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1. Organisatoriska frågor
1.1

Tidplan

Planarbetet sker som normalt planförfarande. Detaljplanen handläggs med
så kallat normalt planförfarande. Det innebär att detaljplanen efter samråd
och remissförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) ställs ut för allmän
granskning i tre veckor. Därefter ska detaljplanen genomgå politisk
prövning och eventuellt antagande.

En prövning av detaljplanen (denna plan) kan ske enligt nedan:
•
•
•
•
1.2

Beslut om utställning
Utställning
Antagande
Laga kraft

4:e kvartalet 2008
4:e kvartalet 2008
1:e kvartalet 2009
1:e kvartalet 2009

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från det datum då beslut om antagande av
detaljplanen har vunnit laga kraft eller från den dag dessförinnan då del av
planen kan genomföras med stöd av förordnande enligt PBL 13 kap. 8 ½
andra stycket.
1.3

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark, vilket innebär att
kommunen, eller exploatören Strömvillan AB, efter avtal med kommunen,
ansvarar för de förändringar som krävs för genomförande av exploateringen.
Dessa förändringar inom allmän platsmark är gatusystem, belysning,
planteringar, gång- och cykelvägar och dagvattenhantering med mera.
Formerna och finansieringen för hanteringen ska regleras i
exploateringsavtalet.
Exploatören, Strömvillan AB, svarar för de förändringar som krävs för
genomförande av exploateringen inom kvartersmark. De förändringar som
avses är bland annat byggande av bostäder, parkering, dagvattenhantering
och planteringsytor.
Förorenad mark ska saneras enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden
för ”känslig markanvändning”, eller enligt Miljö- och hälsoskyddskontorets
rekommendationer innan bygglov får lämnas.
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Avtal

Exploateringsavtal
Exploateringsavtalet ska närmare reglera överlåtelse av mark genom
fastighetsreglering mellan fastigheterna Ormen 21och Kneippen 1:1 för att
möjliggöra planens genomförande. Planen medför förändring av gatunät,
teknisk försörjning såsom el, fjärrvärme och dagvatten etc. gatubelysning
och plantering. Exploateringsavtalet reglerar även finansieringen och
genomförandet av alla förändringar inom allmän platsmark och
kvartersmark inom planområdet.
Formerna för avhjälpning av markföroreningar inom planområdet ska
utredas och beskrivas i exploateringsavtalet.
Planavtal
Planavtal tecknades 2008-01-29 mellan stadsbyggnadskontoret och
exploatören om finansiering av detaljplanearbetet och tillhörande
utredningar.

2. Fastighetsrättsliga frågor
2.1

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning med mera

Fastighetsgränserna kommer att anpassas i exploateringsavtalet.
Förändringarna sker med hänsyn till bebyggelse, ny kvartersbildning och ny
vägutformning. I övrigt behålls nuvarande fastighetsgränser. Rätt till
ledningar inom u-områden löses genom ledningsrätt. Rätt till allmänna
gång- och cykelvägar på kvartersmark löses med officialservitut. Det senare
bildas lämpligen genom fastighetsreglering.
2.2

Fastighetsplan

Inga fastighetsplaner gäller inom planområdet. Någon ny fastighetsplan
behöver heller inte upprättas.

3. Ekonomiska frågor
3.1

Planekonomi

Planens genomförande inom kvartersmark i detaljplanen bekostas av
exploatören. Planens genomförande inom allmän platsmark bekostas av
kommunen och exploatören enligt exploateringsavtalet. Kommunen ska
bekosta plantering och utformning av allmänna platser enligt illustrationen
på plankartan.
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