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DISSERTATION

Suggestion of the planning by Vibergsön etc.

Summary

This written dissertation had been done in commission of the building- and
environment administration in Mellerud rural district. Its aim is planning and
the workprocess that lies behind planning. The purpose is to gain more
knowledge about the process of planning. It marks the end of
Lantmäteriingenjörsprogrammet at Högskolan in Trollhättan and comprehends
10 points at C-level.

The district of Mellerud is quite small with few industries and it is a low level of
moving into the area. Despite this, there is a large demand for holiday cottage
that depends on the district strategic position at Vänern and other small lakes.
The part of the area that is planned to be built is situated in Svankila 1:84
witch is owned by the district. Vibergsön lies in an attractive area in close
contact with Dalslands-kanal. The building- and environment administration
wants to more closely analyse witch extent division of buildinggrounds can be
made in the area. A deep surveyplan had been accepted in 1993, in where
this question already had been raised. We have studied the local opinion,
planning made by other districts, made an areainventory and also collected
information in different workprocesses of planning. This effort has resulted in a
preliminary plan.
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1 INLEDNING

Syfte  Det finns ett visst tryck i kommunen att
bebyggelseutveckling sker vid attraktiva områden som
Vibergsön. En fördjupad Översiktsplan antogs 1993
för Köpmannebro. Kommunen äger stora delar av
markområdet på Vibergsön och funderar på om det går
att genomföra en detaljplan över området.

Utifrån exploateringssynpunkt har området vissa
problem med VA-frågan, markförutsättningar,
riksintressen samt starkströmsledningar m.m.
Kommunen vill nu att vi undersöker problemen samt
ger förslag till lösningar.

Mål Vårt mål är att belysa vilka problem som kan tänkas
uppkomma vid planläggning inom Vibergsön, ge
förslag till lösningar samt om möjligt upprätta ett förslag
till detaljplan.

Avgränsningar Fördjupning bör ske på de specifika problem som finns
inom området och framtagande av alternativa
lösningar.

Metoder För att få erforderliga uppgifter och kunskaper inom
ämnesområdet har vi varit i kontakt med myndigheter
och berörda företag så som; Tingsrätten,
Länsstyrelsen, Lantmäteriverket, Skattemyndigheten,
Banverket, Emendo AB, Styrud AB, VBB Viak AB,
Klargester samt tagit del av andra kommuners
planläggning för liknande områden.

Området har inventerats och vi har tagit del av
boendes åsikter. Arbetet utförs av båda studenterna.
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2 HANDLINGAR

Till föreslagen detaljplan hör följande handlingar:
-Planbeskrivning
-VA-utredning
-Genomförandebeskrivning
-Fastighetsägarförteckning
-Miljökonsekvensbeskrivning
-Illustrationskarta som bilaga 5
-Plankarta med bestämmelser som bilaga 9

2.1 Planbeskrivning

Syfte Planarbetet utförs i första hand för att möjliggöra och
reglera ytterligare bebyggelse, bevaka det rörliga
friluftslivets tillgång till strandnära områden samt att
studera de gemensamhetsanläggningar som kan
erfordras.

Plandata Vibergsön ligger i Köpmannebro vid Dalslands kanal,
ca 7 km från Melleruds tätort. Kanalen invigdes 1868
och Köpmannebro var under 1900-talets början en av
Dalslands viktigaste platser när det gällde kanal,
järnväg och riksväg, (Jägersten, 1994). Dessa
verksamheter avtog efter hand men idag är Dalslands
kanal en betydande turistattraktion för det rörliga
friluftslivet (ÖP, 1993).

Markägoförhållande Melleruds kommun äger fastigheten 1:84, övrig mark
är i privat ägo.
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Planområdet Vårt förslag till planområdesgräns är hela Vibergsön,
samt fastigheterna Svankila 1:78, 1:91 och 1:134.
Anledningen att gå utanför själva ön är främst att
genom detaljplan skydda den kulturhistoriska
byggnaden på fastigheten 1:91 (kafét), och att trygga
parkeringsplatser för det allmännas behov.

                                       Hela ön tas med i detaljplaneförslaget, vilket kan
medföra utökad byggrätt för befintliga byggnader, samt
möjliggöra framtida anslutning till vatten och avlopp.

Planområdet består av en markareal omkring 21 ha
och har  24 hus varav ca 12 är åretruntboende, (se
bilaga 1).

Exploatering Föreliggande förslag till exploatering berör del av
markområdet å fastigheten Svankila 1:84 som ägs av
Melleruds kommun. Området är beläget ovanför
parkeringsplatsen i sydöstra änden av Vibergsön. Även
lucktomten å Svankila 1:84 på västra sidan berörs.
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Tidigare I  den översiktsplan som fastlades för
ställningstagande Köpmannebro 1993 är området markerat

med 1 i markanvändningsplanen, (se 
bilaga 2).

Det finns 4 alternativa lösningar för exploatering, men
alla alternativen kan ej byggas ut då exploateringen
anses bli för hög, (se bilaga 2a).

� Ny bebyggelse får ej slå sönder befintlig miljö eller
vara för dominerande.

� Förutsättningar för bebyggelse i grupp är att VA-
frågan kan lösas på Miljö- och
hälsoskyddsnämnden godtagbart sätt.

� Befintlig bebyggelses kulturvärde skall säkerställas i
fortsatt planarbete.

� Risk med markradon skall utredas vid
detaljplanearbete.

Boendes åsikter Vi har gjort en enkätundersökning för att ta del av de
boendes åsikter om det föreslagna området, (se bilaga
3). Då underlaget endast skickades till de
åretruntboende kan man inte dra några statistiska
slutsatser men rent generellt kan vi säga att
majoriteten är positiv till en utveckling av Vibergsön
och anser att de bor i ett mycket attraktivt område.

Hur ställer Ni er till framtida bebyggelse på 
Vibergsön och ett äldreboende?

positiva

negativa

ej svarat
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2.2 Förutsättningar och förändringar

Natur Det föreslagna området är en ö som skjuter ut i
Vänern. Området är kuperat och en höjdrygg sträcker
sig i nordsydlig riktning från öns mitt och östra sida.
Höjdryggen är som störst där fornminnet är beläget
och blir sedan något flackare mot öns nordöstra sida.

Naturvård Vibergsön är inte av riksintresse för naturvården,
(Områden för riksintresse för Kulturmiljöområden,
Regional planeringsunderlag, Länsstyrelsen i
Älvsborgs Län, 1990).

Vegetation Huvuddelen av det aktuella exploateringsområdet
består av barrträd så som gran, tall och en. Där öns
höjdrygg dalar ut mot öster finns ett samlat
lövskogsparti bestående mestadels av hassel, ek och
björk. Undervegetationen består av ljung, blåbär och
mossor.

Geotekniskt Dalformationen består av flera olika bergarter såsom
skiffrar, granit, sandsten, kvartsit och kloritsten. De har
sitt ursprung i avlagringar av sand och lera, som för
länge sedan avsattes i havet. Berggrunden har fått sitt
nuvarande utseende efter lång tids omvandlingar,
kraftig sprickbildning och inlandsisarnas bearbetning.
Urberget är i allmänhet kalkfattigt men på vissa ställen
förekommer inslag av mer kalkrika bergarter, till
exempel i Köpmannebro. Berget på Vibergsön är
strängt kuperat med kalkhaltiga kloritstenar med inslag
av bl a kvartsit och granit, (www2.o.lst.se).
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Radon Enligt den översiktliga markradonundersökningen, som
gjordes av Kjell Westerdahl, Västsvenska Berg 871127
för Melleruds kommun, så finns ett område längs
Vänerkusten och Köpmannebro där man har funnit
förhöjda strålningsvärden, (se bilaga 4).

De radioaktiva ämnena kalium, torium och uran finns i
lokalt begränsade områden och att det 2,5 km NNO
om Köpmannebro på sydvästra udden på Hästön har
uppmätt den högsta strålningen i kommunen.
Strålningsvärdet ligger där på 220 �R/h och klassas
som ett högriskområde. Denna radioaktivitet
härkommer från de förkastnings- och rörelsezoner som
förekom i landet ca 1 000 milj. år sedan.

Högriskområden är där gammastrålningen över
berggrund överstiger 16 �R/h. Normalriskområden har
en radioaktivitet mellan 8-16 �R/h över berghäll och
aktiviteten understiger 12 �R/h över jord.
Lågriskområden är de områden som har mindre än 8
�R/h i radioaktivitet och dessa områden är ca 40-50%
av kommunens yta.

Statens Planverk rekommenderar att:

� högradonmark bebyggs radonsäkert

� normalradonmark bebyggs radonskyddat

� och vid byggnation på lågradonmark inga extra
åtgärder mot markradon behöver vidtas

Enligt kommunens egna radonmätningar ligger
Vibergsön inte i ett högriskområde för radioaktivitet. De
uppmätta värdena som har framkommit ligger inom de
gränser som staten har tagit fram och godkänt för
boende och nybebyggelse utan att särskilda åtgärder
måste göras.

De fastigheter som på Vibergsön har undersökts är:
Svankila 1:21,   1:22,  1:40,  1:41,   1:58,   1:68,   1:86,
1:88 och 1:92   (se bilaga 4a).
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Fornlämningar Inom planområdet finns en fornlämning på fastigheten
Svankila 1:84. Denna fornlämning är en stensättning
och troligen en gammal grav, men det finns viss
osäkerhet om detta. Enligt Fornminnesregistret på
Länsstyrelsen är detta fornminne i storleken 4-5 m i
diameter och 0,1-0,2 m hög. Stensättningen är
överväxt med mossa och ljung och är därmed något
svåravgränsad. Denna fornlämning skyddas enligt lag
(Kulturminneslagen Kap 2 § 1, SFS 1988:950).

När frågan om gräns uppkommer ska Länsstyrelsen
informeras och ta ställning till hur mycket plats som
behövs som fornlämningsområde. Samråd med
Riksantikvarieämbetet bör göras men i vårt planförslag
har vi beaktat detta så att exploateringen inte inverkar
på fornminnets omedelbara närmiljö.

Kulturminnesvården Hela Dalslands kanal är enligt Riksantikvarieämbetet
klassad som riksintresse för kulturminnesvården
(Jägersten, 1994). Vattenledens stränder bör hållas fria
och kanalen med tillhörande byggnader skall
bibehållas så att deras kulturhistoriska värde ej
minskas. Kanalanknutna byggnader har vid eventuell
komplettering av bebyggelse företräde. Förhöjd lovplikt
utmed hela Dalslands kanal, (ÖP, 1993).

Skyddsvärd Inom planområdet finns ett äldre hus beläget
bebyggelse på fastigheten Svankila 1:91. Enligt fastighetsregistret

uppfördes huset år 1823. Denna byggnad besitter ett 
högt kulturhistoriskt värde. Ändringar av byggnadens 
exteriör skall ej förändras utan utföras varsamt vid 
behov, (PBL Kap 3§10-12 SFS 1987:10).
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Övrig bebyggelse De befintliga husen på öns norra del ligger efter
varandra utmed vattenlinjen. Detta minskar
framkomligheten för att kunna gå utmed vattnet.
Vibergsöns sydvästra del medger dock något fler
möjligheter för allmänheten att ta sig till strandlinjen.
Övrig bebyggelse är mer samlad utefter vägen.

Vägar och trafik Infart till området sker från riksväg 45, antingen före
eller efter den stora bron i Köpmannebro.  Allmän väg
finns i dag på Vibergsön men är i mycket dåligt skick.
Detta beror mestadels på ombyggnaden av järnvägen.
Förhoppningsvis iordningställer Banverket denna väg
när de är klara. Vägens bredd är ca. 5 m och består av
oljegrus. Trafiknätet inom planområdet föreslås bli
ändrat, vilket skulle medföra mindre belastning på den
idag allt för smala vägen. Detta medför också minskad
störning för fastigheterna utmed vägen, (se bilaga 5).

Utfart och infart Från den allmänna vägen finns ett antal mindre in och
utfarter från husen.

Parkering På fastigheten Svankila 1:84 finns en parkering för
båtgäster.

Inom planområdet föreslås en allmän parkering även
för del av Svankila 1:91, då den nuvarande privata
parkeringen är begränsad för allmänheten.

Det torde vara av största vikt att Köpmannebro har bra
parkeringsmöjligheter med tanke på turism och inte
minst med tanke på passagerarna till kanalbåten
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Dalslandia.

Järnväg Ny järnväg byggs längs Vibergsön SÖ del och den
förväntas bli klar  sommaren -02. Förbättring har skett
genom att man idag kan gå under järnvägsbanan till
gästbryggan. Banverket arbetar efter Elsäkerhets-
verkets regler att det skall finnas ett elsäkerhets-
avstånd, 5 m från spänningsförd del eller 9 m från
banans mittlinje, (Hansson, Anna, Banverket Väst).

Illustrerade tomter De nytillkomna illustrerade tomterna varierar i storlek,
mellan ca 1 000-2 500 m2. Tomten för äldreboendet på
västra sidan blir däremot större. Vid utformning av
förslaget har det tagits hänsyn till läge, topografi och
behov av framkomlighet för det rörliga friluftslivet, (se
bilaga 5).

Vid en tänkt framtida avstyckning bör noggrannare
inmätning för tomtavgränsning ske på platsen.

Vi anser att området kan avstyckas till ca. 20 tomter
men det beror till största del på hur husen byggs.
Eftersom terrängen är så kuperad måste varje tomt ha
sin enskilda lösning av byggandet.

Byggnader är föreslagna i 1-2 plan. Lämpliga lösningar
för byggande är suterränghus eller liknande. Maximal
byggnadsyta för tillkommande hus är omkring 130 m2

samt med möjlighet att uppföra mindre uthus,
gäststugor, garage eller förråd på max 30 m2.

Naturmark Närheten till Mellerud, Åmål, Vänersborg och
framförallt Dalslands kanal gör området Köpmannebro
attraktivt för såväl båtturismen som för det allmänna
friluftslivet. Ett stort område i nordöstra delen av
Vibergsön är föreslaget som naturmark för att
allmänhetens behov skall tillgodoses.
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Strandskydd Enligt ÖP finns det olika strandsskyddsbestämmelser
beroende på vilken sida  av Vibergsön det gäller.
Bestämmelserna är olika när det gäller  Vänern,
Dalsjön eller Dalslands kanal.

                                       Vi har därför varit i kontakt med Länsstyrelsen för att få
klarhet i denna fråga. Efter samtal med Ewa Lawett,
naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen angående
strandskyddet för Vibergsön, så framkom det att hela
Vibergsön omfattas av strandskyddsbestämmelserna i
MB 7 kap. 13-18§§, 1998:808. Strandskyddet gäller
oinskränkt med 300 m för hela Vibergsön. Tillstånd
krävs för exploatering och Länsstyrelsen kan medge
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det
finns särskilda skäl.

Exempel på särskilda skäl:

� ersättningsbyggnad (för nedbrunnet eller nyligen
rivet hus)

� komplementbyggnad inom redan ianspråktagen
tomtplats

� bakom befintliga bebyggelsegrupper (dvs nytt hus
förläggs från strandlinjen än hus som redan finns
där)

� lucktomt mellan bebyggda fastigheter, under
förutsättning att det rörliga friluftslivet inte hindras
helt

� hus/anläggning inom strandskyddat område som
tydligt avskiljs från stranden av järnväg/större bilväg
(vilket gäller på denna ö)

� sjöbodar för förrådsändamål vid
bryggor/småbåtshamnar

� byggnad för friluftslivets behov (t ex toaletter,
omklädningsrum, kajakhus, båthus…)

� bryggor

Strandskyddet föreslås upphävt för den del av planen
där exploatering skall ske.
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Bad- och båtplats En förtätning av bebyggelsen kräver också en översyn
av hur kustremsan disponeras i dag. De fria strand-
ytorna och övrig kustmark görs tillgängliga för
allmänheten och att viss åtskillnad görs å ena sidan
båtplatser å andra sidan brygga för bad. För att öka
attraktiviteten föreslår vi att kommunen iordningställer
en brygga för allmänheten, (se bilaga 5).

Vattenområden Det finns idag en båthamn med brygga. Föreslagen
plats för bad eller brygga finns illustrerad på
illustrationskartan. Tillgången till bad skulle medföra att
området blir ännu attraktivare för både boende som för
allmänheten.
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2.3 Teknisk försörjning

Kraftledningar Ett större kraftledningsnät passerar Vibergsöns norra
delar. Bebyggelse bör ej förläggas närmare än 50 m
från högspänd ledning. Eftersom man idag kommit
fram till vissa risker med magnetiska fält, bör man
placera byggnader med tanke på det. Det finns inga
tvingande gränsvärden, men viss försiktighet bör
vidtagas, (Blomqvist, 1997).

Övriga ledningar inom området är i dag lufthängande.
En transformatorstation finns på fastigheten Svankila
1:51 och en transformator sitter placerad på en
elstolpe på fastigheten Svankila 1:84. Eventuellt skall
hängande kablar förläggas i jord.

Värme Värmeförsörjning sker med individuella system.

Vatten och avlopp Befintliga åretrunthus har mestadels 3-kammars-
brunnar för avloppet och bergborrade vattenbrunnar.
Vad fritidshusen anbelangar så antar vi att det kan
fattas både vatten och avlopp på vissa fastigheter. Det
är också möjligt att någon hämtar friskvatten direkt från
Vänern, via sommarledningar.

                                       För att höja den sanitära standarden krävs vidare
undersökningar så att hela Vibergsön kan få, ett för
framtiden fungerande VA-system.
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3 VA-UTREDNING
Det finns ett antal alternativ för både vatten- och
avloppsfrågan.

1. Varje fastighet har enskild lösning när det gäller
både brunn och avloppstank.

2. Varje fastighet har enskilt vatten men gemensam
lösning för avloppet i form av ett minireningsverk
typ Emendo eller liknande, (se bilaga 6).

3. Varje fastighet har enskilt vatten men en helt
ekologisk lösning när det gäller avlopp. Dessa
baseras på möjligheten att efter slamavskiljning
rena BDT-avlopp i reningsmoduler efter ekologiska
principer och därmed nyttja avloppsresterna som
växtnärningsresurs. När det gäller sorterande
anläggningar finns det bidrag att söka, upp till 50-
75% av kostnaderna. Mer information om dessa
lösningar kan fås av Bygg- och Miljöchef Renee
Olsåker.

4. Ett alternativ är också en gemensam lösning för
både vatten och avlopp. Lösningen skulle då vara
en pumpstation med vattenintag direkt från Vänern.
Kostnaden för ett vattenreningsverk blir ca 350 000
kr, exklusive moms. Tillkommer gör kostnaden för
ledningsdragning med ca 1,5 milj kr. Avloppet
kunde då tas om hand med ett minireningsverk eller
en större sluten tank.
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3.1 Förslag till VA-lösningar
Avloppsreningverk Eftersom Vibergsön består av berg blir det besvärligt

med vanlig avloppsinfiltration så därför bör BDT-vatten
uppsamlas på något sätt. Vi har varit i kontakt med en
mängd olika företag angående minireningsverk och
kan konstatera att kostnaden för en gemensam
anläggning typ Emendo AB Minibed MKB/MBK för 20
fastigheter beräknat på ca 80 personer blir ca 300 000
kr. Då ingår hela reningsverket inkl allt material,
igångkörning, uppföljning mm. men avloppsledningsnät
och nedgrävning ingår ej, (se bilaga 6).

Ett annat förslag på reningsverk är Klargester system
Biodisc, (se bilaga 7).

Möjligen bör en något större anläggning väljas ( 25-300
personer) om det i framtiden skall ges möjlighet för fler
fastigheter att ansluta sig.

Ledningsnät/Lång- Schaktning och sprängning för ledningsnätet
hålsborrning kommer troligen att bli en mycket hög kostnad. Vi har 

varit i kontakt med andra kommuner och funnit att en 
allt vanligare lösning numera är långhålsborrning. En 
ofta anlitad samarbetspartner av kommunerna är 
Styrud AB som arbetar med detta sätt att borra. Dessa 
schaktfria metoder påverkar miljön mindre, mest på 
grund av att arbetet går snabbare och man gräver inte 
heller sönder värdefulla stensättningar och 
planteringar. Detta innebär också att riskerna 
minimeras som sprängning kan medföra på 
omgivningen. Många gånger är långhålsborrning en 
mer ekonomisk lösning än traditionell nerläggning av 
ledningar, (se bilaga 8). Det är viktigt att kontakta 
entreprenören innan projektering för grävning sker, 
speciellt då det gäller större projekt, för att hålla nere 
kostnaderna, (Rolf Borrås, Styrud AB).
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Avloppsledningen kan borras som en stamledning i
vägen. En grop görs för fall och som vanlig
servisledning kan fastigheterna kopplas på. Vi har
utgått från ett ledningsnät med stamledningsdimension
200 mm, och servisledning 110 mm. Eventuellt måste
ledningen dimensioneras större med tanken på
dagvatten. Ledningsdragningen kan ej vinklas varför
man måste dra raka ledningar, vilket medför att servitut
för avloppsledningarna bör tecknas.

Vårt förslag innebär att avloppsanläggningen byggs
mitt i exlopateringsområdet, (se bilaga 9).

Vid eventuell byggnad på lucktomten på västra sidan
av ön rekommenderas enskild lösning, då det skulle
innebära allt för höga kostnader att ansluta dessa
fastigheterna till den gemensamma lösningen.
Alternativt kan de tre fastigheterna ha någon egen
gemensam lösning både när det gäller vatten och
avlopp.

Anläggning av det tänkta avloppssystemet måste
föregås av närmare projektering och sedvanlig
myndighetsprövning.

Vatten När det gäller dricksvatten har vi varit i kontakt med
VBB VIAK AB som är konsulter inom väg-, vatten-,
miljövård- och samhällsbyggnad. Vår kontakt Tomas
Andersson informerade oss om att enskilda brunnar ej
skulle påverka grundvattennivån. Därför är troligen en
enskild lösning på dricksvattnet den bästa lösningen
för att hålla nere kostnaderna. En pumpstation skulle
innebära ytterligare kostnader på ca: 1,8 milj.kr.

Administrativa frågor Föreliggande förslag till detaljplan har tagits fram av
Anette Levin och Anja Pielström, Lantmäteristudenter
vid högskolan i Trollhättan och utförs på uppdrag av
Bygg- och Miljönämnden, Melleruds kommun.
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Huvudmannaskap Vårt förslag innebär kommunalt huvudmannaskap för
allmänna platser som parkering med toaletter samt
naturmark och brygga. Förslaget innebär också att
kommunen driver reningsverket i egen regi. Detta kan
medföra att det i framtiden är lättare att koppla på fler
fastigheter än vid en gemensam lösning.
Huvudmannaskapet för den befintliga huvudgatan
ligger fortfarande kvar på Vägverket.

Service Under högsäsong har kaféet och den lilla rosa kiosken
öppet för  försäljning. Övrig tid saknas såväl
kommersiell som social service.
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4 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

4.1 Organisatoriska frågor
Om förslaget till detaljplan kommer till stånd skall den
ställas ut för samråd. Tid för utställningen skall vara
minst tre veckor. Vi har tagit fram sakägarförteckning, i
samarbete med kommunen och Lantmäteriets
fastighetsregister, samt Skattemyndigheten och
Tingsrätten. Sakägare har tagits fram för de inom
planområdet och de som kan tänkas vara berörda
utom plan, (se fastighetsägarförteckning).

Genomförandetid Genomförandetiden ska vara mellan 5-15 år från det
att detaljplanen vunnit laga kraft. Vilken tidsgräns man
väljer beror helt och hållet på hur man väljer att
genomföra planen och bör bestämmas då det blir
aktuellt.

Genom att skriva exploateringsavtal kan man avtala
om att förkorta genomförandetiden och införa
straffavgifter. Detta används ofta som ett påtrycknings-
medel för att projektet skall fullföljas inom föreskriven
tid.

Ansvarsfördelning För att möjliggöra en exploatering inom det föreslagna
området, bör det utredas ytterligare vilket som är den
bästa lösningen med tanke på de ekonomiska
förutsättningar kommunen har.
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4.1.1 Alternativ som föreslås

1. Kommunen kan sälja tomtmarken utan
iordningställande, så att varje fastighetsägare själv
ombesörjer detta. Tomtmarken måste då säljas
relativt billigt och kostnader för planläggningen
betalas då av kommunen.

2. Kommunen kan sälja tomtmarken med färdig VA
och väg. Risken med detta förslag är att
fastigheterna kan förbli osålda, och kommunen får
stå med stora kostnader.

3. En exploatör övertar hela ansvaret för
genomförandet, både vad anbelangar vägar, VA
och plankostnader. Kommunen bör utöva kontroller
under hela byggnadstiden och kan också avtala om
att ha vissa ansvarsområden som är av särskilt
intresse. Om avtal kommer tillstånd bör exploatören
vara med att påverka utformningen av planen innan
den vinner laga kraft. Enligt vår mening ser vi detta
som den bästa lösningen. Genom att upprätta ett
markanvisningsavtal/exploateringsavtal med en
exploatör kan man överlåta hela detaljplane-
förfarandet till denne. Det är idag mycket vanligt att
exploatörer ritar egna förslag till planer.

För att få tag på lämplig intressent kan man göra en
tävling som utlyses i t ex  Norge, Tyskland eller
Danmark, där ritningen består av ett
anbudsförfarande med ett detaljplaneförslag.

Kommunen har planmonopol och bör utnyttja sin
ställning som markägare. Krav om motprestationer i
ett exploateringsavtal kan vara ett sätt att utnyttja
sin maktposition, särskilt vid attraktiva områden.

4. Kommunen kan i gengäld skänka bort marken med
krav på att exploatören skall bygga t ex
bostäder/fritidshus. Kostnadsfördelningen kan då
utformas så som bäst passar. Detta kunde
innebära fler boende till kommunen, kanske ge fler
arbetstillfällen mm för att på så sätt åstadkomma en
samhällsekonomisk vinst.
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Vårt förslag Kommunen kan stycka av och sälja tomterna för ca
300 000kr/fastighet och på detta sätt inbringa en vinst
på ca 4 milj.kr, (se bilaga 10).

Vårt förslag innebär att kommunen gör en
samhällsekonomisk vinst på lång sikt, genom att föra
en aktiv markpolitik.

Vi anser att kommunen bör invänta ett bättre
ekonomiskt läge för att kunna ställa krav på
exploatören om att ge byggrätter med motprestationen
om t ex ett äldreboende. Då har kommunen utnyttjat
sin ställning på bästa sätt utan att det för den skull
kostar något.

Detta är förhållandevis ett vanligt sätt bland expansiva
kommuner att bemöta marknaden. Det är ju endast
markägaren som kan tillgodogöra sig förväntade
värdeökningar vid strategiska lägen, och i detta fall bör
kommunen utnyttja den på rätt sätt.
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4.2 Fastighetsrättsliga frågor
                                       Berörda fastigheter för fastighetsreglering är del av 

Svankila 1:84 och del av Svankila 1:91.

De skisserade tomterna kan avstyckas från Svankila
1:84, (se bilaga 5). Planen medger att behov,
efterfrågan samt den topografiska verkligheten styr
uppdelningen i tomter.

Fastigheten Svankila 1:91 bör avstyckas så att
allmänheten ges tillgång till parkeringsplats. Detta kan
med fördel göras genom att lägga ut marken som
allmän plats i detaljplanen. Kommunen har rätt att lösa
mark för allmän plats för vilka kommunen är
huvudman, (PBL Kap 6:17).

Ledningar på kvartersmark tryggas med servitut för
ledningsrätt.

GA Exploatören bör i samband med byggnationerna
iordningställa den nya vägsträckningen och
gemensamhetsanläggning bildas först därefter för
vägens drift och underhåll. Detta görs med fördel för att
undvika att vägen ej blir utbyggd.

Huvudmannaskap Kommunen bör vara huvudman för allmänna platser
som parkeringsplatser, reningsverk, bryggor och
naturområden. Det är även möjligt att ha enskilt
huvudmannaskap för dessa områden men för att
undvika problem väljes kommunalt huvudmannaskap.

När det gäller den befintliga lokalgatan har Vägverket
idag huvudmannaskap för denna.  Huvudmannaskapet
i en detaljplan skall ej vara delat utom i särskilda fall.
Kommunen bör kontakta Vägverket för att klargöra
dessa förhållanden så att huvudmannaskapet löses på
bästa sätt.
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Inlösen/ersättning Ersättning till fastighetsägaren Svankila 1:91 sker dock
först då fastighetsägaren begär det, (PBL 14:1).
Ersättningen vid inlösen skall beräknas på värdet före
plan vunnit laga kraft. Ersättningsreglerna vid denna
typen av fastighetsreglering regleras i
Expropriationslagens 4 Kap. För att ersättningar skall
hålla i domstol skall det göras en ortsprisutredning.
Ortsprisutredningar grundas på sålda fatigheter i
området och som kan räknas som jämförbara köp.

I detta fall blir det endast intrångsersättning som skall
betalas, dvs ersättningen beräknas enligt
marknadsvärdet före minus marknadsvärdet efter,
(Sjödin, Karlbro, 2001).

                                 4.3 Tekniska frågor
                                       Till föreliggande planförslag har en VA-utredning tagits

fram, se sidan 13. Den redovisar förslag på godtagbara
lösningar av vatten- och avloppsanläggningar, med
inriktning på miljöanppassad rening.

Inför framtida bygglovsgivning bör en mer detaljerad
projektering av VA-anläggningar ske.

                                 4.4 Ekonomiska frågor
                                        För att kontrollera att en plan är genomförbar bör en

viss ekonomisk utredning göras samt en uppföljning
efter exploateringens färdigställande.

Vi har gjort en mycket översiktlig, men ändå realistisk
kalkyl över kostnader och intäkter för
exploateringen,(se bilaga 10).

Beräkningen är gjord för att se vad det kan kosta att
iordningställa tomterna. Vi har då inte räknat med den
eventuella ersättningen för inlösen av
parkeringsplatsen på Svankila 1:91, geotekniska
undersökningar och inte kostnaderna för planarbetet.
Vår kalkyl visar därför en vinst på ca 4 miljoner kronor.
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5 FASTIGHETSÄGARFÖRTECKNING INOM PLAN

Fastighet Lagfaren ägare Servitut Rättigheter
Svankila 1:21 Olsen, Alf Avtalsservitut

Kjärnes Veien 33 förmån: avlopps-
NO-1433  VINTERBRO brunn m.m

Svankila 1:22 Danielsson, Jan-Erik Gunnar
Vibergsön 23
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:23 Martinsson, Anna Maria Avtalsservitut Ledningsrätt
Vibergsön 29 last: avlopps- last: tele
464 71  KÖPMANNEBRO brunn m.m

Martinsson, Björn Ingemar
Vibergsön 29
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:36 Karlsson, Leif Åke Avtalsservitut Ledningsrätt
Vibergsön 15 Vibergsgården last: kraft- last: tele
464 71  KÖPMANNEBRO ledning

Karlsson Helg, Harrieth Ingrid

Svankila 1:40 Bohlin, Kent
Vibergsön 11

                       464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:41 Larsson, Erik
Backa 29
450 84  BULLAREN

                       Edvardsson, Annelie
Norra Björkevägen 55
461 95  TROLLHÄTTAN

Svankila 1:49 Melin, Karl Åke Hilmer
Vibergsön 14
464 71  KÖPMANNEBRO
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Fastighet Lagfaren ägare Servitut Rättigheter

Svankila 1:51 Vattenfall Västnät AB Avtalsservitut
461 88  TROLLHÄTTAN förmån: 

transformatorstation

Svankila 1:58 Larsson, Erik Avtalsservitut
Backa 29 last: tele
450 84  BULLAREN

Edvardsson, Annelie
                       Norra Björkevägen 55
                       461 95  TROLLHÄTTAN

Svankila 1:64 Dalslands Kanal AB Avtalsservitut Nyttjanderätt
Kyrkogatan 14 last:, tele stentäkt
662 31  ÅMÅL Ledningsrätt

last: tele

Svankila 1:68 Browaldh, Lola Avtalsservitut Nyttjanderätt
Briljantgatan 83 last: tele stentäkt
421 49  FRÖLUNDA

Svankila 1:71 Ivarsson, Erik Göran MagnusAvtalsservitut Nyttjanderätt 
Vibergsön 3 last: tele stentäkt
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:72 Udd, Dorthy Linnea Agneta Avtalsservitut Nyttjanderätt
Vibergsön 22 last: tele stentäkt
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:77 Larsson, Bengt Olov Torsten Avtalsservitut Nyttjanderätt
Box 130 last: tele stentäkt
464 23  MELLERUD

Svankila 1:78 Schön, Adolf Avtalsservitut Nyttjanderätt
Panorama Strasse 49D last: tele stentäkt
D-7252  WEIL DER STADT

Svankila 1:84 Melleruds Kommun Avtalsservitut Nyttjanderätt 
464 80  MELLERUD last: tele stentäkt

Ledningsrätt 
last: starkström
Ledningsrätt 
last: tele
Ledningsrätt 
last: starkström
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Fastighet Lagfaren ägare Servitut Rättigheter

Svankila 1:85 Möller, Sven-Erik Avtalsservitut Nyttjanderätt
Vibergsön 17 last: tele stentäkt
464 71  KÖPMANNEBRO

Wrisman, Angéla
Vibergsön 17 
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:86 Ivarsson, Bengt Lennart W Avtalsservitut Nyttjanderätt
(taxerad äg) Berghamnsvägen 54 last: tele stentäkt

165 71  HÄSSELBY

(taxerad äg) Ivarsson, Jan Anders Olof
Bergamnsvägen 54
165 71  HÄSSELBY

(taxerad äg) Ivarsson, Kerstin Birgit Elisabeth
Berghamnsvägen 54
165 71  HÄSSELBY

Ivarsson, Christer Bertil
Skördevägen 142
352 53  VÄXJÖ

Ivarsson, Erik Göran Magnus
Vibergsön 3
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:87 Aronsson, Annika Avtalsservitut Nyttjanderätt
Vibergsön 26 last: tele stentäkt
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:88 Forsberg, Anders Daniel Avtalsservitut Nyttjanderätt
Vibergsön 1 last: tele stentäkt
464 71  KÖPMANNEBRO Ledningsrätt 

last: starkström

Svankila 1:90 Olsson, Krister Avtalsservitut Nyttjanderätt
Vegagatan 4  last: tele stentäkt
464 33  MELLERUD

Olsson, Thomas
Glimmervägen 8
653 50  KARLSTAD
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Fastighet Lagfaren ägare Servitut Rättigheter

Svankila 1:91 Hansson, Marianne Avtalsservitut Nyttjanderätt
Snäcke Bygdegård last: tele stentäkt
464 71  KÖPMANNEBRO

Hansson, Anita
Slussen 3
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:92 Öhman, Åke Avtalsservitut Nyttjanderätt
Sunne-Högen 135 last: tele stentäkt
832 94  ORRVIKEN

Leander Öhman, Agneta
Sunne-Högen 135
832 94  ORRVIKEN

Svankila 1:93 Wagner, Wolfgang Avtalsservitut Nyttjanderätt
Vibergsön 2 last: tele stentäkt
464 71  KÖPMANNEBRO Ledningsrätt 

last: starkström

Willner, Annie
Vibergsön 2
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:94 Larsson, Bengt Avtalsservitut Nyttjanderätt
Stuputvägen 2 last: tele stentäkt
660 11  BILLINGSFORS Ledningsrätt 

last: starkström

Larsson, Stig
Lektorsvägen 9
523 35  ULRICEHAMN

Svankila 1:114Aigner, Karl R Avtalsservitut Nyttjanderätt
Panorama Srasse 47 l last: tele stentäkt D-
65232  TANUS STEIN Ledningsrätt 

last: starkström

Svankila 1:134Hansson, Ester Natalia
Edsgatan 28
662 30  ÅMÅL
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Övriga berörda inom plan

Telia AB
Box 700
451 25  UDDEVALLA

Vägverket Region Väst
Lilla Bommen 8
405 33  GÖTEBORG

Banverket Produktion Väst
Box 1034
405 22  GÖTEBORG

Vattenfall Västnät AB
Box 970
461 29  TROLLHÄTTAN
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6 BERÖRDA SAKÄGARE UTANFÖR PLANLAGT OMRÅDE

Fastighet Lagfaren ägare Servitut Mantal
Svankila S:2 Samfällighet Officialservitut  

last: brygga, kajplats

Utredning angående samfällighetsdelägare är gjord 1984-10-11 på begäran av Dalslands kanal,
(se bilaga 11)
Delägare enligt fastighetsregistret 2002-04-26.

Svankila 1:2 Larsson, Anita Margareta 7/16
Observatoriegatan 6 lgh 13
113 29  STOCKHOLM

Svankila 1:7 Johansson, Vincent 1/8
Svankila Herrebråten 1
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:9 Johansson, Jan-Rickard 1/32
Svankila Edet 1
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:10 Collin, Lars Torbjörn 1/16
Västerbergsgatan 3
431 69  MÖLNDAL

Svankila 1:15 Avregistrerad till P-skållerud Svankila 1:7 och 1:9 7/288

Svankila 1:16 Nilsson, Lennart 1/144
Skaftåsvägen 12
443 31  LERUM

Nilsson, Rolf
Härkeshultsvägen Pl 987
438 35  LANDVETTER

Svankila 1:18 Norgren, Ingemar 1/121
Svankila Bjällevass 2
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:33 Isacson, Stellan 9/80
Askims kyrkoväg 7
436 51  HOVÅS
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Fastighet Lagfaren ägare Servitut Mantal

Svankila 1:34 Scherdin, Erik 1/80
Östanvindsvägen 14A lgh 1197
451 61  UDDEVALLA

Svankila 1:82 Blucher, Doris Anita 1/36
Gärdserud 11 Ekebacken
464 94  MELLERUD

Blucher, Jan Bo
Gärdserud 11 Ekebacken
464 94  MELLERUD

Svankila 1:83 Simson, Ragnhild 1/60
Brunnsvägen 34
464 50  DALS ROSTOCK

Svankila 1:84 Melleruds kommun 13/720

Svankila 1:126 Herbertsson, Kjell Herbert 9/176
Ögärdesvägen 20

436 40  ASKIM

Svankila 1:127 Norgren, Ingemar 3/968
Svankila Bjällevass 2
464 71  KÖPMANNEBRO

Döse, Gunilla
Svankila Bjällevass 2
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:128 Johansson, Peter 9/160
Ödegården 990
464 71  KÖPMANNEBRO

Svankila 1:129 Ekström, Måns Freddy Adolf 1/160
Brotorp
534 92  TRÅVAD
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Fastighet Lagfaren ägare Servitut Rättigheter
Svankila 1:2 Larsson, Anita Margareta Avtalsservitut Ledningsrätt

Observatoriegatan 6 lgh 13 last: tele last: starkström
113 29  STOCKHOLM Avtalsservitut  

last: kraftledning

Svankila 1:13 Statens Järnvägar
Box 1153
111 81  STOCKHOLM

Svankila 1:37 Sander, Karl Otto
Grosse Heide 21
D-30657  HANNOVER

Sander, Annelore
Grosse Heide 21
D-30657  HANNOVER

Sander, Dirk
Grosse Heide 21
D-30657  HANNOVER

Sander, Niels
Grosse Heide 21
D-30657  HANNOVER

Svankila 1:73    Dalstands Kanal AB             Avtalsservitut Nyttjanderätt  
  Kyrkogatan 14 last: tele stentäkt
  662 31  ÅMÅL Official Ledningsrätt 

förmån: kaj, last: starkström
brygga 
Official Ledningsrätt 
last: kraft- last: starkström 
ledning

Svankila 1:74 Dalslands Kanal-AB Officialservitut  Ledningsrätt
Kyrkogatan 14 last:kraft-  last: starkström
662 31  ÅMÅL ledning

Svankila 1:83 Simson, Ragnhild Avtalsservitut  Ledningsrätt
Brunnsvägen 34 last: kraft-  last: starkström
464 50  DALS ROSTOCK ledning mm  Ledningsrätt

Officialservitut  last: starkström
last: väg  Ledningsrätt
Officialservitut  last: tele
last: väg  Nyttjanderätt väg mm
Officialservitut  Nyttjanderätt tele
last: väg, avlopp
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Fastighet Lagfaren ägare Servitut Rättigheter

Svankila 1:133 Sahlning, Gunvor Officialservitut 
Kronogatan 4 R förmån: väg och avlopp
462 30  VÄNERSBORG

Svankila 1:138Lindberg, Helge Avtalsservitut  Ledningsrätt
Fjällvägen 84A last: kraft-  last: starksröm
451 53  UDDEVALLA ledning mm  Nyttjanderätt tele

Officialservitut 
förmån: väg

Långudden 1:1 Jansson, Nils Gunnar
Jacob Trahnsgatan 8a lgh 56
451 31  UDDEVALLA

Långudden 2:1 Jansson, Nils Gunnar
Jacob Trahnsgatan 8a lgh 56
451 31  UDDEVALLA

Guttvik 2:1 Dalslands Kanal-AB   Ledningsrätt
Kyrkogatan 14   last: tele
662 31  ÅMÅL

(taxerad äg) Forsberg, Melissa Lisette
Korndalsvägen 2
464 40  ÅSENSBRUK
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7  MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Innehållsförteckning:
-Inledning
-Områdets förutsättningar och problem
-Konsekvensanalys av utbyggnad

7.1 Inledning
Bakgrund/Syfte Enligt Boverket är det inte obligatoriskt att upprätta en

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, utan det räcker
med en enkel konsekvenbeskrivning. En MKB skall
alltid upprättas vid betydande påverkan på miljön.

Syftet med en MKB är att ge underlag för en samlad
bedömning av vilken inverkan projektet får på miljön,
människans hälsa och säkerhet, samt hushållningen
med naturresurser mm. En MKB bör integreras med
utvecklingen av ett projekt redan i ett tidigt skede och
därmed spara både tid och pengar samt ge ett bättre
slutresultat för alla inblandade parter.

Inriktningen av en MKB kan göras så att en mängd
olika miljöaspekter tas upp och ger ett övergripande
perspektiv. Ett annat arbetssätt är att välja ut de
känsliga punkterna, nyckelfrågorna och de som på
lång sikt utgör områdets unika kvalité. De faktum att
MKB-studier hittills medger en så vid tolkning, medför
att inriktningen för varje unik situation bör formuleras,
(Boverket,1996).

Inriktning  I arbetet med vårt förslag till detaljplan för Vibergsön m
fl. har frågor om natur, kultur, vatten och
friluftsliv/turism beaktats. Därför har MKB-studien fått
följande uppläggning:
1. Natur och friluftsliv/turism
2. Kultur; fornlämningar
3. Vatten; föroreningar, avlopp, naturliga kretslopp
4. Bevarande/exploatering
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7.2 Områdets förutsättningar och problem
Som inledning sammanställs återigen tidigare
inventerat material från ÖP93. Med detta som
bakgrund kan ett s k nollalternativ beskrivas; och
särskilda kvalitéer med utgångspunkt från dagens
situation. Med samma aspekter kan sedan situationen
med den planerade exploateringen studeras.

1. Natur och friluftsliv/turism
Huvuddelen av det aktuella exploateringsområdet
består mestadels av barrträd så som gran, tall och
en. Där öns höjdrygg dalar ut mot öster finns ett
samlat lövskogsparti bestående t ex av hassel, ek
och björk. Undervegetationen består av ljung,
blåbär och mossor. Enligt ÖP´s markanvändnings-
plan finns särskilt utpekade naturområden av stort
värde för naturvård, rekreation och rörligt friluftsliv.
Vibergsön berörs ej av dessa områden men har ett
mycket strategiskt läge med tanke på Dalslands
kanal med dess båtgäster, (se bilaga 2).

2. Kultur; fornlämningar
Inom planområdets finns en känd fornlämning på
fastigheten Svankila 1:84.  Denna fornlämning
skyddas enligt lag, (Kulturminneslagen Kap 2 § 1,
SFS 1988:950).

När frågan om gräns uppkommer ska Läns-
styrelsen informeras och ta ställning till hur mycket
plats som behövs som fornlämningsområde.
Samråd med Riksantikvarieämbetet bör göras men
i vårt planförslag har vi beaktat detta så att
exploateringen inte inverkar på fornminnets
omedelbara närmiljö.

3. Vatten; föroreningar och avlopp
En viss hotbild för Vänern kan beskrivas enligt
följande:
- Hög kvävebelastning
- Igenväxande vikar
- Ökad algförekomst
- Organiska miljögifter
(www.Vanern.s.se/akt_milofragor/kvavehalter.asp).
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Fritidshus utmed Vänerns skärgård är ofta belägna
på den kala berggrunden, vilket medför svårigheter
att skapa bra avloppslösningar. Vi kan konstatera
att åretruntboende har 3-kammarbrunnar men viss
osäkerhet råder om övriga fastigheter har
godtagbara lösningar.

4. Bevarande/exploatering
Noll-alternativet innebär att ingen ny bebyggelse
sker och östra sidan av Vibergsön kommer således
att vara svåråtkomlig för allmänhet och turism. Det
påpekas att ny bebyggelse eller andra åtgärder bör
prövas restriktivt p g a områdets kvalitéer.
Eventuellt tillkommande bebyggelse bör lokaliseras
till befintliga bebyggelsegrupper.

Strandskydd  I  nollalternativet gäller strandskyddet på 300 m
oinskränkt för Vibergsön.

Vägar Den idag befintliga vägen medför en relativ  stor
belastning för de boende i området. I och med
Banverkets ombyggnation av järnvägsbron är vägen
mycket trafikerad. Vägen är en återvändsgränd och är
mycket begränsad för mötande trafik.

Särskilda kvalitéer Planområdets särskilda kvalitéer med avseende på
natur är det lövskogsparti som ligger i dalgången öster 
om fornminnet och den gästhamn som ligger vid södra 
delen av ön.
Områdets strategiska läge vid Vänern är naturligtvis
grundorsaken till en möjlig exploatering. För att på
bästa sätt utnyttja läget bör boende och friluftsliv
tillgodoses så att attraktiviteten ökar. För att kunna
bibehålla den ursprungliga kvalitén i området, är ett
regelverk av stor betydelse. Detta regleras genom
detaljplan och som finns formulerat i Plan- och
Bygglagen och Miljöbalken.

Exploateringen   Vårt planförslag innebär exploatering i en större grupp
och bebyggelse på en lucktomt samt byggande av väg,
brygga, gästtoalett, p-plats mm vilket borde innebära
att hela Köpmannebro får ett återupplivande, (se bilaga
5).
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7.3 Konsekvensanalys
Som jämförelse mot tidigare beskrivet noll-alternativ,
ges här en bedömning av situationen och de
konsekvenser som blir följden av den föreslagna
utbyggnaden.

Delar av de fria naturområdena som finns i området
idag kommer genom utbyggnaden delvis att
exploateras för bebyggelse. En exploatering kommer
naturligtvis medföra ett intensivare nyttjande av
området men det behöver inte automatiskt medföra
negativa konsekvenser.

Det område som vi anser som mest känsligt med tanke
på strandskyddet och allmänhetens tillgång till bad, har
undantagits exploateringen. Området bevaras och
föreslås som naturmark enligt illustrationskartan.
En lämplig exploateringsgrad är ca 20 fastigheter. En
högre grad av exploatering anser vi inte vara möjlig om
man skall tillgodose de enskilda och de allmännas
behov.

Lövskogspartiet kommer delvis att försvinna i och med
exploateringen men detta får ställas i relation mot vad
hela exploateringen skulle innebära för hela
kommunen.

Vårt planförslag innebär inga betydande ingrepp i
fornminnets omedelbara närhet och är således
undantaget från exploatering.

Den föreslagna bebyggelsen kommer att medföra ett
utbyggt VA-nät. Målsättningen på sikt är att kunna
ansluta fler fastigheter till ett fungerande VA-system.
Därmed undviks undermåliga reningsanläggningar för
att på lång sikt förebygga Vänerns vattenkvalité.

Exploateringen innebär att det bildas en ny
vägsträckning i anslutning till den befintliga vägen vilket
innebär att belastningen på den lokala gatan minskas.
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8 SLUTSATS

Detta examensarbetet som behandlar ett förslag till en
detaljplan över Vibergsön m.fl. i Melleruds kommun
skall inte ses som någon färdig plan. Förslaget bör
betraktas som ett vidare underlag för Melleruds
kommun för fortsatt diskussion.

Vi har gått igenom alla alternativ till lösningar samt
problem som finns kring planarbetet för Vibergsön m.fl.
För att både öka attraktiviteten och möjliggöra vidare
bebyggelse har vi arbetat fram ett förslag till en
långsiktig detaljplan. Tyngdpunkten har lagts till ett
miljömässigt tänkande och hänsyn har tagits till det
enskildas och det allmännas behov. Koncentrationen
har gjorts till att öka attraktiviteten både för friluftslivet
och bosättning på orten, så att vårt planförslag i sin
helhet får en vidare innebörd.

Som många andra små kommuner är det viktigt att få
in intäkter. Detta innebär inte att kommunen skall sälja
till vilket pris som helst. Vi påpekar att kommunen bör
invänta rätt pris för att tillgodogöra sig mesta möjliga
marknadsvärdeökning och vinst. Exploateringsområdet
har ett mycket
strategiskt läge vid Vänern som bör utnyttjas. Det finns
ingen anledning att iordningställa tomterna i egen regi
och därmed riskera att få dem osålda. Vårt förslag
innebär att överlåta hela projekteringen inkl planarbetet
till en lämplig exploatör. Exploateringsavtal skall
skrivas innan detaljplan vinner laga kraft.

Enligt våra beräkningar kommer kommunen att kunna
få intäkter vid försäljning för del av Svankila 1:84 med
ca 4 milj.kr. Detta motsvarar ungefär kostnaden för att
bygga ett äldreboende, varvid det vore lämpligt att
skriva exploateringsavtal med detta krav. Straffavgifter
med vitesföreläggande bör finnas med i avtalet så att
det på så sätt blir en drivkraft för genomförandet.
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