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OM DETALJPLANEN
Detaljplanens handlingar
Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:
•

Planbeskrivning (detta dokument)

•

Plankarta i storlek A0 i skala 1:1000

• Behovsbedömning (finns på samhällsplaneringsenheten)
•

Fastighetsförteckning (finns på samhällsplaneringsenheten)

Följande utredningar har tagits fram i samband inför samrådet:
• Dagvattenutredning inför DP Sjömansäng och DP Värmeverket,
Finspångs kommun, WSP Sverige AB 2015-09-15.
• Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, MUR/GEO, WSP
2014-10-24
• Liten MKB, uppförande och drift av bränslelager vid fastigheten
Hårstorp 3:358
Plan- och bygglagen
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS
2010:900) enligt dess lydelse före 1 januari 2015.
Förfarande
Detaljplanen tas fram med standardförfarande.

Planprocess och skede
Planen befinner sig i samrådsskedet. Yttranden över samrådsförslaget kan
lämnas under samrådstiden.
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Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av
befintligt värmeverk. Men också att göra det möjligt för kringliggande
verksamheter att expandera med möjligheten att öka sin tomträtt.

Huvuddrag
De för området gällande detaljplanerna moderniseras med avseende på
ändamål. Småindustri blir verksamhetsområde, som bättre stämmer överens
med den verksamhet som bedrivs i området idag. Delar av gällande
detaljplaner (D174 och D175) upphävs och gällande plan för
fjärrvärmeverket (DP 221) ersätts i sin helhet av denna plan.
För fastigheterna Hårstorp 1:11 och 1:97 så ska prickmarken (område som
ej får bebyggas) mot gata minskas för att bland annat möjliggöra bättre
entréer till verksamheterna.
Mitt i kvarteret finns i gällande plan (DP174) ett park/planteringsområde.
För att göra det möjligt för befintliga verksamheter att expandera överförs
viss del av denna mark till kvartersmark med bestämmelserna Z –
verksamhetsområde.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Planförslaget är förenligt med gällande riksintressen och
miljökvalitetsnormer.
MKN luft
Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luftkvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i samhällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljön. De ämnen som regleras är
kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM
2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel.
Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där samverkar man med beräkning, mätning och kontroll av MKN för utomhusluft.
SMHI:s program Simair används för beräkningar.
MKN vatten
Recipient för planområdet är sjön Glan (ytvatten). Sjön har en otillfredsställande ekologisk status. Höga halter av kvicksilverföreningar. Kommunens
ambition är att Glan ska uppnå en god kemisk status. Ett genomförande av
detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på MKN. För att inte belasta

3

VERKSAMHETSOMRÅDE

DEL AV HÅRSTORP 1:1 OCH 1:97
MED FLERA, FINSPÅNGS KOMMUN

recipienten bör allt tillkommande dagvatten hanteras lokalt innan de avleds
till befintliga ledningar.
Riksintresse för totalförsvaret
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 §
miljöbalken. Riksintressena som omfattas är;
- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält)
- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)
Inom ovannämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt. Som
höga objekt räknas över 20 m inom influensområde för luftrum (Malmslätt
flygfält). Innanför planområdet bedöms bebyggelsen inte bli så hög att försvarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt. Med undantag
för Finspångs Tekniska Verks ackumulatortank som är 45 m hög samt skorsten 55 m.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet ligger i den östra delen av Finspångs tätort inom Viberga
småindustriområde. Område avgränsas av Västralundsvägen,
Skäggebyvägen, Leverstorpsvägen och Industrivägen

Planområdet är cirka 11 ha stort.
Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av:
HÅRSTORP 1:1, HÅRSTORP 2:6,

Finspångs kommun
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HÅRSTORP 3:322, HÅRSTORP 3:323
HÅRSTORP 2:2
HÅRSTORP 2:3
HÅRSTORP 2:5
HÅRSTORP 2:10
HÅRSTORP 3:332

SEJFAB Holding i Östergötland AB
Antrams Biltillbehör AB
Runex Aktiebolag
Privat ägo
Bygg- och Reparationsfirma Lars
Bergling AB
Ramlövs El Aktiebolag
Finspångs Tekniska verk AB
FBB Fastigheter AB
Privat ägo

HÅRSTORP 3:357
HÅRSTORP 3:358
HÅRSTORP 1:11, HÅRSTORP 1:97
HÅRSTORP 1:14

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges området
som planlagt för industriändamål. En del av området ligger inom det område
som pekats ut att ingå i avfallsanläggningen Sjömansäng.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Området är detaljplanelagt och omfattas av tre detaljplaner.

Småindustriområdet (stg 1274 m fl), D175

Detaljplanen anger markanvändningen småindustriändamål av sådan
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet,
brandsäkerhet och trevnad. Byggnadshöjden uppgår till maximalt 8 meter.
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Planen vann laga kraft 1984-03-01, genomförandetiden löpte ut den 1 juli
1992.
Småindustriområdet stg 1274 m fl (öster om Västralundsvägen), D174

Detaljplanen anger markanvändningen småindustriändamål av sådan
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet,
brandsäkerhet och trevnad samt mark för park eller plantering. Byggnadshöjd
uppgår till maximalt 8 meter Planen vann laga kraft 1984-06-13,
genomförandetiden löpte ut den 1 juli 1992.
Detaljplan för Hårstorp 3:358, Dp221

Detaljplanen anger markanvändningen fjärrvärmeverk. Byggnadshöjden är
30 meter inom området. Utöver denna höjd har två områden avsedda för
byggnation av ackumulatortankar fått byggnadshöjden 50 meter och ett
mindre område där befintlig skorsten är placerad har byggnadshöjden 75
meter. Planen vann laga kraft 2002-03-01, genomförandetiden löpte ut den 1
mars 2007.

Miljöbedömning
Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 §
miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras,
beskrivs och bedöms.
Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som
utförts av samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av
detaljplanen för verksamhetsområde del av Hårstorp 1:1 med flera har inte
bedömts innebära betydande miljöpåverkan. För Finspångs Tekniska Verk
har beslut om att mellanlagring och hantering av avfall inte antas medföra
en betydande miljöpåverkan. En liten MKB har upprättats, enligt beslut från
Länsstyrelsen 2019-04-17, se bilaga.

Kommunala beslut i övrigt
Uppdraget att upprätta detaljplan för värmeverket samt del av Viberga industriområde beslutades av Kommunstyrelsen 2014-02-10 § 76 (Dnr
2014.0046.214). Ärendet har varit vilande sedan slutet av 2014 men nu vill
Finspångs Tekniska Verk ta upp arbetet med detaljplanen igen och samhällsplaneringsenheten kan återuppta arbetet.
Samhällsplaneringsenheten önskar driva detaljplaneprocessen enligt de nya
regler i plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 januari 2015 i den lagen finns nya verktyg som underlättar detaljplanearbetet.
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2018-05-21 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag att ta fram en ny detaljplan med de nya förutsättningarna.

Planförslag och konsekvenser
Bebyggelse
Planområdet är redan ett etablerat verksamhetsområde. Här finns
fjärrvärmeverket, mindre tillverkningsindustrier, verkstäder samt en del
handel. Bebyggelsen består av blockformiga avskalade anläggningar av
industriell karaktär. Mot Skäggebyvägen står byggnaderna förhållandevis
tätt och ger kvarteret ett slutet otillgängligt uttryck. Även omgivande
bebyggelse har liknande karaktär.
Planen anger en högsta tillåtna byggnadshöjd på tre respektive tolv meter.
Ny byggbar mark kommer att tillskapas för några av fastigheterna inom
detaljplanen. Viss minskning av prickad mark (mark som ej får bebyggas)
kommer även att göras.
Planerad bebyggelse inom planområdet är tänkt som komplement till
nuvarande verksamheter.
Service

Offentlig service finns närmast tillgänglig i Finspångs centrum cirka 2
kilometer från planområdet. Olika typer av kommersiell service finns i
planområdets direkta närhet.
Tillgänglighet

All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och
lagstiftning avseende tillgänglighet.
I samband med eventuell markbehandling i området ska god tillgänglighet
till entréer säkerställas och framkomlighet för alla tryggas. Kommunens tillgänglighetspolicy ska tillämpas vid projektering inom planområdet. Höjdsättning inom planområdet ska ske så att lutningar inte överstiger gällande
tillgänglighetsnormer. Utgångspunkten är att alla entréer ska nås utan trappsteg eller separata ramplösningar.
Området går att nås med bil, cykel eller till fots, kollektivtrafik finns inom
600 m.
Trygghetsaspekter

Entréer, bil- och cykelparkeringar, gångvägar och miljön i övrigt ska utformas överblickbara och väl upplysta.
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Utemiljö, lek och rekreation

Planen omfattar ett verksamhetsområde där människor i huvudsak vistas
under sin arbetstid. Planområdet gränsar till ett skogsparti som kan tillgodose
de inom området anställdas behov av rekreation under pauser.
Gator och trafik
Gatunät

Trafikförsörjningen till området sker via Västralundsvägen/Skäggebyvägen
och Leverstorpsvägen till riksväg 51.
Mellan Sjömansäng och fjärrvärmeverket finns en enskild väg där största
delen av interntransporterna mellan avfallsanläggningen och fjärrvärmeverket sker. Transporterna består av avfallsbränsle och biobränsle som först
vägs in vid värmeverket och sedan transporteras till avfallsanläggningen för
kvalitetssäkring/mellanlagring och därefter åter till värmeverket för
förbränning. Dessa transporter uppgår idag till cirka 27 000 ton/år. Med
frigörande av ytor som blir följden av detta planförslag beräknas dessa
transporter kunna minskas med 40 %. Detta genom att kvalitetssäkring och
mellanlagring kan ske i direkt anslutning till värmeverket.
Gång-, cykel och mopedtrafik

Inom- och i anslutning till planområdet finns inga särskilda cykel- eller mopedvägar. Gångtrafik sker på gatornas trottoarer eller inom kvartersmark.
Kollektivtrafik

Östgötatrafiken har hållplatser för regiontrafiken i anslutning till planområdet. Lokaltrafiken har hållplatser ca 600 m norr och öster om planområdet.
Parkering, varumottag, utfarter

Parkering och varumottagning sker inom tomtmark. Ut- och infart till fastigheterna sker mot intilliggande lokalgata.
Natur
I mitten av planområdet finns ett grönområde som i gällande plan utgörs av
allmän plats med bestämmelsen park/plantering. Området är inte tillgängligt
för allmänheten, en del av den ytan kommer att bli kvartersmark för att
möjliggöra expansion för några de befintliga verksamheterna men en större
del av park/planterings området kommer att finnas kvar för infiltration av
dagvatten, samt eventuellt utsläpp från ackumulatortanken.
Övrig mark inom planområdet är antingen bebyggd eller ianspråktagen på
annat sätt.
En naturvårdsbedömning utförd 2019-05-10 påvisar att det inte finns några
särskilda naturvärden i området. Ur naturvårdssynpunkt är det viktigt att den
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våtmark som finns inte påverkas negativt av ianspråktagande av den
intilliggande marken.
Mark- och vegetation

Stora delar av detaljplanområdet är ianspråktaget med hårdgjorda ytor, i det
centrala området finns det obebyggd naturmark med gräs, buskar och sly
samt mindre skogspartier. Strax utanför planområdet i söder ligger avfallsanläggningens våtmark.
Geotekniska förhållanden

Av SGU:s jordartskarta framgår att planområdet till största del består av lera
och berg. Den södra delen utgörs av kärr. En geotekniksutredning har
genomförts, se rapport 2014-10-24. Grundläggningsförhållandena, för
eventuella konstruktioner och/ eller anläggningar, varierar i området. Därför
behövs kompletterande geotekniska undersökningar innan projektering av
grundkonstruktioner för byggnad och/eller anläggning utföras inom aktuellt
område.

Kulturmiljö
Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Störningar och riskfrågor
Det ändrade ändamålet från småindustri till verksamhetsområde medför inga
större förändringar för bostadsbebyggelsen norr om riksväg 51. Småindustriområdet används redan i dag för ett flertal olika verksamheter.
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Vibrationer

I samband med eventuella schaktnings- och uppfyllnadsarbeten kan
närliggande byggnader och anläggningar påverkas. Innan byggnadsarbeten
påbörjas bör därför en riskanalys utföras med avseende på planerade arbeten.
Buller

För denna detaljplan har ingen särskild bullerutredning gjorts. Riksväg 51
trafikeras av 12 500 fordon per dygn vilket inte bedöms medföra någon
störning för industriverksamheten.
Inom området förekommer ingen bulleralstrande verksamhet som bedöms
störande för omgivningen.
Förorenad mark

Inom planområdet finns det ett flertal verksamheter som klassas som miljöfarlig verksamhet där kommunen är tillsynsmyndighet. En markteknisk
undersökning har gjorts, se markteknisk undersökningsrapport 2014-10-24.
Förekomster av Alifater, PAH H samt bly och krom finns i området. Kompletterande miljöprovtagningar och analyser bör utföras vid eventuell
schakthantering.
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Radon

All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert.
Risk för skred/ höga vattenstånd

Planområdet bedöms inte ligga inom område med risk för skred eller höga
vattenstånd. Den ”ravin” som ligger i Naturområdet har god möjlighet att ta
upp stora regnmängder.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

För den planerade nya bebyggelsen kan spillvatten och dricksvatten anslutas
till befintliga ledningar
Värme

Ny bebyggelse inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet.
El

Området är anslutet till befintligt elnät.
Avfall

Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för
avfallshanteringen inom planområdet.
Elektronisk kommunikation

Området har goda förutsättningar att försörjas med elektronisk kommunikation. Tele- och bredbandsledningar finns i gatumarken. Planområdet kan anslutas till den fiber som Finspångs Stadsnät Finet AB äger.
Dagvatten

En dagvattenutredning är utförd se utredning, DP Sjömansäng och DP Värmeverket, Finspångs kommun, WSP Sverige AB, 2015-09-15. I detaljplan
för värmeverket m. fl har yta för industrimark minskats sedan dagvattenutredningen utförts.
Befintliga verksamheter är anslutna till det allmänna dagvattennätet. Dagvatten avleds från gator till befintliga dagvattenledningar via intag av dagvattenbrunnar.
Det finns inga kända problem med översvämningar eller kapacitetsbegränsningar i befintliga ledningar dock finns det risker för uppkomst av flaskhalseffekt längre nedströms i systemet vid ökade flöden.
Respektive fastighet har ansvar för hantering av dagvatten, det tillkommande dagvatten ska om möjligt hanteras lokalt, flödet kan begränsas
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genom att använda genomsläppliga material på hårdgjorda ytor, som t ex
tak-ytor, infarter och parkeringsytor med mera innan det avleds till befintliga ledningar, dagvattenfördröjning med rening kan bli aktuellt där marken
har svårt att släppa igenom dagvattnet. Det framtida dagvattenflödet samt
föroreningshalterna ut från planområdet ska inte överstiga dagens halter.
I detaljplaneförslaget behålls centralt en större yta som natur, där dagvatten
kan fördröjas samt även fungera som översvämningsyta för tekniska Verkens ackumulatortank.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Genomförandefrågor
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs
för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande.
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan
fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden
i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, Va-anläggningar, vägar mm regleras, prövas och genomförs enligt respektive lag.

Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation
Huvudmannaskap för allmän plats

Finspångs kommun är huvudman för allmän plats inom och i anslutning till
planområdet och svarar för drift och underhåll av denna.
Huvudmannaskap för vatten och avlopp

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna, och är ansvarigt för att vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar finns i området samt ansvarar för drift och underhåll fram
till anvisad anslutningspunkt.
El, tele mm.

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Access AB är huvudman för telenätet.
Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet.
Fjärrvärme

Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt.
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Kvartersmark

Varje fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom sin
kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och bebyggs enligt detaljplanen.
Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom kvartersmark som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning.
Fastighetsägaren ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av vatten och avlopp, fjärrvärme, el, tele etc när anslutning är aktuell.
Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor
handläggs av Samhällsplaneringsenheten.
Fastighetsbildning

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av
Lantmäterimyndigheten.
Bygglov/ anmälan

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov lämnas till Finspångs kommun.
Till Finspångs kommun lämnas även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras.
Nybyggnadskarta beställs hos Samhällsplaneringsenheten.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5år från den dag planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt
detaljplanen.
Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om
det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka
inte kunnat förutses vid planläggningen.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning.
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Preliminär tidplan
Planering:
Samråd om detaljplan
Granskning av detaljplan
Detaljplan laga kraft *
Genomförande allmän platsmark

Sommaren 2020
Höst 2020
Vinter 2020-21

Genomförande kvartersmark
Upprättande av köpeavtal
Fastighetsreglering
Försäljning av mark

2021
2021
2021

*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till
två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomförandet.
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Planområdet innehåller 25 fastigheter.
HÅRSTORP 1:1, HÅRSTORP 2:6,
HÅRSTORP 3:322, HÅRSTORP 3:323
HÅRSTORP 2:2
HÅRSTORP 2:3
HÅRSTORP 2:5
HÅRSTORP 2:10
HÅRSTORP 3:332

Finspångs kommun
SEJFAB Holding i Östergötland AB
Antrams Biltillbehör AB
Runex Aktiebolag
Privat ägo
Bygg- och Reparationsfirma Lars
Bergling AB
Ramlövs El Aktiebolag
Finspångs Tekniska verk AB
FBB Fastigheter AB
Privat ägo

HÅRSTORP 3:357
HÅRSTORP 3:358
HÅRSTORP 1:11, HÅRSTORP 1:97
HÅRSTORP 1:14

Fastighetsregleringar/marköverföringar

Flera av fastigheterna som berörs av planläggningen kommer att kunna utökas med ytterligare tomtmark. Sådan marköverföring/utökning av befintliga
fastigheter ska ske genom fastighetsreglering.
Fastighetsreglering sker genom att respektive fastighetsägare träffar ett avtal
(överenskommelse om fastighetsreglering) med kommunen (Samhällsplaneringsenheten). Detta kan ske efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.
Följande marköverföringar/utökningar av befintliga fastigheter är möjliga
enligt den nya detaljplanen:
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Fastighet
Hårstorp 3:323

Nr
1

Areal m2
560

Hårstorp 1:14

2

1780

Hårstorp 3:358

3

8580

Hårstorp 2:10

4

665

Hårstorp 2:2

5

1600

Hårstorp 3:358

6

2465

Del av Hårstorp 1:1

7

Arrende

Observera att ovanstående är ett preliminärt förslag och att omfattningen/ utbredningen av markområdena kan komma att justeras under det fortsatta
planarbetet.
Servitut

Inga befintliga servitut berör planområdet.
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Inga nya servitut bedöms behöva bildas för planens genomförande.
Ledningsrätt

Inom planområdet finns ledningsrätter för fjärrvärme, vatten- och avlopp.
Ledningsrätt, fjärrvärme
Hårstorp 2:2 Finspångs Tekniska Verk AB
Hårstorp 2:3 Finspångs Tekniska Verk AB
Hårstorp 2:5 Finspångs Tekniska Verk AB
Ledningsrätt, vatten och avlopp
Hårstorp 3:322
Finspångs Tekniska Verk AB
Ledningsrätterna har säkerställts med områden som ska vara tillgängligt för
allmänna underjordiska ledningar (u-områden) i detaljplanen.
Framtida ledningar kan säkerställas genom ledningsrätt på ledningshavarens
initiativ och bekostnad. Ansökan om ledningsrätt ställs till Lantmäteriet.
Berörda avtal

Markanvisningsavtal
Ett markanvisningsavtal har tecknats under 2019 mellan Finspångs kommun
och Finspångs Tekniska Verk AB. Syftet är att Finspångs Tekniska Verk
ska ges möjlighet att utöka fastigheten Hårstorp 3:358 (Värmeverket) med
mark västerut. Markområdets utbredning fastställs i detta planarbete.
Arrendeavtal
Den sydvästra delen av planområdet, nr 7 se nedan, omfattas av ett arrendeavtal (anläggningsarrende) tecknat mellan Finspångs kommun och Finspångs Bilskrot KB.

Arrendet påverkas inte av planläggningen.
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Köpekontrakt/överenskommelse om fastighetsreglering
Kommunen kommer att teckna köpekontrakt/överenskommelse om fastighetsreglering med de fastighetsägare som avser att utöka sin mark enligt den
nya detaljplanen. Sådana avtal kan tecknas när detaljplanen har vunnit laga
kraft.
Kvartersmark

Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna
själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, t ex avstyckning, kan
endast sökas av den fastighetsägaren.
Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, t ex fastighetsreglering,
kan sökas av någon av de berörda fastighetsägarna med en överenskommelse mellan parterna som grund för ansökan.
Detaljplanen innebär att fastighetsreglering bör ske mellan kommunen och
privata fastighetsägare, bland annat genom överföring av mark som tidigare
utgjort gatu- eller parkmark.
Ekonomiska frågor
Kvartersmark, intäkter och kostnader

Alla kostnader som uppkommer på kvartersmark betalas av respektive fastighetsägare.
Allmän plats, kostnader och finansiering

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, park m m)
inom detaljplanen bekostas med skattemedel.
Vatten/avlopp, el/energi, tele mm

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive ändamål av ledningsägare och operatörer.
Fastighetsbildning, ersättning marköverföringar

Ersättningar för de marköverföringar som planen föreslår bestäms genom
överenskommelse mellan berörda parter.
Finspångs kommun kommer att återkomma till berörda fastighetsägare efter
detaljplanens samrådsskede med information om markpris och övriga förutsättningar som gäller för att utöka befintliga fastigheter.
Kostnader för fastighetsbildning bekostas av berörda fastighetsägare enligt
överenskommelse eller enligt förrättningsbeslut.
Bygglov, anmälan och planavgift

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.
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Planavgifter regleras i samband med kommunens markförsäljningar.
För övrig befintlig bebyggelse tas planavgifter ut i samband med bygglov.

Deltagande i planarbetet
Planbeskrivningen har upprättats av samhällsplaneringsenheten och övriga
berörda tjänstemän inom kommunen. I planarbetet har även och Finspångs
Tekniska Verk AB deltagit.

Samhällsplaneringsenheten

Erica Ekblom
Planförfattare
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