
ARKITEKTHUSET

Monarken

Genomförandebeskrivning
För Detaljplan gällande : Tjärhovet södra
del av Haparanda 8:1, Bostäder
Haparanda kommun, Norrbottens län



ARKITEKTHUSET

Monarken

Upprättat 2010-10-20 av Arkitekthuset Monarken
Antagen av SBN 2010-12-14 § 222, Laga kraft 2011-01-13

GENOMFORANDEBESKRIVNING

ALLMÄNT
Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av
detaljplan för nybyggnation av 17 friliggande villor söder om bostadsområdet Tjärhovet i
Haparanda kommun.

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

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt 5 kap PBL. Planen har varit ute på ett
andra samråd under tiden 27 augusti t.o.m. 24 september 2010, och kommer att ställas ut
under november 2010.

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från det planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov
få bygga i enlighet med planen. Innan bygglov kan beviljas ska erosionsskydd i slänt mot
naturområde uppföras. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre
garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen.

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för planens genomförande.

Huvudmannaskap
Exploatören ansvarar för alla byggnads- och anläggningsåtgärder inom planområdet.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Ägoförhållanden
Planområdet innefattar en privatägd fastighet.

Fastighetsbildning , gemensamhetsanläggningar m.m.
Planens genomförande innebär förändringar inom planområdet genom förhandlingar och
lantmäteriförrättningar. Detaljplanen ger möjlighet att bilda 17 nya fastigheter inom plan-
området. Detta kommer att ske genom avstyckning från fastigheten Haparanda 8:1.

Ledningsrätt tillskapas för samtliga VA-ledningar och fjätvärmeledningar inom området.
Det bildas en gemensamhetsanläggning för drift och underhåll av de gemensamma ytorna,
bl.a. naturmarken.
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Lokalgata med tillhörande anordningar överlåts efter färdigställande till kommunen genom
fastighetsreglering till kommunal fastighet. Överlåtelsen sker efter att anläggningarna slut-
besiktigats och godkänts av kommunen. Avtal om fastighetsreglering skall upprättas och
överlåtelsesumman fastställs till 1 kr.

Gator och trafik
Lokalgata: Färdigställs till 6 meter bredd med trottoarer min 1,5 meters bredd på bägge sidor
(vilket innebär en totalt 9 m bred gata) med granitkantsten för gångtrafikanternas säkerhet.
Gatan skall förses med en vändplan vid gatans slut i söder.

Gatubelysning: Belysningsstolpar med C/C avstånd på ca: 36 m, placerade vid tomtgräns
mellan husen, vid behov ytterligare gatlykta på infartssträckan. Stolphöjd ca: 7 meter med 1,5
meter lång arm vid gata 6 meter bred med trottoar. Armatur 35 W metallhalogen av typ Cobra
eller motsvarande.

EKONOMISKA FRÅGOR
Exploatören svarar för samtliga kostnaderna som sammanhänger med planens genomförande.

Kostnads- och ansvarsfördelningen mellan exploatören och kommunen ska regleras i
exploateringsavtal. Exploateringsavtalet ska bl.a. reglera att exploatören svarar för
anläggandet av vägar, gc-vägar, trottoarer, erosionskydd, belysning samt VA-anläggning
inom planområdet.

Vatten- och avloppsledningar överförs till kommunen genom ledningsrättsåtgärd. Mark och
ledningar överlåts utan ersättning genom upprättande av överenskommelse om ledningsrätt.

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

0
TEKNISKA FRAGOR
En geoteknisk- och en hydrologisk utredning har genomförts i samband med upprättandet av
detaljplanen.

MEDVERKANDE
Genomförandebeslcrivningen har upprättats i samråd med markägare och Haparanda
kommun.

Medverkande tjänsteman från Haparanda kommun är Göran Wigren
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