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INLEDNING 

Bakgrund 

Gällande detaljplan för Högsäters Prästgård 1:64 ger byggrätt för byggnation av byggnader för allmänt 

ändamål. Fastighetsägaren, tillika exploatören, önskar istället använda fastigheten till vård, boende och kontor. 

Detta är inte möjligt med den nuvarande detaljplanen som endast tillåter användningen allmänt ändamål.  

Gällande detaljplan behöver ändras så att användningen utökas och blir mer flexibel. Ändringen av 

detaljplanen upprättas på initiativ av fastighetsägaren Tallbacken Fastighets AB. 

Bygg- och trafiknämnden beslutade 2019-06-27, § 46, att lämna positivt planbesked för ändring av detaljplan 

för Högsäters Prästgård 1:64. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-22 KS, § 115, att ge Bygg- och trafiknämnden i uppdrag att ändra 

detaljplanen enligt ansökan om planbesked.  

 

  
Planområdets läge. Planområdet är markerat med röd linje. 

  

Högsäters Pastorat 
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Planändringens syfte och huvuddrag 

Syftet med ändringen är att möjliggöra ett mer effektivt och ändamålsenligt nyttjande av fastigheten. Ändringen 

innebär att den befintliga byggrätten i planområdet ändras till en mer flexibel användning av byggnader. 

Byggnaden är därmed inte begränsad till enbart användningen allmänt ändamål. 

Ändringen görs med detaljplanen Högsäters stationssamhälle som grund, så ändringsplanen för fastigheten ersätts 

i sin helhet. 

Bestämmelsen för högsta byggnadshöjd (10,6 meter) kvarstår, samt 6 m prickmark längs fastighetsgränsen. 

Planområdet för ändringen 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdet är beläget i centrala Högsäter och omfattar hela fastigheten Högsäters Prästgård 1:64, på 14 277 

kvadratmeter. Fastigheten gränsar till väg och Högsäters kyrka i norr, bostadsbebyggelse öst och väst om 

fastigheten samt jordbruksmark i söder. 

Ändringen omfattar hela underliggande planområdet för ändringsplanen.  

 

 

 

Gällande detaljplaneändring av Högsäters stationssamhälle, där fastigheten enbart kan användas för allmänt ändamål, 

åldringsvård.  

Markägoförhållanden 

All mark inom planområdet ägs av exploatören Tallbacken Fastighets AB. 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig- heter inom och intill planområdet, se 

tillhörande fastighetsförteckning. 



4  

Samrådshandling        Ändring av detaljplan för Högsäter Prästgård 1:64 

Skapad 2020-12-02                          Färgelanda kommun 

Uppdaterad 2020-12-08                       Västra Götalands Län 

 

Planprocessen 

Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en detaljplan. I denna planbeskrivning 

redovisas endast de frågor som berör aktuell planändring. Handlingen ska läsas tillsammans med 

planbeskrivningen för den bakomliggande och gällande detaljplanen Högsäters stationssamhälle. 

Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och konsekvenser samt de överväganden 

som planen baseras på när den togs fram.  

Plangränsen i underliggande plan sammanfaller inte helt med dagens fastighetsgräns för fastigheten Högsäter 

Prästgård 1:64. En ny grundkarta har därför upprättats i samband med det pågående planarbetet. Ändringen 

innebär däremot inte någon påverkan på fastighetsbildningen.  

Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndig- heter, kommunala instanser, sakägare 

samt övriga som är berörda av de åt- gärder som föreslås i planen. Samråd och granskning genomförs med syfte 

att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen. 

Utökat förfarande 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL). Planarbetet bedrivs med ett så kallat 

utökat förfarande. 

Förslaget är inte förenligt med översiktsplanen då fastigheten pekas ut att användas för allmänt ändamål. 

Översiktsplanen fastställde den befintliga användningen på fastigheten och nuvarande ändring avser att ha kvar 

användningen vård.  

Planändringen är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Det har ingått i 

bedömningen av planförfarandet att ändringen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan, se vidare 

under rubriken ”Undersökning” på sida 5. 

Vid utökat förfarandet ingår kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, 

granskningsutlåtande, antagande och laga kraft i planprocessen. 

 

 

 

 

Utökat förfarande. I det aktuella skedet ska planen ut på samråd. 

 

  

Kungörelse Samråd 
Samråds-

redogörelse 
Under-
rättelse 

Granskning 
Gransknings-

utlåtande 
Antagande Laga kraft 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Färgelanda kommun, antagen 2014-10-15 anger plan- området som område för allmänt 

ändamål. Ändringen är därmed inte förenlig med översiktsplanen. 

Detaljplan 

Underliggande/gällande detaljplan vann laga kraft 1953-10-20. Genomförandetiden har gått ut. 

Gällande detaljplan ger byggrätt för allmänt ändamål, åldringsvård. Hela fastigheten får bebyggas utom längs 

fastighetsgräns, som är prickad 6 meter in.  

Undersökning 

Vid framtagande av eller vid ändring av detaljplan ska en undersökning utföras för att bedöma om planförslaget 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan - se 6 kap, 11 § Miljöbalken (1998:808, MB). Om ett 

genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Ställningstagande 

Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan i förhållande till det som behöver 

ändras i gällande plan. 

De ändringar som är tänkta innebär små konsekvenser. 

Bedömningen är således att genomförandet av ändringen inte kommer att medföra någon betydande 

miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 

inte upprättas. 
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BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN 
Ändringen innebär inte att planens förutsättningar att tillämpa bestämmelse om hushållning med mark- och 

vattenområden i tredje och fjärde kapitlet i miljöbalken påverkas. Inte heller påverkas möjligheten att uppfylla 

miljökvalitetsnormer, områdesskydd eller artskydd. 

Strandskydd 

I planområdet finns inget strandskydd som behöver upphävas. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 

Mark, terräng, vegetation 

Planområdet utgörs av en bebyggd fastighet med en stor sluttning mot öster. Höjdskillnaden väst till öst är drygt 

14 meter. Flera större träd finns inom och i anslutning till planområdet. I gällande detaljplan finns en 

bestämmelse om att högsta byggnadshöjd för bestämmelse A på 10,6 meter, som inte kommer ändras. 

 

 
Översikt över sluttningen i planområdet. 

 

Ändringen medför små förändringar för mark och vegetation jämfört med gällande detaljplan. En större andel av 

fastigheten är tillåten att bebyggas vilket ger stor frihet för hur byggnaderna kan placeras i förhållande till träd 

och omgivning.  

 

Bebyggelse 

Byggnaden ligger centralt belägen på fastigheten med parkering i norr mot sluttningen och vägen mot kyrkan. 

Omkringliggande bebyggelse utgörs främst av en- och tvåbostadshus med inslag av några verksamheter. Husen 

har sadeltak och fasader som är klädda i mestadels träpanel med olika färger. Det förekommer även några 

tegelvillor. 

Det finns ingen bestämmelse i gällande detaljplan som reglerar uthus- och garagebyggnader, vilket innebär att 

komplementbyggnader i dagsläget är möjliga att uppföra utifrån gällande lagar och regler. 



7  

Samrådshandling        Ändring av detaljplan för Högsäter Prästgård 1:64 

Skapad 2020-12-02                          Färgelanda kommun 

Uppdaterad 2020-12-08                       Västra Götalands Län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på omkringliggande bebyggelse. Bilden visar flera enbostadshus väster om  

planområdet och delar av väg 172, sett ifrån den östra delen av planområdet. 

 

 
Naturmark i söder om planområdet. 

 

Planändring 
Ändringen innebär att användningen av fastigheten utökas. Ändringen avser hela fastigheten och den gällande 

detaljplaneändringen för Högsäters stationssamhälle. 

Gällande detaljplan är utformad med utgångspunkten i att ett större äldreboende skulle uppföras på fastigheten. 

Ändringarna ger en mer flexibel detaljplan och gör att byggnaden kan användas på ett bättre sätt utifrån platsen 

och behoven både nu och framåt. Den tidigare bestämmelsen A uppdateras till D för vård för att bygganden ska 

kunna användas till även detta fortsättningsvis. 

Begränsning i byggrätten är i ursprungsplanen endast en byggnadshöjd och föreslagen planändring tillför inga 

ytterligare begränsningar.  
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Illustration över föreslagna planändringar. Tidigare plankarta till vänster och ny plankarta till hö- ger. Ändrade 

planbestämmelser är markerade i rött. 

 

Planändringen innebär att byggnader på fastigheten kan få flera användningsområden, men prickmarken kring 

fastighetsgränsen justeras inte utan kvarstår enligt ändringsplanen. Förslaget bedöms inte innebära någon ökning 

av skuggbildningen då det idag finns en befintlig byggnad, en stor slänt mot öster samt att begräsning om 

byggnadshöjd kvarstår. 

Trafik och parkering  

Parkering till fastigheten ska lösas inom kvartersmark. Infarten till planområdet kan ske från flera håll, men 

befintlig anlagd väg kommer både ifrån norr och från sydväst. 

Ändringen påverkar inte möjligheterna att anlägga mer parkering inom kvartersmark om behovet skulle uppstå.  

Teknisk försörjning 

Planområdet är anslutet till ledningsnät för el samt det kommunala vatten- och avloppsnätet. Planändringen 

bedöms inte påverka kapacitetsbehovet ytterligare, då hela byggnaden tidigare användes för boende och vård för 

äldre (åldringsvård).  

Ändringen innebär ingen förändring när det gäller föreslagen hantering av dagvatten.  

Hälsa och säkerhet 

Risk för skred 

Idag finns ingen begränsning av ytlaster för fastigheten som enligt gällande detaljplan får bebyggas med 

byggnader till en höjd av 10,6 meter. En ändring av högsta tillåtna byggnadshöjd kommer inte göras och inte 

heller någon justering om var byggnader får eller inte får placeras.  

Marken består av postglacial sand och isälvssediment, sydvästra delen av fastigheten pekas ut som 

aktsamhetsområde, vilket innebär att det finns förutsättningar för skred i finkornig jordart enligt  lutningsanalys 

av SGU. 

Höjdbestämme
lse i plankartan 

Bestämmelser 
har tillkommit 

Prickmark 
kvarstår 
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Buller 

En bullerutredning för trafikbuller finns inte i underliggande detaljplan. Inför samrådet har en bullerutredning 

inte gjorts då det bedömts att någon risk inte finns att gällande riktvärden för ekvivalenta värden av trafikbuller 

skulle kunna överskridas. Bedömningen har gjorts utifrån egna, enklare mätningar samt utifrån att boende har 

funnits i byggnaden i form av äldreboende. 

Fastigheten ligger ca 135 meter från väg 172 i väster och det är ca 160 meter till byggnaden från den vägen. 

Högsta tillåtna hastighet på vägen är 50 km/h. 

Det går även en väg mot kyrkan, även den har en högsta hastighetsgräns på 50 km/h. 

Radon 

Radonnivåer bemöts inte i ursprungsplanen, men då planområdet ligger nära ett utpekat riskområde lämnas en 

rekommendation att bygga radonsäkert. 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Före genomförandetidens utgång får 

normalt inte detaljplanen ändras eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Efter genomförandetidens 

slut har kommunen större frihet att ändra eller upphäva planen. Detaljplanen är dock gällande även efter 

genomförandetidens utgång, tills den ändras eller upphävs. 

Genomförandetiden för befintlig plan har gått ut. Planändringen gör därför att en ny genomförandetid ska 

bestämmas och den bestäms till 5 år från att planen har vunnit laga kraft, enligt 4 kap. 21 § PBL. 

 

Ansvarsfördelning 

Fastighetsägaren, tillika exploatören Tallbacken Fastighets AB, ansvarar för genomförande och drift inom 

kvartersmark. Detta inkluderar bland annat uppförande, anläggande, ändring och skötsel av byggnader, 

parkeringar och privata ledningar samt dagvattenhantering med mera. 

Avtal 

Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden vid planens framtagande har upprättats mellan 

Färgelanda kommun och exploatören. 

 
Fastighetsrättsliga frågor 

 
Markägoförhållanden 

I planområdet ingår fastigheten Högsäters Prästgård 1:64. Fastigheten ägs av Tallbacken Fastighets AB. 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig- heter inom och intill planområdet, se 

tillhörande fastighetsförteckning. 

Servitut och rättigheter 

Det finns inga kända servitut eller rättigheter inom planområdet.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär ändrad byggrätt inom Högsäters Prästgård 1:64. Ändringarna i form 

av fler tillåtna användningar inom planområdet bedöms inte innebära några betydande konsekvenser för 

intilliggande fastigheter. 

Ekonomiska frågor 

Framtagande av planen bekostas av exploatören i enlighet med tecknat plan- avtal. Bygglovsavgift kommer att 

tas ut vid bygglovsprövning enligt gällande taxa. 

Exploatören och tillika fastighetsägaren bekostar alla åtgärder och all skötsel inom kvartersmark. Exploatören 

ansöker om och bekostar förrättningskostnader avseende avstyckning, fastighetsreglering med mera vid behov. 

Planen föranleder dock inget direkt behov av fastighetsreglering. 

Tekniska frågor 

Rekommendationer avseende dagvatten, vatten- och spillvattenledningar och geoteknik ges i underliggande 

detaljplan. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Fortsatt arbete 

Detaljplanen upprättas med ett utökat förfarande enligt PBL. 

Samråd om detaljplanen sker nu med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommunala instanser, 

sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. 

Inkomna synpunkter under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. Inte tillgodosedda önskemål i 

samrådsskedet samt inkomna synpunkter under granskning bemöts i ett granskningsutlåtande. Därefter kan 

kommunen besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas får detaljplanen laga kraft. 

 

Preliminär tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla: 

december 2020  Samråd 

februari 2021     Granskning 

maj 2021            Antagande 

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen får den laga kraft cirka en månad efter 

beslutet. 

Medverkande i planarbetet 

Planförslaget har upprättats av Anna Lena Sörensson, planingenjör, Färgelanda kommun, Avdelning 

Samhällsutveckling. 

 
 

Anna Lena Sörensson  

Planingenjör  

 

Färgelanda kommun 

Avdelning Samhällsutveckling 


