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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande där den fördjupade översiktsplanen för  

Vuono-Salmis från 2006-06-19 utgör planprogram. Kommunen har bedömt att planens genomfö-

rande ej innebär betydande miljöpåverkan och att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskriv-

ning ej behöver utföras. Samråd har hållits sommaren 2009. Utställning beräknas ske vintern 

2009/2010. Samhällsbyggnadsnämnden beräknas kunna behandla planen för antagande vintern 

2009/2010. Planen beräknas vinna laga kraft till vårvintern 2010. 

5Genomförandetid 

Planens genomförandetid är satt till tio år.  

1FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Vuono 22:12, 22:17 och 22:23 med tre olika privata ägare. 

Vuono 22:12 ges i detaljplanen möjlighet till avstyckning av maximalt 13 nya fastigheter för  

Fritidshusbebyggelse från nuvarande Naturmark. 

 

Befintlig bebyggd fritidshustomt på Vuono 22:17 ges i detaljplanen möjlighet att delas upp i 5 

mindre fastigheter samt ges i detaljplanen möjlighet att genom köp utöka sin fastighet med mark 

från Vuono 22:12 för att åstadkomma attraktiva tomter. 

 

Vägar -  Vägarna inom planområdet upplåtes genom anläggningsåtgärd till de boende och andra 

intressenter som bedöms behöva ta del i och ha nytta av anläggningarna. Deltagande fastigheter 

och andelstal fastställs i lantmäteriförrättning.  

 

Ledningar - Inom kvartersmarken i planen har utlagts områden som skall vara tillgängliga under-

jordiska ledningar (u). Rätten att nedlägga och bibehålla underjordiska ledningar säkerställes ge-

nom upplåtelse av ledningsrätt till förmån för ledningsägare. De ledningar som kan komma i frå-

ga är för vatten, el, tele m.m. 
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Natur - Ägaren till Vuono 22:12 är huvudman för naturområden inom planområdet. 

 

Södra Hamnen (befintlig) - Ägaren till Vuono 22:12 är huvudman för befintlig hamn inom södra  

planområdet. Detta hamnområde skall vara gemensamt för exploateringsfastigheten, Vuono 22:12 

och de tomter som avses att avstyckas från denna fastighet. Genomgång av aktuella servitut och 

rättigheter inom hamnområdet etc. sker vid Lantmäteriförrättning. 

 

Östra Hamnen (befintlig) – Den befintliga hamnen i öster tillhör fastigheten Vuono 22:17 och bör 

likaledes upplåtas som gemensam hamn mm för de fastigheter som bildas genom avstyckning 

från Vuono 22:17. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Planarbetet utförs av Haparanda kommun och bekostas av exploatörerna som erhåller nya bygg-

rätter dvs. ägaren till Vuono 22:12 och Vuono 22:17. Övriga fastighetsägare behöver ej ta del i 

plankostnaderna. 

 

Kommunen är inte huvudman för planområdet. Kommunen tar inte del i områdets exploaterings-

kostnader. Huvudmannaskapet ligger på de enskilda fastighetsägarna till Vuono 22:12 och Vuono 

22:17, exploatörerna, som gemensamt iordningställer huvudvägen genom området. Ägaren till 

Vuono 22:12 är huvudman för naturmarken.  

 

Vägarna upplåtes efter färdigställande genom anläggningsåtgärd till de nya fastigheterna och 

andra intressenter som bedöms behöva ta del i och ha nytta av anläggningarna. Deltagande fastig-

heter och andelstal fastställs i lantmäteriförrättning. Exploatörerna ansöker hos Lantmäteriet om 

avstyckning och anläggningsåtgärd. 

 

Kostnad för att anlägga nya vattenledningar liksom kostnader för att anlägga övrig infrastruktur 

inom planområdet belastar exploatörerna, ägarna av Vuono 22:12 och Vuono 22:17. 

 

Kostnader för fastighetsbildningsåtgärder och anläggningsåtgärder betalas normalt av köpa-

re/exploatör av område för vilken fastighetsbildning skall ske. Kostnader för tillskapande av ser-

vitutsrättigheter och ledningsrätt bestrids normalt av den part som erhåller rättigheten.  

 

Vägen inom planområdet utförs till enklare standard för lokalgata i detaljplane område innan 

samfälligheten övertar skötseln av densamma. Eventuell vägbelysning och skyltning utförs av 

samfälligheten. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planhandlingarna har upprättats av Göran Wigren vid Samhällsbyggnadskontoret 

på uppdrag av Haparanda kommun. 

 

Upprättad 2010-02-01 

 

 

 

Planförfattare:  Göran Wigren 

  Planeringschef    


