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DETALJPLAN FÖR BOSTADSOMRÅDE
Köpmannen 1 och 2 samt del av Marielund 1:1
Haparanda kommun
Norrbottens län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Planområdet (rött) på ortofotoöversikt
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Tidplan

Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande och har inletts med ett programskede då
exploateringen ej har stöd i den fördjupade översiktsplanen.
Kommunen har bedömt att planens genomförande ej innebär betydande miljöpåverkan och att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning ej behöver utföras.
Samråd beräknas hållas under sommaren 2010, utställning sommaren/hösten 2010 och planen
beräknas klar för antagande hösten 2010. Planen beräknas vinna laga kraft under hösten 2010.
Exploatören kan då inleda arbeten tidigast under hösten 2010.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är satt till tio år.

Fastighetsbildning

Detaljplanen omfattar fastigheterna Köpmannen 1 och 2 samt delar av Marielund 1:1. Köpmannen 1
och 2 är i privat ägo (samma ägare) och Haparanda kommun äger Marielund 1:1

Avsikten är att möjliggöra etappvis utbyggnad av området och att också kunna välja olika
intressenter/ägare av byggrätterna med tillhörande anordningar.

Genomförandet utgår ifrån att norra och södra delarna respektive enskilda byggrätter kan exploateras
oberoende av varandra i etapper.
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Byggrätter och framtida markägande i Norra delen:
För att i ett första skede kunna utnyttja byggrätten inom Köpmannen 1 bör fastighetsreglering ske för
att inkludera hela byggrätten nr 1 till Köpmannen 1. Del av Marielund 1:1 skall därvid överföras till
Köpmannen 1.

Mark avsedd för byggrätt nr 2 skall överföras från Köpmannen 1 till Marielund 1:1 d.v.s. den blivande
fastigheten för byggrätt nr 2.

En gemensamhetsanläggning bildas lämpligen för alla grönytor, anslutningsvägar samt carportar och
sophus inom den norra delen. Andelen i ovan nämnda anläggningar fastställs i anläggnings-
förrättningen och knyts till de två tomterna som bildats för respektive byggrätt.

Den mark som gemensamhetsanläggningen tar i anspråk bör lämpligen avstyckas till en
marksamfällighet som byggrätterna får andel i. Alternativt låter man gemensamhetsanläggningen
fortsättningsvis belasta Köpmannen 1 och 2 samt del av Marielund 1:1.

Byggrätter och framtida markägande i Södra delen:
Köpmannen 2 bör överlåta del av fastigheten till Marielund 1:1 eller den marksamfällighet som bildas
inom den södra delen. Byggrätterna 3, 4 och 5 kan även här avstyckas till självständiga fastigheter
med andelar i den gemensamhetsanläggning som skall bildas för grönytor, anslutningsvägar, carportar
och soprum.

Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggningar bildas, en för den norra delen och en för den
södra innefattande de gemensamma anordningarna enligt ovan. Delaktighet i byggande och drift
fastställs i lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen. Ansökan görs av exploatör.

Vägar/lokalgator: Inga nya lokalgator behöver anläggas. Det norra området angörs från gata norr om
planområdet och det södra området ansluts från Curteliusvägen.

Inom planområdet finns endast anslutningsvägar till hus och carportar. Dessa ligger inom
kvartersmark och är fastighetsägarnas egen angelägenhet och regleras inom förslagen
gemensamhetsanläggning.

Ledningar: Inom kvartersmarken i planen har utlagts områden som skall vara tillgängliga för
underjordiska ledningar (u). Rätten att nedlägga och bibehålla underjordiska ledningar säkerställes
genom upplåtelse av ledningsrätt till förmån för ledningsägare. De ledningar som kan komma i fråga
är för vatten, el, tele m.m.

Gång- och cykelvägar: Befintlig gång och cykelväg läggs ut såsom allmänplats mark med kommunalt
huvudmannaskap och säkerställs därmed i detaljplan.

Allmän plats/Naturmark: Den västra delen av planområdet avsätts såsom naturmark/ park med
befintlig gång och cykel väg vilken säkerställs i detaljplanen. Det kommunala huvudmannaskapet
innebär att kommunen har ansvar för detta område.
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c

Plankostnader
Planarbetet utförs av Haparanda kommun och bekostas av exploatörerna, ägaren till Köpmannen 1 och
2 samt Marielund 1:1. För fördelningen av kostnaderna har ett plankostnadsavtal upprättats.

Kommunen huvudman för de allmänna platserna, naturmarken och gång och cykelvägen.

Kostnad för att anlägga nya vatten- och avloppsledningar etc. liksom kostnader för att anlägga övrig
infrastruktur inom planområdet belastar exploatörerna/ägarna av respektive fastighet.
Haparanda kommun ansvarar för framdragande av ledningar enligt ovan till anslutningspunkt i
fastighetsgräns.

Kostnader för fastighetsbildningsåtgärder och anläggningsåtgärder betalas normalt av
köpare/exploatör av område för vilken fastighetsbildning skall ske. Kostnader för tillskapande av
servitutsrättigheter och ledningsrätt bestrids normalt av den part som erhåller rättigheten.

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

Upprättad 2010-08-OS

Planförfattare:
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