TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING
FÖR BYGGNADSPLAN NR.240, FASTSTÄLLD 1967-12-05
NORRA TIMMERVIK, VÄNERSBORGS KOMMUN

Bakgrund och syftet med ändringen
Byggnadsnämnden beslutade 1 mars 2016 (§ 24) att uppdra åt byggnadsförvaltningen att ta fram
ett förslag till ny detaljplan för Norra Timmervik, med syfte ”att se över byggrätter i den gällande detaljplanen vad gäller placering, areor, höjd, utformning m m”.
Fritidshusområdet Norra Timmervik kommer att anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet i samband med utbyggnaden längs hela Vänerkusten. Anslutningen till kommunalt
VA innebär en stor kostnad för fastighetsägarna som inte alltid känns motiverad utifrån att det
i många fall rör sig om små fritidshus. Många vill därför bygga ut mer än vad den gällande
detaljplanen tillåter.
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Tidigare ställningstaganden
Gällande detaljplan
Planen fick laga kraft 1967 och redovisar 19 tomtplatser med bostadsändamål. I planen medges
70 m2 byggnadsyta och 3,5 meters byggnadshöjd. Det finns en bestämmelse i planen om att inte
fler tomter än vad illustrationen visar ska tillåtas. Allmän platsmark, med strand och badmöjligheter, finns i planen. Området är omgärdat av jordbruksmark varav en del är planlagd som
allmän plats. Den allmänna platsen är främst avsedd för internt bruk. Området är geografiskt och
administrativt svår-tillgängligt. Enskilda vägar, delvis helt avstängda under lågsäsong, leder till
området.
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Översiktsplan
Översiktsplan 2006 för Vänersborgs kommun antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2006. I
översiktsplanens redovisning av framtida arbete ingår bland annat en utredning om ”Boende vid
Vänerkusten”. Avsikten med en sådan utredning är:
”Kustzonen är attraktiv för det rörliga friluftslivet men också för bebyggelse för bostäder, såväl för åretruntsom för fritidshus.”

Fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten
Fördjupad översiktsplan för Dalslandskusten antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober
2011.
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För hela det aktuella planområdet gäller fördjupade översiktsplanens rekommendation R2 – Befintligt bebyggelseområde, med lydelsen:

BETECKNINGAR

”Detaljplaner behöver ändras eller upprättas när det blir aktuellt att utöka byggrätter eller komplettera med
nya hus. En förutsättning för detaljplaneläggning är att det kommunala va-nätet byggs ut. En förutsättning
för kompletteringsåtgärder
Detaljplanegräns
(Figur 2) på befintliga bostadshus, där detaljplan inte gäller eller upprättas, är att vatten
och avlopp kan lösas på ett godtagbart sätt. Tillgängligheten till strandområden ska särskilt beaktas vid
detaljplaneläggning.”
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Område för bostadsändamål, fristående hus (Figur 2)
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På fastigheten Timmervik 2:153 får dessutom befintlig komplement byggnad på ca 300 m ² finnas
och återuppbyggas.

Mark som icke får bebyggas. Bygglov krävs även för bygglovsbefriade
komplementbyggnader och komplementbostadshus (Figur 2)

Minsta fastighetsstorlek ska vara 1800 kvm.
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UTNYTTJANDEGRAD

2§

Byggnad skall utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +47,00
(RH2000) inte skadar byggnaden.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden för denna ändring är 5 år från det datum då beslutet att ändra planen vunnit
laga kraft.
Byggnader uppförda innan planen trätt i laga kraft skall inte räknas som planstridiga i samband
med bygglovsansökan, om de åtgärder som ansökan gäller inte är i strid mot detaljplanen.
a1

Bygglov krävs även för bygglovsbefriade komplementbyggnader och
komplementbostadshus (Figur 2)

• Markanvändning är för bostadsändamål med fristående hus
• Marken närmast Vänern får ej bebyggas (prickmark)

Allmänna intressen
Inom gällande byggnadsplan finns inget strandskydd och inträder inte heller i
samband med ändringen av byggnadsplanen. Prickmark ska vara kvar i närheten till stranden.
Kommunen bedömer att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken följs.
Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Inget Natura 2000-område berörs av planändringen och någon prövning enligt
7 kap. 28 § miljöbalken är därför inte aktuell.

BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Upprättad april 2017
Reviderad maj och juni 2017
-----------------------------------------Hamid A.Boozani
Antagen av BN § 82 2017-06-20
Laga kraft: 2017-07-18

Varken planområdet eller markanvändningen berör någon annan kommun.
Bebyggelsen är inte olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Administrativa frågor
Beslut om antagande av denna planändring fattas av Byggnadsnämnden.
Genomförandetiden för byggnadsplan nr 240 har gått ut. Genomförandetiden
för de frågor som denna planändring avser är 5 år från den dag ändringen vinner laga kraft. Under denna genomförandetid är fastighetsägarna garanterade
att få utnyttja den byggrätt som planen medger. Efter genomförandetidens slut
gäller fortfarande planbestämmelserna till dess att de upphävs eller ändras.
Vänersborgs kommun är inte huvudman för allmän plats, vägmark och park,
inom planområdet. Kvartersmarken inom planområdet ägs av privata fastighetsägare. Fastighetsägarna ansvarar för samtliga åtgärder inom sin kvartersmark och de kostnader som är förknippade med genomförandet av planändringen.
Planen tas fram med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) genom en ändring av detaljplan och handläggs med standardförfarande.

Upplysning

Kommunfullmäktige har den 2 februari 2011 antagit
"Policy för dagvattenhantering". Policyn ska beaktas
vid utformning av byggnader och mark.
Inom och i anslutning till planområdet finns fornlämningar och vid ingrepp i dessa krävs tillstånd av
Länsstyrelsen.
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Minsta fastighetsstorlek ska vara 1800 kvm.
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PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
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Å med B betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än
3,5 meter. (Figurer 1 och 3)
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I övrigt gäller fortfarande att:
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Inom med B betecknat område får icke anordnas fler tomtplatser än som
illustrationsvis angivits å plankartan. Då särskilda skäl föreligger må
undantag härifrån medgivas. (Figurer 1 och 3)

högsta byggnadshöjd för högparti är 4,5 meter och för lågparti 3,5 meter. (Figur 1)

• Planändringskarta med bestämmelser
och beskrivning
• Fastighetsförteckning
(finns på Byggnadsförvaltningen)

Placering

Område som figur 2 inte omfattar
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• Prickmark mot strand bevaras i stort sätt och resten tas bort och ersätts med
bestämmelse om placering.
• Placering av huvudbyggnad minst 4,0 m från gräns mot annan bostad och
4,5 m från gata.
• Placering av byggnader minst 1 meter från fastighetsgräns.
• Minsta fastighetsstorlek ska vara 1200 kvm.
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Område som969
figur 2 inte omfattar

Ingen ändring

• Den totala byggnadsarean ökas från 70 kvm till 250 kvm (varav högst
190 kvm för högparti) inom användningen B. På fastigheten Timmervik 2:153 får
dessutom befintlig komplement byggnad på ca 300 m2 finnas och återuppbyggas.
Genom att skilja på hög- respektive lågparti istället för huvud- och komplementbyggnad blir planbestämmelserna mycket flexibla. Bland annat tydliggörs att bostadshus får sammanbyggas med garage. Det går även att bygga
flera hus med den högre byggnadshöjden så länge de inte överstiger 190 m2
tillsammans.
• Byggnadshöjden höjs från 3,5 till 4,5 meter och en nockhöjd av 8,0 meter
inom användningen B för högparti. För lågparti blir det 3,5 meter för byggnadshöjd

Ändring av KOPIA
byggnadsplan nr.240,
Norra Timmervik,
Vänersborgs kommun
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Nedan anges vilka bestämmelser som finns där idag och vilka som gäller efter planändringen.
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50.98

Egenskapsgräns och administrativ gräns (Figur 2)
Planområdet ligger vid Vänerkusten och omfattar fritidsbebyggelse i Norra Timmervik. Enligt
den gällande
detaljplanen är antalet
tomtplatser
18. Avstånd
till Frändefors är ca 10 km, till BråOmråde
för bostadsändamål,
fristående
hus (Figur
2)
landa ca 15 km och till centrum av Vänersborg är avståndet ca 20 km.
Mark som icke får bebyggas. Bygglov krävs även för bygglovsbefriade
komplementbyggnader och komplementbostadshus (Figur 2)

Sammanfattningsvis innebär förändringarna att:

komplementbyggnadshus, se figur 2.

Figur 3; Byggnadsplanbestämmelser

Utdrag från byggnadsplan nr 240, fastställd 1967-12-05

Byggnader uppförda innan planen trätt i laga kraft skall inte räknas som planstridiga i samband
med bygglovsansökan, om de åtgärder som ansökan gäller inte är i strid mot detaljplanen.
a1

Bygglov krävs även för bygglovsbefriade komplementbyggnader och
komplementbostadshus (Figur 2)
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