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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ALLMÄNT
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska,
fastighetsrättsliga , ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av
detaljplan för nybyggnation av 34 friliggande villor norr om bostadsområdet Marielund,
Haparanda kommun. Planen innefattar även två befintliga tomter.

Avgörande frågor som rör fastighetsbildning , VA-anläggningar , vägar m.m. regleras således
genom respektive speciallag.

Genomförandebeskrivningen är inte juridisk bindande.

1. ORGANISATORISKA FRÅGOR
1.1. Tillplan

Genomförandet av detaljplanen kan påbörjas när planen vunnit laga kraft.

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt 5 kap PBL.
Normalt planförfarande innebär att planen skickas ut på remiss, efter remissen
sammanfattas inkomna synpunkter i en "Samrådsredogörelse", som skall ingå i
utställningshandlingen.

Därefter ställs detaljplanehandlingen ut i fyra veckor.

Synpunkter under remisstiden som inte blivit tillgodosedda följer med under
utställningstiden.

1.2. Genomföran^letir!
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från det planen vunnit laga kraft.

1.3. Ansvarsfördelning/Auvudmannaskap
1.3.1. Allmcin platsmark

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.



2. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
2.1. Ägoförhållanden

Planområdet innefattar tre fastigheter. Dessa ägs av två privata fastighetsägare och
Haparanda kommun.

2.2. Fastighetsbildning , gemensamhetsanläggningrar m.m.
Planens genomförande innebär förändringar inom planområdet genom förhandlingar
och lantmäteriförrättningar. Detaljplanen ger möjlighet att bilda 34 nya småhus-
fastigheter inom planområdet. Detta sker genom avstyckning från fastigheterna
Mattila 16:14 och 14:24.

Ledningsrätt tillskapas för samtliga VA-ledningar och fjärrvärmeledningar inom
området.

Då den befintliga skogsbilvägen flyttas västerut innebär det att gemensamhets-
anläggningen för denna flyttas till den nya vägens placering.

Aktuella fastigheter föreslås läggas samman och utgöra exploateringsfastighet
varifrån fastigheter styckas.

Inom planområdet placeras en transformatorstation som ska försörja området med el.
Denna säkerställs genom servitut.

3. EKONOMISKA FRÅGOR
3.1. Planekonomi

Exploatören svarar för de egna kostnaderna som sammanhänger med planens
upprättande.

Kostnads- och ansvarsfördelningen mellan exploatören och kommunen regleras i ett
exploateringsavtal. Exploateringsavtalet reglerar bl.a att exploatören svarar för
anläggandet av vägar, gc-vägar, belysning samt va-anläggning inom planområdet.
Exploatören svarar dels för förrättningen vid Hytten av gemensamhetsanläggningen
och dels anläggandet av skogsbilvägen, även den del som ligger på kommunal mark.

Gatumark och VA-anläggningar överlåtes efter färdigställande till Haparanda stad via
fastighetsreglering när anläggningarna är färdigbyggda . Naturmarken överlåtes efter
detaljplanens genomförande till Haparanda stad via fastighetsreglering.

Övrig försörjning som fjärrvärme, el, tele mm svarar respektive leverantör för.

4. TEKNISKA FRÅGOR
Geoteknisk utredning har genomförts i samband med upprättandet av detaljplanen.



5. MEDVERKANDE
Genomförandebeskrivningen har upprättats i samråd med markägare, Samhällsbyggnads-
nämnden, Agneta Lomakka vid Lantmäteriet i Haparanda och Haparanda kommun.

Medverkande tjänsteman från Haparanda kommun är Göran Wigren

kitekthuset Monarken

Ji f.1 ^tJ.

un ar Grönlund Maria Åberg
A ' ekt SAR/MSA Samhällsplanerare
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