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 HANDLINGAR   
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Plankarta med bestämmelser 
 Planbeskrivning (inklusive genomförandefrågor) 
 LIS-Inventering Seskarö PM Tyréns 2020-06-04 

 

 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG   
Planens syfte är att skapa nya tomtplatser för bostadshus på Seskarö. Planen medger att sju nya 
tomtplatser skapas inom Seskarö tätort i dess västra del. Området har tidigare varit detaljplanelagt för 
6 bostäder i flerfamiljshus med två parkeringsområden. Området har inte blivit utbyggt på grund av 
bristande efterfrågan för avsedd hustyp. Önskemål har framförts till kommunen från intressent att få 
bygga fristående bostadshus i området. 
Kommunens mål är att skapa attraktiva tomter med generösa byggrätter för att locka nya medborgare 
att bygga och bosätta sig på Seskarö. De som väljer att köpa tomter i området får möjlighet att 
individuellt välja hustyp och byggnadssätt. Detaljplanen reglerar därför endast högsta nockhöjd, 
placering och exploateringsgrad på varje tomtplats samt minsta fastighetsarea. Bostadsmarken ligger 
inom 100 meter från stranden. För att kunna genomföra planen måste strandskyddet upphävas inom 
del av planområdet. 

 
 

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande, se figur nedan, enligt Plan- och Bygglag 
(2010:900) och antas av samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 
 
 
 AVVÄGNING ENLIGT HUSHÅLLNINGSREGLERNA I MILJÖBALKEN   
Mark- och vattenområden skall användas för ändamål som är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. För planområdet föreslås en utbyggnad av mark för 
bostäder. Befintlig tätortsbebyggelse på Seskarö föreslås utvidgas västerut. Strandområdet lämnas fritt 
från bebyggelse och blir allmänt tillgängligt för allmänheten. 

 
Inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas när planen är genomförd. Planens genomförande 
anses därför förenligt med MB 3-5 kap. 

 
 
 

 PLANDATA   
 

Lägesbestämning, Areal och Markägande 
Planområdet omfattar Fridhemsområdet som ligger i nordvästra delen av Seskarö samhälle. 
Planområdet berör fastigheten Seskarö 4:72 som ägs av Haparanda kommun. 
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Översiktskarta som visar var planområdet är beläget 



Detaljplan för del av Seskarö, Fridhem SESKARÖ 4:72 
  

5(15)3
 

 

 

 
 

 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN   
 

Översiktsplan 
Gällande översiktsplan för Seskarö, antagen 
2013-04-15, redovisar att det aktuella området är 
avsatt för bostäder. Strandområdet är avsatt som 
grönområde. 

 
För Seskarö gäller följande: Ny bostadsbebyggelse 
väntas ske genom kompletteringsbebyggelse med 
främst en- och tvåbostadshus inom byn. I byn finns 
gjorda samhällsinvesteringar såsom lokalgator, 
belysning, kommunalt vatten, avlopp som 
bör användas. 
 
Området har varit utpekat i kommunens översikts- 
planering för bostadsbebyggelse allt sedan år 1977  
enligt nedan. 
 
1977-04-25, §70 KF Generalplan för Haparanda  
inre Skärgård. 
 
1986-06-16, §211 KF, Områdesplan enligt  
byggnadslagen. 
 
1990-11-19 §119 KF, Fördjupning Seskarö By  
(Samma utförande som Områdesplanen enligt  
byggnadslagen vilken antogs 1986-06-16, §211 KF). 
 
2006-06-19, §42 KF, Fördjupning Seskarö By. 
 
2013-04-15, §19 KF, Fördjupning Seskarö By. 

 
 

 
Föreliggande detaljplan är förenlig med antagen 
fördjupad översiktsplan. 

 
 
 

Områdesbestämmelser 
Inga områdesbestämmelser finns för planområdet. 
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Detaljplaner, gällande och närliggande 
Berörda detaljplaner är: 

• Detaljplan SESKARÖ FRIDHEM (fastigheten 4:72 m.fl) som fastställdes av länsstyrelsen 
1983-03-04 

• Detaljplan SESKARÖ FRIDHEM, del av fastigheten 4:72 som vann laga kraft 1990-12-19. 

Bägge detaljplanerna medger byggrätt för bostäder inom del av planområdet. 
 

 

Detaljplan som vann laga kraft 1990-12-19. 
 
 

 
 

Detaljplan som vann laga kraft 1983-03-04. Detaljplanen gäller idag för grönområdet och 
vattenområdet i västra delen som omsluter bostadskvarteret. För bostadsmarken gäller ovanstående 
detaljplan från 1990.
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Undersökning 
Enligt Miljöbalken 6 kap 11§ ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan upprättas eller 
ändras om genomförandet medför en betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer att detaljplanens 
genomförande inte leder till betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap. 
11 § behöver därför inte göras. 

 
 

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att påbörja 
detaljplanarbetet. 

 
 

 GÄLLANDE ANSPÅK   
 

Riksintressen 
Seskarö påverkas idag av följande riksintressen: 
- Riksintresse friluftsliv (kustområde och skärgård i Norrbotten), Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§. 
- Riksintresse för naturvård (kustområde och skärgård i Norrbotten) Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§. 

 
Enligt miljöbalken 4:1:2 är bestämmelserna om riksintressen i Miljöbalken 4:2-6 inte hinder för 
utveckling av befintliga tätorter. 

 
Kommunens sammantagna bedömning av Riksintressena 
Kommunen bedömer sammantaget att planen inte påverkar riksintressena negativt eftersom 
strandområdet undantas från bebyggelse och planen bidrar till utveckling av befintlig tätort enligt 
Miljöbalken 4:1:2. 

 
 

Skyddad natur 
Inga övriga skyddade markområden som naturreservat eller nationalparker förekommer i planområdet. 

 
Skyddad kultur, byggnader, fornlämningar 
Inom området finns inga kända fornlämningar eller skyddade byggnader i planområdet. 

 
Landskapsbildskydd 
Inget förordnande om skydd av landskapsbild berör planområdet. 

 
Strandskydd, generellt och utökat 
Länsstyrelsen upphävde strandskyddet inom kvartersmarken i den detaljplan som vann laga kraft 
1990-12-19. Inom grönområdet i detaljplanen kvarstår strandskyddet. När en ny detaljplan upprättas 
återinträder det generella strandskyddet inom 100 meter från stranden. 
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Strandskyddet måste upphävas inom mark som avses att bebyggas enligt föreslagen detaljplan. 
 
 

 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER   
 

Mark, markförhållanden, geoteknik och markarbeten 
Planområdet berör ett obebyggt skogsområde mellan bostadsområdet Fridhem i öster och havet i 
väster. På 1960-talet var marken uppodlad, men idag har marken omvandlats till skogsmark. Marken 
är relativt plan i den centrala delen av området, stiger sedan mot en liten ås innan lutningen mot havet 
tilltar i området utanför det tänkta bostadsområdet ned mot havsviken, Sammakkoviken. 

 
Grundläggningsförhållandena är goda, marken består av sandmark. God bärighet och bra 
dräneringsförhållanden. Marken bör höjas lite i områdets centrala delar så att avloppsvattnet kan 
avledas med självfall österut. 
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Så här ser berört markområde ut idag. Tidigare uppodlad mark har beskogats. Det går dock att 
skönja vilken del av området som tidigare har varit åkermark. 

 
 
Grundvatten, ytvatten, dagvatten, skyddade vattentäkter 
Planområdet berör inga vattentäkter. Nederbörden infiltreras i marken. Det finns inga bäckar eller 
annat ytvatten i området. 

 
 
Bebyggelseområden, befintlig och planerad ny bebyggelse 

 
Seskarö med 600 bofasta året om och en mångdubblad befolkning under sommartid är den enda ön i 
Norrbottens skärgård som har tätortsbebyggelse med service. Byn är ett levande samhälle året om med 
ett starkt företagsliv med restauranger, bränslestation, tandläkare, sågverk, stug/grillstug tillverkning, 
kiosk, affär, förskola och skola 1-6, ett rikt föreningsliv, en aktiv by och är en by som fortsätter att 
utvecklas. 

 
Kommunen har fått en förfrågan om möjlighet att bygga nya bostäder i Fridhem, som ligger i västra 
delen av samhället. Planområdet angränsar i öster till bostadsområdet Fridhem som är en del av 
Seskarö tätort. Området har tidigare varit föremål för planläggning för bostadsbebyggelse vid två 
tillfällen. Dessa planer har inte genomförts. 

Området är obebyggt, med undantag av några sjöbodar som ligger vid västra stranden. 

Byns permanentbebyggelse är samlad i öns norra del och koncentrerad runt vikarna i norr. 
Planerad bebyggelse är en fortsatt utveckling på den traditionella byakärnan. Ny bebyggelse behövs 
för att upprätthålla den samhällsservice som idag finns på Seskarö. 

 
  



Detaljplan för del av Seskarö, Fridhem SESKARÖ 4:72 
  

10(15)
 

 

 

 
 
Fridhemsvägen avslutas idag med en vändplats i planområdets östra del. Gatan behöver förlängas så 
att fler bostadshus kan uppföras. Ytterligare sju stora tomtplatser kan skapas i anslutning till den nya 
gatan. Stora rymliga tomter skapas som bör vara attraktiva att köpa och bebygga. Detaljplanen medger 
generösa byggrätter på varje tomtplats. Kommunen är angelägen att Seskarö fortsätter att utvecklas så 
att gjorda investeringar i gator, va, teknisk- och samhällsservice tas tillvara på ett hållbart sätt. 

 
 

Naturområden 
Grönområden som inte tas i anspråk för ny bebyggelse planläggs som naturmark. Strandområdet i 
väster samt marken nor och söder om planerad bostadsbebyggelse redovisas i planen som naturmark. 

 
Trafik 

 
Allmänna vägar 
Länsväg 725 löper från E4 på fastlandet ut till Seskarö, genom tätorten och fram till den vändplats som 
ligger i planområdets östra del. Befintlig vändplats utgör avslutningen på länsväg 725 och redovisas 
därför som VÄG med Trafikverket som väghållare. 

 
Lokalgator 
En ny lokalgata om ca: 100 meter behöver byggas ut från Fridhemsvägen. Gatuområdets bredd är 12 
meter för att ge plats för snö vid gatan vintertid. Den nya gatan avslutas vid befintlig vändplats. Utrymmet 
för gatuområdet vid vändplatsen blir ca 24 meter. Det finns plats för lastbilar att vända utan backande rörelser 
på vändplatsen. 
Planen ger upphov till endast en mindre ökning av trafiken i tätorten. 

 
Kollektivtrafik 
Länstrafiken i Norrbotten, linje 322 trafikerar Seskarö. Dagliga resor mellan Seskarö och Haparanda 
finns. Det går att arbetspendla till Haparanda vid arbetstider 8-17. Busshållplats finns i närheten av 
planområdet. 

 
Parkering 
Parkering anordnas på respektive tomtplats. 

 
 

Gång- och cykeltrafik 
Det finns inget utbyggt gång och cykelnät på Seskarö. Biltrafiken är dock relativt begränsad. Det finns 
gott om stigar och mindre vägar tillgängliga för gång och cykeltrafik på ön. Detaljplanen medger att 
gångvägar kan anläggas från bostadsområdet mot stranden. 

 
 
 
Teknisk försörjning 
Kommunens vatten och avloppsledningsnät är utbyggt omedelbart öster om planområdet. 
Ledningsnäten kommer att byggas ut i området. För att klara avrinning med självfall för avloppet är 
det till fördel om gatumarken fylls upp i områdets västra del. 

 
I gällande detaljplan finns ett område avsatt för en transformatorstation. Detta område kvarstår i denna 
detaljplan. Matning av elström kan ske från denna punkt när transformatorstationen är uppförd. 
Kanalisation för bredband anläggs samtidigt som elnätet byggs ut. 

 
Snöröjningen sker troligtvis med traktor. Möjlighet finns att lägga upp snö i grönområdet vid 
vändplatsens södra del. Gatuområdet är 12 meter brett och det finns då möjlighet att lagra snö inom 
gatuområdet. 
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Dagvattnet tas omhand om lokalt främst genom infiltration. Inget dagvattenledningsnät kommer att 
anläggas i området. Öppna diken i anslutning till gatan kan anläggas för att leda bort vattnet vid 
snösmältningen. 

 
Upphävande av strandskydd 

 
Delar av planområdet ligger inom område som omfattas av strandskydd. Grönområdet i gällande 
detaljplan omfattas av strandskydd medan strandskyddet är upphävt inom redovisad kvartersmark för 
bebyggelse. När en ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet inom hela planområdet. För att 
kunna genomföra detaljplanen måste strandskyddet upphävas inom den del av planområdet som avses att 
bebyggas. 
 
Kommunen bedömer att skäl för upphävandet av strandskyddet föreligger Miljöbalkens 7 kap. 18§ punkt   
18d och 18e, Landsbygdsutveckling. 
 
Kommunens motivering för upphävande av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. punkt 18d och c:   
 
Haparanda kommun har i sin översiktsplan som är antagen 2013 redovisat sina kriterier och området 
stämmer väl överens med de urvalsgrunder som kommunen använder, Översiktsplan antagen av 
Kommunfullmäktige 2013-04-15, §19, sid 75-78. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-04, §7 att: 

• Vidhålla att området uppfyller kommunens kriterier för LIS-område enligt gällande 
översiktsplan. 

• Vidhålla att området är lämpligt för exploatering med bostadshus. 
• Uppdra åt förvaltningen att fortsätta planprocessen.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i ärende om översyn av Haparanda kommuns Översiktsplan 2020-
02-03, §32 beslutat: 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg till 
kommande översiktsplan:  
 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge  
Fördjupad översiktsplan för Seskarö (2013-04-15 KF §19) kompletteras med att det planerade 
bostadsområdet Fridhem västra med utbredning som i översiktsplanen inkluderande nu pågående 
område för detaljplaneprövning, del av Seskarö 4:72 ska utgöra ett LIS- område. Översiktsplanens 
(2013-04-15 KF §19) kapitel 3 kompletteras med ovanstående område, Fridhem västra.  
Området uppfyller kriterierna som kommunen fastställt och beskrivit för LIS-områden på sid 75-78 och 
skulle på ett varaktigt sätt bidra till Landsbygdsutveckling på Seskarö.  
 
Åtgärden bidrar till att skapa långsiktiga arbetstillfällen genom att de boende i området ökar 
möjligheterna för att de kommersiella verksamheterna i byn i form av bränslestation, butik, restauranger, 
tandläkarmottagning, småindustri, camping/lägergård/friluftsaktivitetscenter, sågverk etc. ska kunna 
finnas kvar. Åtgärden skapar också förutsättningar för att underlätta företagens 
kompetensförsörjning/arbetskraftsförsörjning när det finns byggbar attraktiv mark att bebygga i byn så 
att människor kan våga bygga/investera på fastigheterna, skapa värdefulla boendemiljöer och flytta in.  
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Kommunstyrelsen har i ärende om översyn av Haparanda kommuns Översiktsplan 2020-02-17, §39 
beslutat:  
 
Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg till kommande översiktsplan:  
Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
 
Fördjupad översiktsplan för Seskarö (2013-04-15 KF §19) kompletteras med att det planerade 
bostadsområdet Fridhem västra med utbredning som i översiktsplanen inkluderande nu pågående 
område för detaljplaneprövning, del av Seskarö 4:72 ska utgöra ett LIS- område. Översiktsplanens 
(2013-04-15 KF §19) kapitel 3 kompletteras med ovanstående område, Fridhem västra. Området 
uppfyller kriterierna som kommunen fastställt och beskrivit för LIS- områden på sid 75-78 och skulle på 
ett varaktigt sätt bidra till Landsbygdsutveckling på Seskarö. Åtgärden bidrar till att skapa långsiktiga 
arbetstillfällen genom att de boende i området ökar möjligheterna för att de kommersiella 
verksamheterna i byn i form av bränslestation, butik, restauranger, tandläkarmottagning, småindustri, 
camping/lägergård/friluftsaktivitetscenter, sågverk etc. ska kunna finnas kvar. Åtgärden skapar också 
förutsättningar för att underlätta företagens kompetensförsörjning/arbetskraftsförsörjning när det finns 
byggbar attraktiv mark att bebygga i byn så att människor kan våga bygga/investera på fastigheterna, 
skapa värdefulla boendemiljöer och flytta in. Området för nuvarande gällande detaljplan Tromsö södra, 
laga kraft 1980 utreds för LIS-område så att även annan användning är bostadsområde kan detaljplan 
prövas i framtiden. 
 
Kommunen anser att planens utformning medger att strandområdet är allemansrättslig tillgänglighet 
enligt följande: 
• Planområdet omges av stränder och uddar som har kvaliteter som friluftsområden 
• Placeringen av nya tomter inom detaljplanen är gjord så att någon barriäreffekt ej uppstår, vare 

sig från land eller från havet från något väderstreck oberoende av årstid. 
• Strukturen och ytan på den kvarvarande naturmarken är tillräcklig för att trygga allmänhetens 

tillgång till strandområden i såväl kortsiktigt som långsiktigt behov i enlighet med avvägningar 
gjorda i de aktuella fördjupade översiktsplanerna 

• Stranden som säkerställs i detaljplanen tillsammans med likande stränder i planområdets direkta  
närhet är tillräcklig för att säkerställa tillgången till strandområden för allmänheten 

• Andelen mark som tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar och där strandskyddet måste 
upphävas inom detaljplaneområdet utgör en begränsad del av stränderna i närområdet. 

 
 
Kommunen anser att detaljplanen har tagit rimliga naturvårdshänsyn enligt följande: 
 

• Området har varit kontinuerligt utpekat för exploatering allt sedan 1977, området är inte skyddat 
och har heller inte varit föreslaget för skydd av något slag från Stat, kommun, förening eller 
enskild.  

• Inga övriga skyddade markområden som naturreservat eller nationalparker etc. förekommer i 
planområdets närhet. 

• Planen säkerställer områden som naturmark och den utökning av kvartersmark som görs 
västerut är mycket liten i förhållande till de stora arealer av naturmark som finns i områdets 
direkta närhet och på Seskarö som helhet. 

• Naturmarken som säkerställs i detaljplanen tillsammans med likande naturmark i planområdets 
direkta närhet är tillräcklig för att djur- och växtarter skall kunna leva vidare. 

• Andelen mark som tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar och där strandskyddet måste 
upphävas inom detaljplaneområdet utgör en begränsad del av stränderna i närområdet. 

• Strukturen och ytan på den kvarvarande naturmarken är tillräcklig för att trygga tillgången till 
liknande strandområden för djur- och växtliv i såväl kortsiktigt som långsiktigt behov i enlighet 
med avvägningar gjorda i de aktuella fördjupade översiktsplanerna 

• Inga särskilt känsliga områden berörs av planläggningen 
• Naturtypen (trivial lövskog) kommer ej att fragmentiseras, Naturtypen (trivial lövskog) 

återhämtar sig snabbt. 
• Miljön i planområdet är påverkad av närheten till bebyggelse/mänsklig aktivitet/påverkan och 
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påverkat av tidigare ängar och skogsbruk 
• Tillträdet till strandområdet begränsas ej från nuvarande situation, vare sig från land eller havet  
• Kommunen avser därför inte att utreda området för skydd utan vidhåller att området ska kunna 

exploateras i enlighet med tidigare och nuvarande intentioner. 
 
 
Kommunen har efter granskningen låtit utföra en LIS-utredning, inventering av naturmiljön i området, 
Tyréns PM daterad 2020-06-04. 
 
Ur inventeringens sammanfattning kan utläsas: 
 
”Området bedöms vara av delvis trivial karaktär men med inslag av hänsynskrävande biotoper och 
strukturer knutet till framförallt lövrikedomen i området. Vissa inslag av död ved, variation i trädslag, 
småvatten och gammal betespåverkan bidrar till naturvärdet. Området är småfågelrikt och flera par av 
lövsångare noterades i häckningstid. Framförallt den södra sidan av området som har ett gynnsammare 
solläge och utgör brynmiljö mot den öppna gräsmarken bedöms som intressant ur fågellivssynpunkt. 
De triviala inslagen inom inventeringsområdet är dock också tydliga, med gallring/röjning i 
blandskogen och delvis övergödd före detta jordbruksmark.  
 
Inventeringen genomfördes så pass tidigt på säsongen att alla arter ännu inte kan förväntas påträffas. 
Ett rikt småfågelliv noterades, men i övrigt påträffades inga andra naturvårdsarter än den fridlysta men 
vanligt förekommande arten revlummer. Området bedöms inte i dagsläget hysa några stora 
förutsättningar för ovanliga eller hotade arter.  
 
Sett till landskapet i stort på Seskarö, bedöms området inte skilja sig i någon större utsträckning från 
omgivande landskap. Området saknar höga naturvärden men bedöms hysa vissa värden knutet till den 
sekundära lövskogen men också till delar av blandskogen. Skogsmarken skulle på sikt kunna utveckla 
högre värden om den lämnades för fri utveckling. De värden som finns, framför kopplat till 
lövskogsstrukturer, bedöms inte vara oersättliga men området -eller delar av det- bedöms trots det ha 
en viss betydelse för upprätthållandet av den biologiska mångfalden på lokal nivå. En rekommendation 
är att låta delar av de lövrika miljöerna i framförallt södra delen av inventeringsområdet stå kvar och 
tillåtas utvecklas med en naturlig dynamik och på sikt kunna utveckla större förutsättningar för 
biologisk mångfald.” 
 
Vidare nämner rapporten följande om strandremsan: ”Strandremsan närmast vattnet utgörs av en 
förhållandevis smal blockstrand (figur 2). Strandvegetationen utgörs främst av videbuskar, al, rönn och 
björk. Buskarna och träden är främst unga och strandvegetationen verkar röjas/glesas ut ibland.  
Stränder har alltid ett visst naturvärde som den speciella miljö det är där terrestra och limniska 
ekosystem möts, så länge de inte är fullständigt exploaterade såsom en betongkaj eller liknande. Aktuell 
strandremsa bedöms ha ett visst naturvärde då den är av naturlig karaktär men är påverkad av 
skogsbruksåtgärder.” 
 
 
Kommunen bedömer utifrån de tidigare ställningstagandena samt efter utförd inventering att området är av 
vanligt förekommande typ i Norrbotten, inom kommunen och på Seskarö. Liknande områden med samma 
innehåll och kvaliteter finns såväl norr om det aktuella planområdet och söder om det samma. Planområdets 
exploatering bedöms därför inte utgöra ett hinder för allmänhetens tillgång till strandområden av denna typ på 
Seskarö. Området har heller inte sådana värden för växt och djurlivet att en exploatering inte kan genomföras 
då liknande områden finns i stor utsträckning. Den skyddade arten Revlummer är skyddad om population 
och finns i stor utsträckning på Seskarö och i Norrbotten och populationen hotas inte av planens 
genomförande. Sammanfattningsvis finns skäl för strandskyddets upphävande inom planområdet. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR   

 
Planförfarande 
Detaljplanen upprättas med standard planförfarande enligt Boverkets regler som trädde i kraft 2015- 
01-01. 

 
Planeringen inleds med samråd i januari 2020 
Granskning under mars-april 2020  
Antagande maj-juni 2020 

 
Det finns olika möjligheter att genomföra detaljplanen. Kommunen äger marken och kan då vara 
exploatör. Kommunen bygger ut gata och ledningsnät och ställer i ordning marken för 
bostadsbebyggelse. Kommunen anvisas anslutningspunkt till va-nätet. Lämpligen så bildas nya 
fastigheter som ansluts till bildad gemensamhetsanläggning. När marken är såld så bildas en 
samfällighetsförening som ansvarar för gemensamhetsanläggningen. Samfällighetsföreningen tar över 
ansvaret från kommunen för skötsel, drift och underhåll av gata. Vatten och avloppsledningsnätet 
kvarstår i kommunen ägo. Kommunen får anslutningsavgifter från nya fastighetsägare när området 
bebyggs. 

 
 
 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen innebär att sju nya fastigheter kan bildas genom 
avstyckning från stamfastigheten Seskarö 4:72. Haparanda kommun äger marken i området. 
Kommunen kan själva ta initiativet till att bilda nya fastigheter för bostadsändamål och sedan sälja 
fastigheterna allt eftersom intresse föreligger. 

 
Kommunen bör också ta initiativ till att bilda en gemensamhetsanläggning för ny gata och naturmark 
där de sju nybildade fastigheterna ingår som delägare i anläggningen. 
 
Trafikverket är väghållare för länsväg 725 som sträcker sig fram till befintlig vändplats i planområdets 
östra del. Trafikverket är väghållare till vändplatsen.  
 
Övriga befintliga gator utgör enskilda gator som ansluter mot privatägda fastigheter norr och söder om 
planområdet. För dessa gator bör gemensamhetsanläggningar bildas. 

 
Kommunen ansvarar för teknisk försörjning av vatten och avlopp och byggande, underhåll och drift 
av ledningsnäten. Vattenfall svarar för elförsörjningen och bygger ut elnätet. Ledningsnäten förläggs 
i gatuområdet. Om det finns behov av att bilda ledningsrätt så får respektive ledningsrättshavare ta 
initiativ till detta. 

 
 

 
Ekonomiska frågor 

 
Planläggningskostnader 
Planarbetet utförs och bekostas av Haparanda kommun. 

 

Exploateringskostnader 
Exploateringen av bostadskvartersmarken förväntas ske i privat regi. Kommunen säljer marken. 
Bostadsbebyggelsen kan uppföras av köpare till marken. Det kan avse privatpersoner som bygger i 
egen regi eller bolag som bygger och säljer vidare till fysiska personer som avser att bosätta sig i 
området. Kostnaderna varierar beroende på den hustyp som väljs. 
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Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år efter det datum som planen har vunnit laga kraft. 

 
Huvudmannaskap 
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Enskilt huvudmannaskap kan motiveras med att vid 
tidigare planläggning gäller byggnadsplaner enligt byggnadslagens regelverk som gällde fram till 
1987. Byggnadsplaner motsvarar dagens detaljplaner med enskilt huvudmannaskap. 
Plangenomförande innebär att bildad samfällighetsförening får ansvara för skötsel, drift och underhåll 
av gata. Kommunen ansvarar för vatten och avloppsledningsnätet. Vattenfall Elnät ansvarar för 
utbyggnaden av elnät och transformatorstation. 

 
 
 
 

 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN   
Planhandlingarna har upprättats av Göran Wigren vid Samhällsbyggnadskontoret, Haparanda 
kommun. 

 
 

Upprättad 2020-06-09  

  Planförfattare: Göran Wigren 
Förvaltningschef 
Haparanda kommun 

Mats Sandqvist 
Planarkitekt MAF 
Arkitektkontor AB 
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