagårds Camping AB har tecknat planavtal med Falkenbergs kommun som regle-
rar plankostnader mm. Även ett ramavtal som översiktligt behandlar kostnader och 
ansvar för genomförandet av detaljplanen är tecknad mellan Hansagårds Camping AB 
och Falkenbergs kommun. 
 
Exploateringsavtal skall tecknas mellan exploatören (Hansagårds Camping) och Fal-
kenbergs kommun. Exploateringsavtalet skall reglera bland annat iordningställande 
av tillkommande lokalgator, gc-vägar, grönytor, dagvattenanläggningar, flyttning av 
ledningar och diken, bullerdämpande åtgärder, förrättningskostnader, överlåtelse av 
mark, exploateringsavgifter, flyttningar av underjordiska ledningar mm. Exploate-
ringsavtalet skall godkännas av kommunfullmäktige senast samtidigt med antagandet 
av föreliggande detaljplaneförslag. 
 
Avtal som berör det allmänna ren-, spill- och dagvattennätet tecknas mellan FAVRAB 
och exploatören. Detta VA-avtal bör föreligga innan detaljplanen antages i kommun-
fullmäktige. 
 
 
 
3. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 

Lantmäterimyndigheten i Halmstad utgör förrättningsmyndighet inom aktuellt detalj-
planeområde. 
 
 
3.1 Fastighetsbildning 
Föreliggande detaljplan möjliggör att nya registerfastigheter avstyckas från områden 
markerade med ”Nx”. Dessutom kan områden markerade med ”BN”, vid behov, in-
förlivas i fastigheter för campingändamål markerade med ”Nx”. 
 
Vidare kan del av fastigheten Skrea 5:2 överföras till Skrea 5:23 för vandrarhemsän-
damål.  
 

Slutligen förutsätter detaljplaneförslaget att delar av samfälligheten Skrea s:3 och den  
outredda samfälligheten Skrea s-50, som utgörs av allmän platsmark, inlöses eller på 
annat sätt upplåtes till framtida huvudman (Falkenbergs kommun). Vidare krävs även 
att resterande delar av samfälligheterna Skrea s:3 och  Skrea s-50 , som är belägna 
inom detaljplanen, inlöses eller på annat sätt upplåtes före det att marken nyttjas för 
planlagt ändamål. 
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3.2      Ledningsrätt och servitut 
Servitut eller ledningsrätter är upprättade eller skall upprättas för befintliga/ tillkom-
mande underjordiska ledningar. Vid ändring av ledningar kan detta ske genom kom-
plettering av befintliga servitut och ledningsrätter. 
 
Fastighetsägares tillträde till område betecknat med ”yx” avses lösas via servitutsrätt. 
 
 
 
4. EKONOMISKA FRÅGOR 
  

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd 
markägare/ exploatör. 
 
Exploatören bekostar iordningställande av de anläggningar på allmän platsmark som 
preciseras i exploateringsavtal med Falkenbergs kommun. 
  
Ersättning för mark som överförs mellan fastigheter bestäms i första hand i förhand-
lingar mellan berörda markägare. 
 
Berörd markägare/ exploatör bekostar erforderlig fastighetsbildning och fastighetsre-
glering inom planområdet. 
  
Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av underjordiska ledningar och diken är 
beroende av den rätt som ledningen/diket är belägen i marken med. Kostnadsansvaret 
för flyttning av underjordisk ledning och/eller diken kan även regleras i exploate-
ringsavtal.  
 
Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för (servitut, ledningsrätt, ge-
mensamhetsanläggning och/eller annan nyttjanderätt) anläggning på annans mark 
bekostas av ägare av anläggningen/ ledningen. 
 
FAVRAB bekostar erforderlig utbyggnad av det allmänna VA-nätet inom planområ-
det. Anläggningsavgift avseende VA-anslutningar regleras i FAVRAB:s gällande 
VA-taxa eller i enlighet med särskilt, mellan exploatör och FAVRAB, tecknat avtal. 
 
El-anslutningsavgifter uttages i enlighet med gällande taxa.  
  
Hansagårds Camping AB bekostar delvis upprättandet av detaljplanen. Detta precise-
ras i planavtalet med Falkenbergs kommun. För övrig tillkommande bebyggelse 
kommer planavgift, i enlighet med en av kommunfullmäktige beslutad taxa, i sam-
band med bygglovgivning att uttagas. 
 
Exploateringsavgift kommer att uttagas för anläggandet av Strandvägen, i enlighet 
med beslut av kommunfullmäktige, av exploatören. Detta kommer att preciseras i 
exploateringsavtal. 
  
Kompletterande dagvattenutredning bekostas av berörd exploatör/ markägare som 
även bekostar utbyggnad av erforderliga dagvattenanläggningar inom planområdet. 
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Detaljerad geoteknisk undersökning avseende t ex markens bärighet och markradon-
förekomst, vilket kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde, bekostas av 
berörd exploatör/ markägare som även bekostar eventuell arkeologisk undersökning.  
 
 
 
5. TEKNISKA UTREDNINGAR 
 
5.1 Arkeologisk utredning  
En förfrågan om huruvida en arkeologisk utredning krävs på detaljplaneområdet har 
översänts till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelade 2009-06-17 att det inte förelig-
ger något behov av en arkeologisk utredning. 
 
 
 
6. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
  
Föreliggande genomförandebeskrivning har utarbetats av Christina Ivarsson   
� 0346-88 50 12, e-post: christina.ivarsson@falkenberg.se, vid Stadsbyggnadskon-
toret, Falkenbergs kommun. 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
 
 
Maria Bielak (för Christina Ivarsson)  
Exploateringsingenjör 
 
 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige i  Genom Mark- och miljööver- 
Falkenbergs kommun 2011-04-27  domstolens beslut 2012-02-16 
§ 70 intygar:    har denna detaljplan vunnit 
 laga kraft 2012-02-16 intygar: 
    
 
 
Karl Samuelsson   Karl Samuelsson 
Planarkitekt    Planarkitekt 
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