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G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

tillhörande detaljplan för

fastigheten Styrstad 11:27 och del av
fastigheten Styrstad 11:6 med närområde
inom Styrstad i Norrköpings kommun
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Organisatoriska frågor
Tidplan

Rev 2013-01-31
Rev 2013-11-08

Planarbetet sker som normalt planförfarande enligt nedan angivna tider:
Utställning
3:e kvartalet 2011
Antagande del II
1:a kvartalet 2014
Laga kraft
1:a kvartalet 2014
Inför utställningen har detaljplanerna för fastigheterna Styrstad 11:27 (SPN768/2006 214) och Styrstad 11:6 (SPN-217/2010 214) slagits samman.
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från det datum som beslut om antagande av
detaljplanen har vunnit laga kraft.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser. Huvudman för vägen
och naturområdet blir den eller de gemensamhetsanläggningar som bildas.
Avtal

Rev 2013-01-31

Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan Norrköpings kommun och
exploatören. Avtalet ska reglera kostnader och ansvar för de åtgärder som
måste utföras för ett genomförande av detaljplanen till exempel utbyggnad
av vägar och bildande av gemensamhetsanläggning. Avtalet ska även
reglera fördelning av kostnader för de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som
krävs på länsväg 846 fram tills att gång och cykelvägen byggs.

Rev 2013-01-31

Genomförandeavtal ska tecknas mellan Norrköpings kommun och
Trafikverket gällande åtgärderna på länsväg 846.

Rev 2013-01-31

Avtal mellan exploatörerna och föreningen som ska bygga den planerade
vatten- och avloppsledning mellan exploateringsområdet och
Arkösundsvägen ska tecknas för att säkerhetsställa anslutning till det
kommunala v/a-nätet. Exploatören ska även teckna avtal med ledningsägare
för el, tele och bredband gällande framdragande av ledningsnät till området
och utbyggnad inom området.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning med mera
De nya fastigheterna bildas genom avstyckning.
Rev 2013-01-31
Rev 2013-11-08

Rev 2013-01-31
Rev 2013-11-08

Exploatören av Styrstad 11:6 ansvarar för att säkerställa utrymme för infart
till området över fastigheten Styrstad 11:16. Detta bör ske genom avtal om
köp av marken, som i detaljplanen är utlagd som lokalgata på Styrstad 11:6,
eller lösas vid bildandet av gemensamhetsanläggning, se nedan.
En eller flera gemensamhetsanläggningar ska bildas för gemensamma
anläggningar, naturområde och lokalgata, inom fastigheterna Styrstad 11:6
och 11:27 genom anläggningsförrättning. En eller flera
samfällighetsföreningar bildas för förvaltningen av
gemensamhetsanläggningarna, detta fastställs i anläggningsförrättningen.
Rätt till ledningar inom u-områden löses genom ledningsrätt.

Rev 2013-11-08

Rätt till utfart till allmän väg från den del av Styrstad 11:18 som planläggs
kan lösas genom servitut som bildas i samband med avstyckning.
Fastighetsplan
Fastighetsplan kommer inte att upprättas.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Planarbetet finansieras genom att planavtal har tecknats mellan
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering, och exploatörerna.
Inlösen, ersättning
Ingen intrångsersättning är aktuell.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Några tekniska utredningar har inte utförts i samband med planarbetet.

