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INLEDNING & BAKGRUND 
 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen beslutade den 2021-02-10 (§ 33/210210) att ge byggnadsnämnden i uppdrag 

att upprätta handlingar för ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1.   

Kommunstyrelsen beslutade även att ge byggnadsnämnden delegation att anta denna ändring av 

byggnadsplanen i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsordning. 

Planändringen tas fram genom ett så kallat standardförfarande i enlighet med Plan- och 

bygglagen 2010:900 eftersom samrådskretsen är av begränsad omfattning och planändringen 

saknar större allmänt intresse. 

 

Planändringens syfte och huvuddrag 
En ansökan om bygglov på fastigheten Liane 1:25 behandlades på byggnadsnämnden den 21 

oktober 2020 (§ 171/201021). Ansökan avsåg nybyggnad av ett fritidshus som skulle placeras helt 

på punktprickad mark, mark som inte får bebyggas. Nämnden beslutade med stöd av 9 kap. 31 § 

PBL att bygglov inte ges för sökt åtgärd, men lade till en beslutspunkt om att ge förvaltningen i 

uppdrag att efterhöra om fler fastighetsägare vill vara delaktiga i en planändringsprocess och även 

om så enbart en fastighet är kvar, efterhöra hos Kommunstyrelsen att få prioritera denna 

planändring före övriga detaljplaner.  

Den 22 december 2020 inkom fastighetsägaren till Liane 1:25 med en begäran om planbesked. 

Förvaltningen efterhörde hos de intilliggande fastighetsägarna och ytterligare fem fastighetsägare 

besvarade att de ville vara delaktiga i en planändringsprocess. Genom beslut i byggnadsnämnden 

(§ 2/210127) gavs positivt planbesked för sökt åtgärd.  

Syftet med den nya planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, 1:20 och 1:22-1:25 bredda 

det byggbara området med 16 meter genom att minska andelen punktprickad mark inom 

fastigheterna. Dessutom läggs en planbestämmelse till om att vind får inredas. Den tidigare 

exploateringsgraden om 90 m2 huvudbyggnad jämte sidobyggnad kvarstår. Ändringen görs för att 

göra byggnadsplanen mer flexibel och anpassad till topografin i området. Den ursprungliga 

planens huvudsyfte, fristående fritidshusbebyggelse, kvarstår. 

 

Ändring/Revidering 
Genom planändringen breddas det byggbara området för planändringsområdet med 16 meter 

och en egenskapsbestämmelse om att vind får inredas (s1) läggs till. Ändringen innebär att 

byggnadsplanen blir mer flexibel vid byggnation och anpassad till topografin i området. 

 

Tillkommande planbestämmelse 

Planbestämmelsen s1 – vind får inredas läggs till i plankartan för aktuella fastigheter. För övriga 

fastigheter i byggnadsplanen kvarstår bestämmelsen om att vind inte får inredas.  

Läge, areal och markägoförhållanden 
Liane fritidshusområde är beläget cirka 15 kilometer nordväst om Melleruds tätort. Området 

avgränsas av väg 166 i norr och av Norgebanan i söder. Planändringen omfattar sex privatägda 

bostadsfastigheter längs Skurvåsvägen med en total areal om cirka 8 709 kvadratmeter. För 

fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter för sakägarkretsen, se 

tillhörande fastighetsförteckning. 
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Området Liane 

 

 
 Berörda fastigheter markerade i ljusrosa 
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Handlingar 
Planhandlingen utgörs av: 

- Plankarta i skala 1:2000 med planbestämmelser (A1) 

- Planbeskrivning (denna handling) 

- Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 

Till planen hör dessutom: 

- Grundkarta 

- Samrådsredogörelse (utarbetas efter samrådet) 

- Granskningsutlåtande (utarbetas efter granskningen) 

- Tidigare beskrivningar. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 

Översiktliga planer 
Ändringen strider inte mot gällande översiktsplan (2010) eller mot förslag till ny översiktsplan (nu-

2030).  

Detaljplaner 
Byggnadsplanen för del av Liane 1:1 är en bostadsplan för fritidshusbebyggelse som vann laga 

kraft 1967-08-14. Det har även fastställts en planändring 1981-03-06. Byggnadsplanen medger en 

byggrätt för respektive fastighet om 90 kvadratmeter med en tillåten sidobyggnad och en 

bestämmelse om att vind inte får inredas. Respektive fastighet utgörs av en övervägande del 

punktprickad mark.  

Ändringen ryms således inom syftet för den ursprungliga byggnadsplanen och den tidigare gjorda 

planändringen.  

 Den ursprungliga byggnadsplanen från 1967 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 

Markanvändningen i planändringsområdet är sedan tidigare prövad varför förutsättningar och 

konsekvenser avseende flertalet planeringsförutsättningar inte ändras.  

 

Bebyggelse 

 
Bebyggelse 

Förutsättningar: 

Inom hela byggnadsplanen för Liane är cirka 70 % av fastigheterna bebyggda. Fyra av de sex 

aktuella fastigheterna som berörs av planändringen är bebyggda, och flera av dessa genom 

bygglovsbeslut med avvikelse eftersom byggnaderna placerats på punktprickad mark. Det 

byggbara området är idag 16 meter. 

Planförslag och konsekvenser: 

Fastigheterna som berörs av planändringen är delvis bebyggda och delvis obebyggda och ägs av 

privatpersoner. Planändringen redovisas på plankartan och består av följande delar: 

- plankartan kompletteras med en egenskapsbestämmelse om att vind får inredas (s1) 

- det byggbara området breddas med 16 meter mot naturområdet i öster genom att andelen 

punktprickad mark minskas inom fastigheterna. Efter planändringen är det byggbara området 

totalt 32 meter brett. 

För några av de intilliggande fastigheterna finns genom planändringen risk att sikt mot 

Teåkerssjön i söder tas. Eftersom sjöutsikten redan idag är begränsad genom naturmark görs 

bedömningen att det inte är en betydande olägenhet. 

 

Geotekniska förhållanden 
Förutsättningar 

Enligt kartunderlag från Sveriges geologiska undersökning, SGU, och Statens geotekniska 

institution, SGI, består marken av berg. Det ska dessutom inte finnas förutsättningar för skred eller 

kvicklera.  

Planförslag och konsekvenser 

Melleruds kommun bedömer att förutsättningen inte påverkar planändringens lämplighet. 

Gator och trafik 
 

Biltrafik och gator 

Förutsättningar: 

Inom byggnadsplanen finns det en vägsamfällighet som förvaltar och underhåller vägarna.  

Planförslag och konsekvenser: 

Planändringen medför inte en ökad exploatering som främjar permanentbebyggelse och därmed 

inte ökat slitage på vägarna. Melleruds kommun bedömer därmed att förutsättningarna inte 

påverkar planändringens lämplighet. 
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Hälsa och säkerhet 
 

Kraftledning 

Förutsättningar: 

Planändringsområdet ligger cirka 75 meter från en kraftledning med spänning 6–24 kV i söder. 

Planförslag och konsekvenser: 

Melleruds kommun bedömer att förutsättningen inte påverkar planändringens lämplighet. 

 

Farligt gods 

Förutsättningar: 

Norr om planändringsområdet löper riksväg 166 som är led för farligt gods. Norgebanan i söder 

är även den led för farligt gods.  

Planförslag och konsekvenser: 

Melleruds kommun bedömer att förutsättningarna inte påverkar planändringens lämplighet. 

 

 Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp 

Förutsättningar: 

Inom byggnadsplanen finns det en samfällighet som förvaltar gemensamt vattenverk och 

minireningsverk. 

Planförslag och konsekvenser: 

Planändringen medför inte en ökad exploatering som främjar permanentbebyggelse. Melleruds 

kommun bedömer därmed att förutsättningarna inte påverkar planändringens lämplighet. 

 

MILJÖBEDÖMNING 
 

Bedömning av miljöpåverkan 
Enligt 4 kap. 34 § PBL samt 6 kap. 5 Miljöbalken (MB) SFS 1998:808 ska en myndighet eller 

kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan 

författning undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet, ska en strategisk miljöbedömning göras och 

en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Under framtagandet av aktuellt planförslag har en 

behovsbedömning gjorts för att undersöka om planen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

I denna planändring finns följande skäl till att inte gå vidare med en strategisk miljöbedömning 

och miljökonsekvensbeskrivning: 

• Planändringsområdets ringa omfattning 

• Markanvändningen är sedan tidigare prövad 

• Ett genomförande av planändringen påverkar inte strandskyddat område 

• Ett genomförande av planändringen påverkar inte Natura 2000-område 
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• Ett genomförande av planändringen påverkar inte negativt de nationella eller regionala miljö- 

och folkhälsomålen 

• Planändringsområdet omfattar inte mål, objekt eller verksamheter som är av intresse för 

Totalförsvaret                                    

• Det som föreslås kommer inte att medföra en betydande påverkan på miljön, människors hälsa 

och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser 

• Planändringen står inte i strid med Melleruds översiktsplan 

Mot bakgrund av ovanstående ställningstaganden bedöms planändringens genomförande inte 

medföra risk för betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning av planen behöver därmed inte 

genomföras och behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte.  

GENOMFÖRANDE 
 

Inledning 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av planändringen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan, utan planändringens bindande föreskrifter 

framgår av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar 

planändringens syfte ur genomförandeperspektiv. 

 

Organisatoriska frågor 
 

Planförfarande 

Förslag till planändring handläggs enligt reglerna för ett standardförfarande enligt  

PBL 2010:900. Samråd sker med kommunala organ, statliga myndigheter, intresseorganisationer 

samt berörda sakägare. De som har invändningar mot planändringsförslaget ska därför lämna in 

skriftliga synpunkter under samrådstiden och/eller granskningstiden. Om inga erinringar 

inkommer mot planändringen kan den antas. Planändringen vinner laga kraft tre veckor efter 

antagandebeslutet. 

 

Tidsplan 

Överklagas planändringen förlängs handläggningstiden. 

Preliminär tidplan: Samråd:  februari 2021           

 Granskning:  april 2021     

 Antagande: juni 2021   

 Laga kraft: juli 2021   

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för underliggande byggnadsplan har löpt ut. Genomförandetiden för denna 

ändring är 5 år från dagen då ändringen vinner laga kraft. 

 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt att bygga i enlighet med detaljplanen. Under 

genomförandetiden får inte detaljplanen ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
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genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att 

fastighetsägaren/exploatören har rätt till ersättning. 

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Genom övergångsbestämmelser är det enskilt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken i 

byggnadsplaner. Huvudmannaskapet ändras inte genom denna planändring, utan det förblir 

enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna i byggnadsplanen. 

 

Ekonomiska frågor 
 

Planläggningskostnad 

Kostnader förenade med planläggningen bekostas av fastighetsägarna. Ett plankostnadsavtal har 

tecknats mellan aktuella fastighetsägare och kommunen.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ingen ny fastighetsreglering eller ny-/ombildning av rättigheter är aktuellt.  

Markägande 

Marken kommer även fortsättningsvis att vara privatägd.  

 

MEDVERKANDE 
Ändring av byggnadsplan har upprättats inom Tillväxtenheten, Melleruds kommun, genom  

Kart/GIS-ingenjör Jonas Söderqvist och bygglovshandläggare Freddie Carlson. 
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