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D.nr 19 

lnk. 7 MRS /9 t-9 

illl Älvsborgs läns 
lantmäterikontor 

Avskrift 
BESLUT (efter anslag) 

IIIG2 45 68 

Byggnadsnämnden i Färgelanda 
kommun 
450 60 FÄRGELANDA 

Fastställelse av förslag till ändring, utvidgning �ch upphävan

de av byggnadsplan för del av Färgelanda samhälle (del av Färge- · 

landa Prästgården 111 med flera, området Höjden) i Färgelanda 

kommun 

Genom beslut 26.4.1968 antog kommunalfullmäktige i Färgelanda 

kommun ett förslag till ändring, utvidgning och upphävande av 

byggnadsplanen för ovan angivna område, Förslaget, som jämväl 

innehåller byggnadsplanebestämmelser, har uppgjorts av arkitekt 

SAR Nils R1.1ssberg, Uddevalla, under åren 1966 - 1968 och revi

derats 26.4.1968 samt utmärkts på karta med tillhörande beskriv

ning. 

Ifrågavarande byggnadsplaneförslag har för fastställelse under

ställts länsstyrelsens prövning . 

Yttranden i ärendet har avgivits av - förutom andra - länsarki

tekten och vägförvaltningen i länet. 

Efter revidering av förslaget kvarstår anmärkningar från föl

jande bolag och personer, som anmärker mot, 

1. Aktiebolaget Färgelanda Sågverk, Färgelanda, ägare av fas

tigheterna Färgelanda Prästgården 1181, 1182, 11114 och 11141,

dels, att befintlig utfartsväg i nordvästra delen av "sågverks

området" föreslås utgå och dels, att förefintlig vattenbassäng

dolvis kommer att bli belägen utanför avsett industriområde1

Överlantmätaren 
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2, Sigfrid Johansson, Färgelanda, ägare av fastigheten Färge

landa Prästgården 1,24, föreslagen vägsträckning söder om fas

tigheten; 

3. Sven och Maj Ljungqvist, Färgelanda, ägare av fastigheten

Färgelanda Prästgården 1:91, intrång på fastigheten, föranlett

av att vägbanan föreslås breddad i avsikt att bereda plats för

busshållplats;

4. Sven och Karin Hjort, Färgelanda, ägare av fastigheten Fär

gelanda Prästgården 1:77, att planerad sträckning av väg 1100

innebär ett onödigt intrång på fastigheten och

5. Anna Andersson, ägare av fastigheten Färgelanda Prästgården

1:88, och Albert och Lagerta Emanuelsson, ägare av fastigheten

Färgelanda Prästgården 1:10, att planerad breddning av väg

1081 skulle innebära att "ingången" till fastigheten skulle

bli "obrukbar", varjämte

6. Arne Jacobsson, Elna Jacobsson, Hans och Signe Noaksson,

alla i Färgelanda och ägare av andelsfastigheter Gatersbyn 1,9

och 1:13 å samfällighet för 1 mtl Gatersbyn nr 1 (litt a), yr

kar, att byggnsdsplaneförslaget icke fastställes, "innan frå

gan om vilka samfälligheter som ingår i 1 mtl Gatersbyn blivit

utredd" •

Länsarkitekten föreslår i sitt yttrande, att fastigheterna 

Färgelanda Prästgården 1:10 och 1:88 - frånsett den mindre del, 

som eventuellt erfordras för breddning av väg 1081 - undanta

ges från fast.ställelse samt att förordnande om nybyggnadsför

bud enligt 109 § byggnadslagen utfärdas för det undantagna om

rådet. I övrigt tillstyrker länsarkitekten förslaget. 

Vad föret angår de under 1 - 5 punkterna härovan redovisade 

anmärkningarna, finner länsstyrelsen dessa icke vara av sådan 

beskaffenhet, att de bör hindra förslagets fastställelse. 
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Vidkommande därefter det under sjätte punkten framställda yr

kandet finner länsstyrelsen - med hänsyn till att stadgandet 

i 17 § 4 mom byggnadsstadgan iakttagits vid förslagets utställ

ande - detsamma icke innebära hinder mot förslagets fastställel-

se. 

På grund av vad sålunda upptagits fastställer länsstyrelsen, 

med stöd av 108 § företa och tredje styckena byggnadslagen, det 

underställda planförslaget; dock att från fastställelse undan

tages det på byggnadsplanekartan numera med röd heldragen linje 

angivna området • 

Med stöd sv 109 § tredje stycket nyssnämnda lag meddelar läns

styrelsen förbud att utan länsstyrelsens tillstånd utföra ny

byggnad inom det här ovan angivna undantagna området att gälla, 

till dess nytt förslag till ändring av byggnadsplanen för om

rådet blivit upprättat och i vederbörlig ordning fastställt; 

dock längst till och med 28.2.1970. 

Besvär över detta beslut må anföras hos Kungl Maj1t, Besvären 

skell vid äventyr av talans förlust ha inkommit till kommunika

tionsdepartementet, såvitt avser fastställelse av förslaget, 

in�m tre veckor härefter och såvitt avser beslutet i övrigt, 

inom tre veckor -for menighet inom fem veckor - från delfåandet. 

På länsstyrelsens vägnar: 

Åke A Lindberg 

Bengt Caping 

BW 
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Förslag till ändring, 
,, 

ut,vidgning och upphävande av 

byggnadsplan för del av 

FÄRGELAN1JA SAMHft..LLE 

' 

P 5307,1. 

U\NSLANTMÄTERIKONTORET
Älvsborgs lön 

lnk 16. 06. 70

·•••·•••·• Dnr ............... ,; ..• 

9 

fastigheten Färgelanda Prästgården 1 1 m.fl.,

området Höjden 

i Färgelanda socken och kommun, 

S!I. nr •.•..• 1111 kommimo!fulhn. 
pro!ol,o!I don ,

1 I// 19 .•. ; § •• : .• , 
' I 

Älvsborgs län. 

Upprättat år 1966 - 68 av 

Bohuskommunernas Byggnadskontor 

BESKRIVNING 

/, ' . . /7 .: ,?/''/-/;

'Xillhör Länsstyrelsens i 
Älvsborss län beslut den 

7 »-> ar: l9tCJ 
;betygar 

Pä tj�nstens vägnar: 

,GL..._,___ /�� ••c; 7 
,, -

I
!3E?-�GT CA.13,ING 

Planförslaget omfattar ett område, snm i väster avgränsas av väg 

nr 108: till Hedekas och i söder av väg nr 1100 till Stigen. I 

öster angränsar förslaget till väg nr 172 och i norr till huvud

sakligen obebyggd mark. Förslaget omfattar c:a 40 ha. 

För planområdet gäller byggna'dsplan fastställd den 1o.10 1935 samt 

ändrinf,ar därav fastställda den 19,4 1941, den 11,B 1954 och den 

24.7 1962. I öster och sydost angränsar ändringar fastställda den 

13.2 1964 resp. den 13,11 1967, I väster angränsar en planändring 

för skolområdet fastställd den 2,10 1967, För den icke planlagda 

marken norr om planområdet gäller utomplansbestämmelser fastställda 

den 2. 5 1 96 3, 

Föreliggande planförslag har upprättats för att möjliggöra utbyggnad 

av ett markollll'åde sydost or:1 kyrkan, avsett för radhusbebyggelse. En 

utvidgning av den i planområdets södra .del belägna sågverksindustrin 

har aktualiserat en omarbetning av gällande plan liksom en plan-.:'ad 

omläggning av väg nr 1100. I planområdets västra del har från väg

förvaltningen framförts önskemål om en breddning av vägområdet för 

väg nr 1081, 
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2, 
Sydost ou k;1rkan redovisas enligt planförslaget en utvidgning av 
·gällande plan omfattande ett område om o: a 6 ha och :wsett för

bostadsändamål. Då området är centralt beläget och relativt plant
ffo·eslås bebyggelsen ske i form av radhus, Förslaget redovisa.r ett

60-tal lägenheter, Körtrafiken från området ansluter i sydväst till
väg nr 1081.

Sågverket som periodvis sysselsätter c:a 40 p0rsonei- utgör sam
hällets störc;ta industri. Då virkestransporterna under tjällossnings
perioden måste upphöra, har ej driftc,n kunnat upprätthållas under 
holu Il.rot. Genom markförvärv nor.dost om silgv erkct ges nu möj lighet0r 
n.tt anlägga. erforderliga virkesmagasin. 

Ändringsförslaget redovisar en utökning av industriområdet· ,h norr 
och nordost. Utvidgningen berör mark som enligt gällande plan avses 
för bl,a. bostadsiinda:nål och allmänt ändamål. Körtrafiken från såg
verket anslutes i söder till väg nr 1100 som föreslås flyttad till 
f.d. jiirnvtlgsområdet, på en sträcka av c: a 400 metGrs längd,

Planförslaget redovisar .även en ändring ·oeträffande byggnadsmn.rken 
mellan väg .1100 och f.d. Lelångenbanan. Området som inrymmer bl.a. 
bensinstation och lastbilscentral föreslås i sin helhet att använ

das för sr.iåindustriän ·:::::;:-l'.:J.. För befintlig vattenpur.1pst.?�tion avsättes 
ett specialo!I1råC.e, A:15Ti:h1sP..nde väg flyttas i sin norra del åt vägter 
till omrädo som enligt : :i.llande plan avses för jlirnvägsändamål. 

För väg 1G81 i planomr8.dets vä$tra del h�r vtigområdot breddats till

15 rr:eter för att möjJ.iggöra anordnandet e.v gångbanor_ .. Santidigt redo
visas en utC�<ning e.v f�rgård .. si.!.n.rkcn mot allm2.nna vtigen. Befintliga 
hus som hbtrigenorn k,Jmr.1er att bli belägna _inom mark som ej får be

bygges är, utom beträffande tre hus, redan i •gällande plan beläg�a 

på sådan :ne.rk. Viss inskränkning av byggnadsrätten har föreslagits 

tvcn inom de områden för allnänt ändamål som redovisas i planför

slag0ts norra del, 

Nordväst O?n kyrkan förE:slås att viss del av giillande byggnadsplen 
upphäves o Området ligger 5 - •io meter lägre iin angränsande byggnads
mark och anslutning till samhällets lednings�ät krtiver pump�nläggni�g

oc:, kostsamma ledningsdragningar. En exploatering av derrna del har 
,.� ansetts böra ske i snmband med angränsande mark i öster för vilken·· 

byggnadsplanen tidigar2 upphiivts. Då komounen förfogar öv:or mark med '' 
mei ce:ntral t lä."�) har ifrågavax·ande område ansetts böra sp2.rn.s för
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fr2.mtida behov. Genom upphävande av eällande plan kan byggnadsnämnd0n 
förhindra tillknmsten ,,v bebyggelse och fo.stighetc;bildningar nom 
försvårar en f.r, .. �;::t°ida. planläggning, 

Anläggningar för vattcm- och avlopp finnes inom de tidigare exploa
terade dcl�rn::: uv planomr:'id0t. Betri::\.ffctnde radhunomr[Ldet har prin
cipförslua uppr�ittats av kommun0n. 

E'ör plnnförc;lagct erforderlig grundkarta har upprättcts _åren 1961 - 62 
och komplettcruts år 1966 av distriktnlantmtitare Ture Löfgren. 

Redogörelse för samråd 

Und·er tiden för planförslagets upprättande har samråd ägt rum med 
länserkitekten, l�nSingenjören, landsantikvarien, länsbostads

direktören, vfieförval tningen, kyrkorådet och r0pr0sent:?.nter fö� 
kommunon. De synpunkter som därvid fra�förts hur beuktats och in

arbetats i förslaget.

Uddevalla den 12 januari 1968 

/v _;/}., <i�---c·---1 Nils Russberg 
arkitekt SAR 

Förslc.gct har reviderats den 26 april 1968, varvid boteckningen 

för fastigheten Pärg0landa Pristgården 1 29 har lindrats frår, H
till :BH för att medgivc:. inredende även för bostadst·tndn.må.l. Dess
utom har griillslinjon mellan parkområde och gata söder om fastig
heten Ftlrgelanda Prästgård 1 9 förskj'.:itits c:a 30 m österut. Änd
ringarna har utförts med anledning av skrivelser soci. inkomm.i t 
under utställningstiden. 

Uddevalla den 26 april 1968 

1\ 1' I "'->/\., l.rL.I\ .;__...,\..,,...,-t_.__l 

Nils Russberg I 
arkitekt SAR 
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Förslag till ändring, 

utvidgn.ing- och upphävande av 

byggnadsplan för del av 

FÄRGELANDA SAMHÄLLE 

fastigheten Färgelanda Prästgården 1-
1 

m,fl,, 

området Höjden 

i Färgelanda socken och komr.nm, 

Älvsborgs län, 

Upprättat år 1966 - 68 av 

Boh�skommunernas Byggnadskontor 

BESTÄMMELSER 

§ 1

Bv��nudsn�aneområdets användning 

Mom, 1 Bvg;madsmark 

Till:"1ö1� Länsstyrelse!lS i 
Älvsborgs lin beslut den 

1 ,nc,�, J9t") 
;betygar 

På tjänstens vä6-nar: 
.6. I .. , 

BEN ett;r .... 1N-l�c�· -7 

a) Med A betecknat område" får användas endast för allmänt

är.,damål o 

b) Med B betecknat område får användas endast för bostads

ändamål,

c) Med BH ·oetecknat område får användas endast för bostac.s

och handelsändamål,

d) Med J ·oeteckr!at område får användas endast för industri

ändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas

olägenheter med hänsyn till sundhet, bra�dsäkerhet oc�

trevnad. Bostäder får dock anordnas i den Utsträckning

som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning.ir..om

området.
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e) Med Jm betecknat område får användas endast för småindustri-

ändamål av sådan beskaffenhet att närboer,de ej vållas olägen

heter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bo

städer f?.1 dock s.'nordnas i den utsträckning som fordras för

tillsyn och l10vakning av anläggning inom området.

ll'!om. 2 Specialområden 

a.) -�!ed E� . .-rietc-Jknat oi!lr.3.de får a.ri.vände.s enC�Hst för trM,Jtsfor

matorstation och därmed samhörigt ändamål. 

b) Med Ps b0-tecknat område f-år användas endast för va-tten

pumpstation.

c) Med K betecknat område får användas endast för begravnings-

ända!!!ål.

§ 2

Mark som icke eller i endast mindre omfattning får bobygll:as 

Mom. 1 Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas, 

Mom, 2 Med korsprickning betecknad mark får bebye:gas endast med 

uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader, 

:forn. 3 Med Kp och punktprickning betecknat kyrkogårdso!llråde får 

icke bebyggas, ej hGller får där anordnas nya gravpl2.tsor, 

§ 3

Särskilda fH:r:·eskrifter anF,"&.ende områden för lednj_rura.r 

Å med u betecknad mark får '"ltcke vidtagas anordningar -som 

hindrar framdragande eller underhåll av undcrjordisl. · 

allmänna ledningar. 

§ 4

BvP:ll:nadssätt 

Mom, 1 Med Sr betecknat område får bebyggas endast med radhus. 

Mom. 2 :Med P betecknat område får bebyggas enda�t med hus SO!!!

�ppföras fristående. 

.-1 

• i 
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§ 5

Bcbvg,:relnens omfattninr.r 

Mom. 1 P. tomtplats som omfattar med F betecknat område får endast 

en huvudbyggnad och ett uthus uppföras. Med uthus förstå3 

här även med huvudbyggnad sammanbyggd garage- och förråds

del, ej innehällande boitadsrum. 

t,!om. 2 X tomtplats som omfattar med F betecknat område får högst 

200 m bebyggas. 

§ 6

V ånina-santal 

J.. med I betecknat område får byggnad uppföras med högst 

en våning. 

§ 7

B:vr.:,,:nads hö.',d 

Mom. 1 Å med I betecknat omriin.e får by l':Jnad icke up-oföras till 

större höjd än 4,4 meter.

Mom. 2 A med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras 

till högst den höjd i meter so!n siffran angiver. 

§ 8

Anordnande av [:>tän.itscl i visst fall 

I områdesgräns som betecknats med streckad eller heldragcn 

linje försedd :ned fJ�llda trian; lc.r .:;kall iied tänsyri.. t:.:·.1 

trafiksäkerheten fastiehet förses med stängsel, vari ej 

får anordnas öppning som med.giver körförbindelse med väg. 

Uddevalla den 12 januari 1968 

,0:.-L--.?�� 
Nils Russberg 

arkitekt SAR 

Reviderade den 26 april 1968 

,\) J.-� \2 -"�,
Nils Russberg 

arki tek-t Sil..!i 
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1. INLEDNING 
Ändamålet för fastigheten Färgelanda prästgård 1:447 ska ändras från allmänt ändamål till 
bostadsändamål inom gällande detaljplan. 
En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa en detaljplan till nya förhållanden och hålla 
den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny 
plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring. Ändringen 
ska dock uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den 
ursprungliga detaljplanen. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda sig av 
ändring av detaljplan i ett enskilt fall. (Boverket kunskapsbanken). 

 

 

 

2. HANDLINGAR 
• Befintlig planbeskrivning 
• Befintlig plankarta och bestämmelser 
• Ny planbeskrivning för ändringen av fastighet 1:447 
• Ny plankarta över planområdet inklistrad på befintlig plankarta 
• Utredningar: Bilagor 10-1 till 10-4 om trafik, buller och barns skolväg 

 
 
 
 

3. UPPDRAG ÄNDRING AV DETALJPLAN 
Ändring av detaljplan tillämpas på befintliga detaljplaner där syftet fortfarande är aktuellt 
och där kommunerna anser det vara lämpligt i området. 
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4. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Gällande detaljplan är byggnadsplan för del av Färgelanda samhälle 15-STY-2732. 
Syftet med byggnadsplanen 15-STY-2732 från 1960-talet avseende Färgelanda stationssamhälle, var 

bland annat att möjliggöra en utbyggnad av radhusbebyggelse i markområdet sydost om kyrkan. 

Planområdets södra del utvidgades så att vägar och bebyggelse anpassades till det dåvarande 
sågverket. 

Den aktuella fastigheten (1:447) i den gällande detaljplanen är reglerad till ”Allmänt ändamål” med 

en högsta byggnadshöjd om 6 meter. Tidigare var det enbart offentliga organ som fick vara 

huvudman för en verksamhet inom A- Allmänt ändamål. Då det ”Allmänna ändamålet” har utgått, 

samtidigt som det finns behov för bostäder i kommunen så kan användningsbestämmelsen ändras till 

Boende. Befintlig detaljplan rymmer också flera olika ändamål, bland annat Boende. Att ändra 

ändamålet från det nu ej aktuella Allmänna ändamålet är en marginell åtgärd som inte påverkar 

syftet med den befintliga planen. 

 
Syftet med själva detaljplaneändringen är att tillåta bostadsändamål samtidigt som de 

kulturhistoriska värdena avseende f d skolbyggnad och den historiska miljön med tydligt avläsbart 

samband mellan kyrka och f d skolbyggnad säkerställs. Områdets luftiga och gröna karaktär ska 

bibehållas. 

 

5. PLANPROCESSEN VID ÄNDRING AV DETALJPLAN 
En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa en detaljplan till nya förhållanden och hålla 
den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny 
plan. Processen vid ett standardförfarande: 
Planbesked - StartPM/ Beslut - Samråd – Granskning - Underrättelse granskning - Antagande – Laga 
kraft. 

 

6. PLANOMRÅDET 

6.1 LÄGE OCH AREAL 
Planområdet är beläget centralt i Färgelanda tätort vid Kyrkvägen. Fastighetens areal är 2909 kvm 
och består av en fastighet. Befintliga byggnader har en boarea på 289 m2 och en biarea på 138 m2. 
Marknivån inom planområdet uppgår till ca 105 meter över havet. Markytan lutar mot sydväst. 
Hedekasvägen är belägen ca 100 m söder om fastigheten. 

 

6.2 MARKÄGOFÖRHÅLLANDE 
Fastigheten Färgelanda Prästgård 1:447 blev avstyckad från Färgelanda 1:2 år 2020. 

Adressen är Kyrkvägen 6, 458 31 Färgelanda. Privat ägare. Den föreslagna detaljplaneändringen 
påverkar inte fastighetsindelningen. 
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7. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

7.1 RIKSINTRESSEN 
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Valbodalen (P13), där kyrkor med 
omliggande miljöer utgör ett uttryck för riksintresset. 
I samband med planering avseende förändringar som berör kulturmiljön ska aktuella värden i 
riksintresset beaktas. Kulturmiljön ”Kring Färgelanda kyrka” är ett sådant område. 
Riksintresse kulturmiljövård regleras enl. MB kap 3 § 6. 

 

7.2 ÖVERSIKTSPLAN 
Översiktsplanen för Färgelanda kommun, ÖP 14, vann laga kraft 2014-10-15. Översiktsplanen 
anger kommunens vision gällande den långsiktiga utvecklingen. Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande men ska utgöra vägledning inför beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
Planområdet ligger inom ett område som i översiktsplanen är angett för allmänt ändamål. 
Planförslaget avviker från intentionen som finns i översiktsplanen. Då ändamålet har utgått bedöms 
användningen ”Boende” vara ett rimligt alternativ som inte påverkar översiktsplanens intentioner 
som helhet. 

 

7.3 DETALJPLANER 
Gällande detaljplan är byggnadsplan för del av Färgelanda samhälle 15-STY-2732 som 
vann laga kraft 1969. 

 

7.4 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL MILJÖ 
Kommunen har genom sitt kulturmiljöprogram (antaget av KF 2019-11-13 § 129, Laga kraft 2019-12-12) 

pekat ut området kring Färgelanda Kyrka som kulturhistoriskt värdefullt. 

 
Den övergripande målsättningen med kulturmiljöprogrammet är bland annat: 
• att bevara de kulturhistoriska värdena och den biologiska mångfalden i odlingslandskapet 
• att bruka, bevara och förmedla kulturmiljön 

 

BESKRIVNING 
Intill kyrkan finns prästgården (1838, 1860-tal) och söder om kyrkogården är den tidigare ”gamla” 
kyrkskolan belägen. Intill denna finns den ombyggda ”nya kyrkskolan” samt ett välbevarat mindre 
bostadshus som tidigare var lärarbostäder (båda cirka 1930). 

 
Det är den gamla kyrkskolan som ligger på den aktuella fastigheten 1:447. Byggnaden har en bevarad 
karaktär och ett historiskt värde som visar skolans tidigare nära koppling till kyrkan och som del av 
ett traditionellt sockencentrum med kyrka, prästgård och skola. 

 

KULTURHISTORISK MOTIVERING ENLIGT KULTURMILJÖPROGRAMMET 
Fastigheterna inom miljöavgränsningen tillskrivs i kulturmiljöprogrammet ett kulturhistoriskt värde 
som helhet och är representativa för sin tid och bebyggelsekategori. Bebyggelsens helhetsbild och 
karaktär är därför värd att bevara. 
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ATT TÄNKA PÅ INFÖR FRAMTIDA UTVECKLING 
Utpekade byggnader och byggnadsmiljöer är särskilt värdefulla och får inte förvanskas. De skall 
vårdas och underhållas (PBL 8:13 och 8:14). Kopplingen mellan kyrka, prästgård och skolbyggnad 
måste fortsätta vara avläsbart i materialval, volym, proportioner och rumsbildning samt 
landskapsbild. 

 

7.5 VÄRDEFULL NATURMILJÖ 
Länsstyrelsen vill upplysa om att vara observant på artskyddet; grova träd och träd med hålrum är 
viktiga miljöer för många skyddsvärda arter, bland annat fladdermöss och ugglor. 
Troligen klassas även några av träden inom aktuell fastighet som särskilt skyddsvärda. 

 

7.6 KOMMUNALA BESLUT 
Beslut om planbesked: Bygg och trafiknämnden beslutade 2020-09-17, BTN § 54 att upprätta en ny 

detaljplan för Fastigheten Färgelanda Prästgård 1:447 i centrala Färgelanda, Dnr 2020-161. 
 

Beslut om samråd: Kommunstyrelsen godkände 2022-02-16 samrådsrådshandlingarna upprättade 
2021-12-16; KS § 33 Dnr 2022/66. 

 

8. TEKNISKA ANLÄGGNINGAR, LEDNINGAR 
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och spillvatten och har direkt utfart till allmän väg. 

Fastigheten är ej belastad med några servitut. 

 
 

Ledningskollen 
Berörda ledningsägare 

Svar 

Ellevio AB Inga ledningar 

Färgelanda kommun, Fjärrvärme Inga ledningar 

IP-Only Networks AB Inga ledningar 

Skanova Teleledningar - karta 

Trafikverket Inga ledningar 

Vattenfall Eldistribution Karta visar endast servisledning från allmän väg 

Västra Färgelanda fiber Inga ledningar 

Västvatten AB VA-ledningar - karta 

Östra Valbodalen Fiber Inga ledningar 

 
 
Hänsyn bör tas vid markarbeten i närheten av elledningar som finns på fastigheten i enlighet med 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter och ändringar i VA-förhållanden ska anmälas till 
huvudmannen för ledningarna.  
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9. PLANKARTA OCH PLANÄNDRINGAR 
Vid ändring av detaljplan krävs i vanliga fall ingen ny plankarta. Utsnitt av detaljplan för aktuell 
fastighet limmas in på befintlig plankarta. 

BESTÄMMELSER SOM FÖRÄNDRAS 
Detta dokument är en komplettering till tidigare planbeskrivning. Endast de ändringar som 
redovisas i detta dokument är gällande. 

 

KVARTERSMARK – PBL 4 kap. 5§ 
De tidigare bestämmelserna för kvartersmark A, har utgått som användbar bestämmelse och ersatts 
med beteckningen B, bostäder. 

 

OMFATTNING – PBL 4 kap. 11§ 
Befintlig detaljplan medger 2 våningar med en maximal byggnadshöjd på 6 meter. 
Egenskapsbestämmelsen ändras från antal våningar till högsta totalhöjd 6 meter. För 
komplementbyggnader gäller en våning, max byggnadshöjd på 3 meter. Det ändras till en högsta 
totalhöjd på 4,5 meter. Ett tillägg till egenskapsbestämmelserna är att en taklutning mellan 25-35 
grader införs. Komplementbyggnader måste underordna sig huvudbyggnaden. 
 

h1 4,5 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter 
h2 6,0 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter 
o1  Taklutningen ska vara mellan 25-35 grader 
e1 60,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m2 
e2 250,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m2 
   

 

PLACERING – PBL 4 kap. 16§ 
Egenskapsbestämmelserna avseende utnyttjandegrad justeras så att komplementbyggnader kan 
byggas.  

 

SKYDD AV KULTURVÄRDEN – PBL 4 kap. 16§ 
För att säkerställa kulturvärden enligt kulturmiljöprogrammet med den kulturhistoriska 

bygginventeringen har egenskapsbestämmelser för varsamhet införts. 
 

k1 Fönstrens storlek och placering i fasaden ska bevaras 
k2 Fasadens material ska vara trä 
 
SKYDD AV NATURVÄRDEN – PBL 9 kap.12 § 
n1 Marklov krävs för fällning av träd med mer än 0,8 meter i diameter 1,3 meter över mark. 

 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Tidigare detaljplan pekade inte ut något u-område på fastigheten. 
Genomförandetiden är 60 månader inom planändringsområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.  
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10. MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET 
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för att kontrollera miljöpåverkan och berör främst luft, vatten 
och buller. Den föreslagna ändringen av detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande 
påverkan på miljökvalitetsnormerna då planändringen endast innebär en mindre justering av 
befintliga bestämmelser. 

 

RISKER - ÖVERSVÄMNING: 
Fastigheten ligger utanför områden med risk för översvämning (Klimatanpassningsplan Färgelanda 
kommun 2019-12-12, sid 11) 
 

RISKER - BELASTNING PÅ TEKNISKA SYSTEM VID EXTREMVÄDER: 

Fastigheten ligger högt i terräng och befintliga elledningar finns under mark. 

 
RISKER - SKRED OCH RAS: 
Fastigheten ligger till största del på berg (SGU, Jordartskarta 1:25 000–1:100 000). Skredrisk 
föreligger ej. 

 

RISKER - NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONSLEDER: 
Alla vägar i Färgelanda kommun saknar förbud för farliga godstransporter. 
Fastigheten ligger 100 m från väg nr 2081, Hedekasvägen, med en trafikbelastning 1790 ÅDT. Fara för 
olyckor med godstransporter bedöms inte utgöra något hinder för detaljplaneändringen. 
 

MILJÖKVALITET - LUFT 
På platsen finns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten. De ämnen som mest bidrar till 
försämrad luftkvalitet i länets tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som skapas 
av fordonstrafiken. Då fastigheten befinner sig på en höjd ca 100 från Hedekasvägen 
(1790 antal fordon per dygn, år 2013), bedöms luftföroreningar inte utgöra någon fara. 
Föroreningar i utomhusluften ska understiga gränsvärdena i Miljökvalitetsnormen - SFS 2010:477, 
vilket de bedöms göra. Utredning 10:1 - Trafikutredning Avstånd till väg 2081, Hedekasvägen och 
utredning 10:2 - Trafikutredning ÅDT.  

 
MILJÖKVALITET - VATTEN 
Detaljplanen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för vatten, SFS 2004:660 

 
MILJÖKVALITET - BULLER 
Då fastighetens placering är ca 100 m från Hedekasvägen med 1790 antal fordon per dygn (år 2013) 
och med en ekvivalentnivå utomhus vid fasad på ca 51 dB(A) bedöms buller inte utgöra något problem 
för boendemiljön. Utredning 10:3 - Trafikutredning Buller. 

 
Boendemiljöernas bullernivåer skall ej överstiga: 
• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 
• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning 
till bostad 

 

BARN OCH UNGAS UTEMILJÖER 
Tillgång till grönområden, utbud av lekplatser och ytor för spontanidrott är viktiga aspekter som ska 
beaktas i samhällsplaneringen; aktuell fastighet är omgiven av grönytor på tre sidor. 
Tillgänglighet mellan bostad, skola och fritidsaktiveter och att dessa miljöer är trygga och säkra är även 
viktiga aspekter. Barnens behov enligt Barnkonventionen anses vara tillgodosedda. Se utredning 10:4 - 
Barnperspektivet Skolvägar. 
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11. BEHOVSBEDÖMNING 
Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap 34 § i Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) och enligt 6 kap 11 § Miljöbalken (SFS 1998:808). Behovsbedömningen görs för att 
utreda om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan för vissa 
utpekade ändamål. 
Inga miljömål, miljökvalitetsnormer eller riksintresse påverkas negativt. Planen bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan och därmed erfordras ingen miljöbedömning. 

 
 

12. GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 
erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av ändring av detaljplanen. 
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan men ska vara vägledande vid genomförandet av 
detaljplan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna. 

 
12.1 ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDPLAN 
Planen hanteras med standardförfarande och ska efter samråd och granskning antas av 
kommunfullmäktige. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits i 
kommunfullmäktige om den inte överklagas. 

 
PRELIMINÄR TIDPLAN 
Beslut om samråd, Kommunstyrelsen: februari 2022  
Beslut om granskning, Kommunstyrelsen: juni 2022 
Beslut om antagande, Kommunfullmäktige: december 2022 

 
GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är fem år (60 månader) och räknas från den dagen planändringen vunnit laga 
kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt i enlighet med 
planändringen. 
Om planändringen ersätts med en ny, ändras eller upphävs innan genomförandetiden har 
gått ut har fastighetsägaren rätt till ersättning av kommunen för den skada den lider. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ersättas, ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning. 5 år bedöms som en rimlig tid, då 
åtgärderna för att omvandla fastigheten till Bostadsändamål är enkla att genomföra. 

 

HUVUDMANNASKAP 
Ändringen av detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark. Planområdet består enbart av 
kvartersmark och fastighetsägaren ansvarar för samtliga åtgärder gällande byggande, drift och 
underhåll inom området. 

 

13. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Ansvariga handläggare för ändringen av detaljplanen är Anna Lena Sörensson och Camilla Widekärr, 

sektor samhällsutveckling i Färgelanda kommun. I arbetet med framtagandet av detaljplanen har 

dessutom Ada Arenander och Allan Ahlman (kvalitetssäkring) Ateljé Arkitekten i Väst AB medverkat. 

 
Färgelanda kommun, 4 november 2022 
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