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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 Renen I & 2.
Avgörande frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således
genom respektive speciallag.
Genomförandebeskrivningen är inte juridisk bindande.
DETALJPLANEN
Detaljplanen innebär ändring av en äldre gällande plan då exploatören vill ha en utökad
byggrätt.

1. ORGANISATORISKA FRÅGOR
1.1. Tillplan
Planen beräknas kunna färdigställas och antas under 2006

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL 5 kap 28.
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. Genonrförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från det planen vunnit laga kraft.
Planen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång. Den gäller ända tills den
ändras eller upphävs och det kan då ske utan ersättning till berörda fastighetsägare.
Bygglov kan även lämnas efter genomförandetidens utgång.

1.3. Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
1.3.1. Kvartersmark
Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för anläggande eller upprustning av samtliga
anläggningar och bebyggelse på kvartersmark. Planområdet omfattar ingen kommunal
mark.

1.3.2. Vatten
Haparanda kommun är huvudman för VA.

2. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
2.1. Ägoförhållanden
Renen 1 och 2 ägs av HSB.
2.2. Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar

Planens genomförande innebär att förändringar i fastighetsbilden inom planområdet måste
ske genom förhandlingar och lantmäteriförrättningar.
Fastigheten Renen 1 ombildas i och med att ett mindre markområde överförs till Renen 2
genom fastighetsreglering. Detta medför att Renen 1 blir en ren kontorsfastighet och
Renen 2 blir bostadsfastighet.

Ny bebyggelse kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft och fastighetsbildning utförts.
2.3. Servitut
Befintliga servitut
Inom området finns en befintlig gemensamhetsanläggning för parkeringen som nyttjas av
kunder till gallerian som ligger på Laxen 5. Planens genomförande innebär att den
befintliga gemensamhetsanläggningen på Renen 2 (Renen ga:l) upphävs.
Tillkommande servitut
Parkeringsplatserna som ligger inom Renen 2 och som ska nyttjas av Laxen 5 kan
upplåtas genom servitut, alternativt kan del av Renen 2 överföras med äganderätt till
Laxen 5. På plankartan anges användningen P-PLATS där servitutet för parkering ska
verka.

3. EKONOMISKA FRÅGOR
3.1. Planekonomi
Planarbetet bekostas av fastighetsägaren och denna är även ansvarig för planens
genomförande.
3.2. Övrig ekonomi
Exploatören bekostar fastighetsbildningen som genomförs av lantmäterimyndigheten i
Haparanda.

4. TEKNISKA FRÅGOR
4.1. Tekniska utredningar

Geoteknisk undersökning har utförts för planområdet. Denna gjordes i november 1991.
Undersökningen visade följande:
Under det grusade ytskiktet finns lokala fyllningar av byggrester, matjord och
moränmassor som vilar på en fast lagrad sandig siltmorän. Sannolikt berg har påträffats i
östra plandelen. Grundläggning rekommenderas ske ner på den naturligt lagrade moränen.

Exploatören tar på sig kostnaderna för de eventuella brandskyddsåtgärder som erfordras.

5. REVIDERING

Planen har blivit reviderad efter utställning enligt tillhörande planbeskrivning.

6. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Genomförandebeskrivningen har upprättats i samråd med markägare, Samhällsbyggnadsnämnden, Agneta Lomakka vid Lantmäteriet i Haparanda och Haparanda kommun.
Medverkande tjänsteman från Haparanda kommun är Göran Wigren
Piteå januari 2006, reviderad augusti 2006
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