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HAPARANDA 8:25
Sundholmens camping
Haparanda kommun
Norrbottens län

DETALJPLAN
Upprättat 2006-04-10 av Arkitekthuset Monarken i Piteå
Tillhör det 2006-06-01 antagna detaljplaneförslaget

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ALLMÄNT
Genomförandebeskrivningens syfte är att redovisa genomförandet av detaljplanen,
huvudmannaskap och ansvarsfördelning. De frågor som tas upp år organisatoriska frågor,
d.v.s planprocessen (handläggningen enl PBL 5 kap), fastighetsrättsliga, ekonomiska och
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen, detta kan beröra flera aktörer i plangenomförandet. En
genomförandebeskrivning är inte juridiskt bindande.

1. ORGANISATORISKA FRÅGOR
1.1 Ti^1an
Genomfdrandet av detaljplanen kan påbörjas när planen vunnit laga kraft.
PLANPROCESSEN
Planförslaget har varit utsänt på remiss/samråd under tiden 2006-02-14 03-14.
Utställning kommer att ske under våren 2006. Annons om planens utställningstid kommer att införas i NSD, NK och HB.

HANDLÄGGNINGEN
Handläggningen av detaljplaner enligt Plan- och bygglagen kan ske med
normalt eller enkelt planförfarande.
Normalt planförfarande innebär att planen skickas ut på remiss, efter
remissen sammanfattas inkomna synpunkter och länsstyrelsen samrådsyttrande i en "SAMRÅDSREDOGÖRELSE", denna handling skall
ingå i utställningshandlingarna..
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Därefter ställs detaljplanehandlingarna ut under fyra veckor.

Detta detaljplaneförslag kommer att handläggas enligt "PBL: s normalt"
planförfarande".
Normalt planförfarande bör tillämpas därför att denna campinganläggning
har ett mycket stort allmänt intresse.
Om Du har synpunkter under remisstiden som inte blivit tillgodosedda följer
dessa med även under utställningstiden.
Eventuells synpunkter skall skriftligen vara Haparanda kommun tillhanda
senast under sista dag fdr utställningen, för att Du inte skall förlora rätten att
överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.
Efter utställningstiden kommer inkomna synpunkter att sammanfattas och
bemötas i ett "UTLÅTANDE".
Detaljplaneförslaget kommer att överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden
för godkännande och överlämnas till Kommunfullmäktige med hemställan
om antagande.
Protokoll med beslut och besvärshänvisning kommer att översändas till de
som framfört synpunkter som. inte blivit tillgodosedda.
Plangenom- Planens genomförandetid slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
förande

2. HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman fdr allmän platsmark.
Sondholmens Fastighets KB har huvudmannaskapet fdr genomförandet av
detaljplanen.

3. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Detaljplaneförslaget medför inga fastighetsrättsliga frågor, såvida huvudmannaskapet mellan olika verksamheter inom planområdet inte uppdelas
på flera aktörer vilket kan medföra behovet av delning av området genom
fastighetsbildning (avstyckning). I sådant fall kan det också bli aktuellt med
inrättandet av gemensamhetsanläggningar för parkeringsplatser, vägar,
bad och båtplats och ev. andra gemensamma angelägenheter. Fastigheten
har idag ett servitut för bad och båtplats vid älven vilket inte alls har
redovisats. Det framgår av fastighetsförteckningen.
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4. EKONOMISKA FRÅGOR
Sundholmens Fastighets KB som kommer att vara huvudman för
plangenomförandet.
Kommunen kommer inte att belastas av kostnader i samband med
genomförandet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN

Medverkande tjänsteman från Haparanda kommun är Göran Wigren.

Piteå som ovan

kitekthuset Monarken

enar Grönlund Marianne Norman

itekt SAR/MSA planingenjör

