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Aktualisering genom tillägg till Övertorneå Byggnadsplan (1968)
HANDLINGAR

Planhandlingar vid standardförfarande:
 Plankarta med bestämmelser
 Tillägg till planbeskrivning
 Fastighetsförteckning
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande
Följande handlingar antas:
 Tillägg till plankarta med bestämmelser
 Tillägg till planbeskrivning

1. Tillägg till planbeskrivning – Tilläget ska läsas tillsammans med äldre
planen
1.1 Bakgrund
Problemet med inaktuella detaljplaner finns utbrett i landets alla kommuner. En inaktuell
detaljplan är en plan vars genomförandetid gått ut och som skapat problem vid
bygglovhanteringen. Det vanligaste är att planen uppmärksammas när en fastighetsägare
söker bygglov och får avslag för att det strider mot planen och inte kan ses som en mindre
avvikelse enligt PBL. Problemet är att bygglovet nekas mot kommunens vilja eftersom
detaljplanen i området är inaktuell. Det är främst småhusägare som lider skada av de
inaktuella detaljplanerna, eftersom kostnaderna för att upprätta en ny plan ofta utgör en
stor del av den totala kostnaden för ombyggnaden på fastigheten. Det är främst områden
som nyexploateras som planläggs, kommunerna saknar resurser till att hålla alla befintliga
detaljplaner aktuella.
Rubricerad plan över Övertorneå tätort fastställdes av Länsstyrelsen 9 oktober 1968.
Byggnadsplanen, som snart är 50 år gammal, är alltjämt gällande inom betydande delar
av tätorten och har av självklara skäl flertal brister vad avser aktualitet.
De vanligaste och det som är det erkänt största problemet är planernas så kallade
”prickmark” och den reglering som avser exploateringsgrad, dvs hur stor del av resp. tomt
som får bebyggas.
På prickmark får byggnader inte anläggas och i äldre planer är det vanligt att prickmark
finns på stor del av tomterna, så att det helt styr byggnadens placering. Fastighetsägaren
förhindras därmed att göra en utbyggnad på tomten, som vanligtvis har önskemål om att
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bygga ett garage eller ett uterum. I varje fall krävs en detaljplaneändring eller
upprättande av ny plan för att fastighetsägaren ska kunna bygga. Om det gäller ett garage
eller ett uterum blir kostnaden för planen en stor del av den totala kostnaden för bygget.
I aktuell byggnadsplan har man, som så ofta gjorde tidigare, valt att begränsa
byggnadsytan i fastställda kvadratmetertal för såväl huvudbyggnader som
kompletteringar. Således tar detta sätt att reglera byggnadsyta inte hänsyn till faktisk
exploateringsgrad, dvs hur stor andel av tomtytan som blir bebyggd och större och
mindre tomter får samma faktiska byggrätt. Detta förhållande skapar regelbundet
problem vid bygglovprövning och innebär att avvikelser från planen dyker upp.

1.2 Syfte
Syftet med planändringen är att upphäva omotiverat gällande prickmark och därmed
möjliggöra en utökad byggrätt inom fastigheterna i planområdet.

1.3 Tidigare planer och ställningstagande
1.3.1 Översiktsplan
Planförslaget är förenligt med Övertorneå kommuns översiktsplan antagen 2014.
1.3.2 Gällande detaljplaner
Aktualisering av detaljplan innebär tillägg till den detaljplan som gäller för det aktuella
området (Byggnadsplan för Övertorneå Kyrkoby, fastställd 1968-10-09). Tillägg till
plankarta och planbestämmelser är upprättade på utdrag ur plankarta tillhörande 1968
års De ursprungliga planhandlingarna består och skall läsas tillsammans med de
tillkommande. Byggnadsplanen gäller som detaljplan tills den upphävs eller ersätts med
en ny enligt PBL.
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Scannad Byggnadsplan för Övertorneå Kyrkoby (1968)
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1. Problematiska planbestämmelser
Nedan kommer en kort analys ske av de två planbestämmelser som utifrån
bygglovskontoret anses vara dem som oftast orsakar problem i byggnadsplanen:
-

Prickmark, och
Utnyttjandegrad

Prickmarken, är en av de bestämmelser som oftast skapar problem. Prickmarken
användes flitigt under 1960- och 70- talet då kommunen ville ha en stark styrning av
bebyggelsens omfattning och utformning. Ingenting fick då byggas på dessa
prickmarkerade ytor vilket ofta var all mark förutom där själva byggnaden var placerad.
Efter planens antagande har sedan i vissa fall fastighetsägaren velat bygga ut på denna
prickmark. Förr kunde detta godkännas som en mindre avvikelse men idag är kommunen
ofta strängare när det gäller avvikelser från planen. Ofta handlar det om små utbyggnader
som exempelvis sopstationer och garage. Dessa utbyggnader kan anses godtagbara rent
praktiskt men godkänns inte på grund av planens bestämmelser. I dessa situationer bör
beslutsfattaren förslagsvis ha en mer pragmatisk och verklighetsanpassad syn, dvs. inte
enbart fastna i planbestämmelserna vilket ofta sker.
Utsnitt ur Byggnadsplan för Övertorneå Kyrkoby 1968

Bild 1 KV Handelsmannen och
Jägmästaren

Bild 2 KV Apotekaren
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Utnyttjandegrad, är en bestämmelse som ofta kan skapa problem då många
fastighetsägare gärna vill bygga ut sina hus så mycket som det går men att planen inte
tillåter det. Detta kan gälla allt från mindre fastigheter med friliggande bostadshus till
större fastigheter med industrilokaler. Exempelvis exploatören väljer att bebygga hela
den tillåtna ytan på en gång utan att lämna någon buffert för framtida utveckling. Denna
situation kan liknas vid den då hela området utom byggnaden består av prickmark, dvs.
ingenting får byggas utöver den befintliga bebyggelsen. Exempelvis kan mindre
komplementbyggnader såsom garage inte byggas utan att de strider mot
planbestämmelserna. Övertorneå kommun brukar inom delegationen godkänna avvikelse
för en byggnad vars area är eller planeras bli upp till 10 % större än den tillåtna arean.
Större avvikelser än så behöver tas upp i nämnden för att avgöras där. Detta är ett sätt att
slippa utdragna ärenden och skapa en snabbare process så att tid och de
knapparesurserna kan läggas på andra, viktigare ärenden. Nackdelen blir dock att
byggnadens omfattning då inte överensstämmer med planbestämmelserna.

1.1 Förteckning över detaljplaner i Övertorneå Centralort

Detaljplansöversikt för Övertorneå Centralort
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Detaljplaner som berörs inte av ändringar
Detaljplan nr.
Vunnit laga kraft
1. IIIG2-29-67
1968-10-09
2. IIIG2-3-68
1968-10-18
3.
4. II.082-3997-74
1974-09-13
5. II.082-5553-76
1976-09-21
6. II.082-1552-77
1978-01-11
7. II.082-1583-77
1978-01-11
8.
9.
10. II.082-764-79
1979-09-04
11. II.082-243-81
1983-02-24
12. II.082-388-83
1983-03-30
13. II.082-387-83
1983-04-06
14. II.082-2604-82
1983-10-20
15. II.082-2137-83
1984-02-17
16. II.082-409-84
1984-04-20
17. II.082-2139-83
1984-04-25
18. II.082-2138-83
1984-04-25
19.
20. II.082-461-85
1985-05-28
21. II.082-81-85
1985-06-14
22.
2014-03-17
23. II.082-1388-85
1985-10-28
24. II. 082-1387-85
1985-10-29
25. 2102-2008-87
1987-03-23
26. 2102-3927-86
1989-02-02
27. 2012-7794-98
1989-06-19
28. 2012-14180-98
1989-10-27
29. 2023-236-90
1990-01-12
30. 2023-782-90
1990-01-17
31. 2023-784-90
1990-01-17
32. 2023-783-90
1990-01-17
33. 33
1990-06-01
33.B 33
1993-01-08
34. 2023-12096-90
1990-07-31
35. 2023-23033-90
1990-12-20
36. 2023-7154-91
1991-03-21
37. 2023-9891-91
1991-04-17

Detaljplanområde
Övertorneå Kyrkoby
Repslagaren
Turovaara
Haapakylä 32:1
Matarengi 13:7, m.fl.
Industriområde inom Ö-ta
Ö central-Idrottsområde
Happakylä 11:1, 12:1, m.fl.
Matarengi 15:6, m.fl.
Haapakylä 16:6, m.fl.
Haapaklylä 14:10, 20:1, m.fl.
Kv. Garvaren
Kv. Handelsmanen, Matarengi 4:5, m.fl.
Industriområdet öster om järnvägen
Område för ny tullstation på ön Vähäsaari
Område för ny brandstation
Området öster om campingplatsen
Kv. Jägmästaren
Del av Kv. Handelsmannen
Sockenvägen-Idrottsvägen
Matarengi 54:16 m.fl.
Del av Övertorneå centrum, Matarengi 10:27
Del av Kv. Stenhuggaren, Hapaklylä 10:1,9 m.fl.
Del av Övertorneå (Folkets hus omr.)
Del av Ö- centrum södra delen (Matarengi 28:1, m.fl.)
Flintabyn
Kv. Jägmästaren (M 11:41, m.fl.)
Plantings (Hapakylä 31:10, m.fl.)
Industriområde öster om järnvägen
Kv. Klockgjutaren (Matarengi 13:32)
Kv. skolläraren (Matarengi 11:42, 11:43, m.fl.)
Norra Ruskola
Norra Ruskola 2
Kv. Kyrkovärden (Matarengi 5:16)
Del av kv. Kyrkovärden (Matarengi 35:1)
Del av kv. Postmästaren (M 31:1)
Gamla Järnvägsstationen
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38. 2023-9890-91

1991-04-17

Del av Kv. Apotekaren (M 12:33, 27:1)

39. 2023-19283-91
40. 2023-28906-91
41.
42.
43.
43. B
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Järnhandeln)
55.
56.
57.
Sockenskrivaren)
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66. 2009.0020
67. 2009.0021
68.
69.
70.
71.

1991-07-24
1992-01-03

1994-03-01
1995-01-13
1996-01-12
1996-03-29
1996-05-20
1996-06-19
1996-11-15
2013-06-13
1997-08-04
1997-06-25
1997-11-11

Östra industriområdet
Norra Ruskola (Matarengi 5:28)
Del av Turovaara (Turovaara 1:202)
Norra Ruskola (Matarengi 24:1)
Södra Kiosktorget
Matarengi 10:27, m.fl. (grillkiosk)
Del av kv. Länsman (M 11:2)
Del av kv. Väktaren (Tallbacken)
Övertorneå Centralort (Matarengi 55:9, 55:12, 55:13, m.fl.)
Östra Turovaara (Tomatsodlingsområdet)
Norra Handelsområdet (F.d. Vägverksområdet)
Matarengi 47:11
Matarengi 10:31
Haapakylä industriområde, Haapakylä 28:8, m.fl
Övertorneå, N Delen (Vågstations- och Rovanienområdet)
Turovaara 1:103
Del av Övertorneå centrum (Del av kv. Stinsen,

1997-12-17
1998-03-23
1998-05-18

Del av Turovaara (Turovaara 1:109)
kv. Handelsmannen m.m.
Del av Övertorneå centrum (kv. Kyrkovaktaren och kv.

1993-01-08
1994-03-01

1999-07-23
2001-07-16
2002-03-27
2001-01-30
2004-07-28
2005-06-07
2011-10-05
2011-10-19
2012-11-30
2013-02-28
2013-12-06
2015-10-05

Del av Övertorneå (Tullstation på ön Vahasaari)
Del av Ruskola (Matarengi 24:1 och 5:27)
Del av Övertorneå (Tornedalens Folkhögskola m.m.)
Del av Övertorneå (Ny transformation vid södra infarten)
Övertorneå, norra delen (Rovainenområdet)
Övertorneå Prästgård 1:1
Matarengi 66:3 (Företagarnas hus)
Matarengi 1:35, 13:35, m.fl. (kv. Handelsmannen)
Övertorneå centralort (Matarengi 1:49, 1:53, 24:1, m.fl.)
Del av Hemvägen-Matarengivägen
Del av Turovaara 1:1
kv. Sadelmakaren
Matarengi 39:1 m.fl.
Matarengi 54:6
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2. Konsekvenser
3.1 Behovsbedömning
Varje detaljplan och program skall enligt lagstiftningen (MB 6 kap 11§) föregås av
en miljöbedömning om dess genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. En behovsbedömning är den analys som görs för att avgöra om
förslaget kan antas påverka miljön så mycket att en miljöbedömning och
miljökonsekvensbeskrivning behövs.
 Inför upprättande eller ändring av program/detaljplan ska kommunen göra en
bedömning och redovisning om planens genomförande innebär en betydande
miljöpåverkan eller inte, dvs. en behovsbedömning. (Enligt 6 kap 11§ miljöbalken)
 Till planhandläggarens stöd används kommunens checklista för
behovsbedömning.
 Denna checklista för behovsbedömning är inte en del av den formella
planhandlingen men ska finnas dokumenterad i planmappen.
Behovsbedömningens slutsats skall finnas med i Planbeskrivningen.
3.1.1 MKB i Detaljplanering
Vid behovsbedömningen görs ställningstagandet om planen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Vid betydande miljöpåverkan krävs en MKB (enligt PBL
4 kap 34§).
3.1.2 När innebär en Plan betydande miljöpåverkan?
Miljöpåverkans betydelse styrs dels av lagstiftning men är också en avvägning av
de sammantagna inverkande faktorerna och lokala förutsättningar.
3.1.3 Vad är en MKB
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett dokument som sammanfattar och
redovisar de utredningar och ställningstaganden som är gjorda i planprocessen
och redovisa de åtgärder och alternativ som ligger till grund för planförslaget för
att människors miljö, hälsa och säkerhet inte kommer att påverkas. Innehållet i en
MKB regleras i lagstiftning (6 kap 12§ miljöbalken)
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3.2 Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program
MB 6 kap
11 § När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program,
som krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en
miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så
att en hållbar utveckling främjas.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på
miljöbedömning. Regeringen får också meddela föreskrifter om samråd i samband med
bedömningen av om en plan, ett program eller en ändring kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Lag (2004:606).
BEHOVSBEDÖMNING-checklista
OBS! Bedömningarna är PRELIMINÄRA och kan behöva omvärderas om ny
kunskap tillförs planen

Beskrivning
Ändring av Övertorneå
Byggnadsplan

Aktualisering genom tillägg till Övertorneå
Byggnadsplan (1968)

Planens storlek och syfte

Planområdet omfattar cirka 180 ha.
Syftet med planändringen är att upphäva
omotiverat gällande prickmark och därmed
möjliggöra en utökad byggrätt inom
fastigheterna i planområdet.

Befintlig markanvändning

Planområdet är centralort för kommunen

Beskriv föreslaget

Förslaget innebär att upphäva omotiverat
gällande prickmark och därmed möjliggöra en
utökad byggrätt inom fastigheterna i
planområdet.

Medverkande
tjänstepersoner

Denna behovsbedömning har upprättats av
planarkitekt/planhandläggare Arben Vojvoda
i samråd med samhällsbyggnadschef Aferdita
Jashari och Liisa Fors-nämndsekreterare,
Övertorneå kommun.
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Platsens egenskaper/ restriktioner och känslighet
Bedöms planen medföra Ja
eller påverkas av:

Nej

Kommentar

Uppsatta Mål
Strider planen mot
Regionala och nationella
Miljömål
Kommunala Miljömål
miljökvalitetsnormer
Kommunala Energimål

Nej

Nej
Nej

Gällande regleringar och skyddsvärden
Strider planen mot
Gällande översiktplaner,
detaljplaner, program

Riksintressen (MB 3kap, se
även kultur, friluftsliv,
natur)

Nej

I översiktplanen är området utpekat
som tätort.

Nej

Naturintressen
Riksintressen för
naturmiljö/naturvård (MB
3kap 6§)
Naturreservat (MB kap 7)
Naturminne
Natura 2000 områden
Biotopskyddsområde
Strandskydd
Vattenskyddsområde
(vattentäkt)

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
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Rödlistade arter
Nyckelbiotop (enl.
skogsvårdsstyrelsen)

Nej
Nej

Annan värdefull natur
(naturvårdsprogram,
regionala värden)

Bedöms planen medföra
eller påverkas av:

Nej
Nej

Ja

Nej

Kommentar

Kulturintressen
o Riksintressen för
kulturmiljö (MB 3kap
6§)
o Kulturreservat
o Fornminne
o Byggnadsminne
o Kulturminnesvård
o Annan värdefull
kulturmiljö

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Rekreation och friluftsliv
o Riksintressen för
friluftsliv (MB 3 kap
6§ och 4kap 2§ och
strandområde)
o Lekmiljöer
o Grönstruktur
o Social rörelsestruktur
Effekternas
Sannolikhet och omfattning

Nej

Planområdet bedöms inte påverka
riksintressen för friluftsliv och
strandområdet

Nej
Nej
Nej
Planens effekter är hanterbara och innebär mindre
förändringar sett ur ett helhetsperspektiv.
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Planens effekter/påverkan inom och utanför planområdet

Miljöpåverkan
Bedöms planen medföra
eller påverkas av:

Ja Nej Kommentar

Gestaltning förändras/
påverkas
o landskaps/ stadsbilden
o In- och utblickar
o Historiska samband

Nej
Nej
Nej

Mark
o Föroreningar
o Erosion/skred
Luft och Klimat
o
o
o
o

Obehaglig lukt
Luftkvalitet
Klimat, luftrörelser
Ökat behov av transport,
kommunikationer

Vatten
o
o
o
o

Vattenkvalitet
Översvämning
Vattentillgång
Flödesriktningar

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ökat transport bedöms som varaktiga
efter planens genomförande
Nej
Nej
Nej
Nej

Vegetation
Kan genomförande av planen
medföra:
o Införande av ny växtart
o Minskning av växtart/
o samhälle

Nej
Nej
Nej

Djurliv
Kan genomförande av planen
medföra:

Nej

o Införande av ny djurart
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o Påverka djurs
förflyttningar, rörelse
o Minskning av djurart/ samhälle

Nej
Nej

Effekternas
Sannolikhet, frekvens och varaktighet.
Hälsoeffekter
Finns risk för hälsa och säkerhet?
Bedöms planen medföra
eller påverkas av:

Ja

Nej Kommentar

Störningar
Uppstår störningar från
omgivning eller ger planen
upphov till störningar?
o Buller/vibrationer över
riktvärden
o Djurhållning/ allergi
o Ljus (bländande ljus)
o Skyddsavstånd till
bostäder

Nej
Nej
Nej
Nej

Risker/Säkerhet
o Föroreningar/ utsläpp
(mark, vatten, luft)
o Strålning (ex radon)
o Elektromagnetiska fält
o Explosionsrisk
o Transport farligt gods
o Trafikmiljö

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Rekreation
o förändring av
vandringsleder,
friluftsanläggningar?

Nej

15

SAMRÅDSHANDLING

2019-05-23

Hushållning med mark, vatten och andra resurser
Bedöms planen medföra
eller påverkas av:

Ja

Nej

Kommentar

Mark och Vatten
Utnyttjande av:
o Mark, vatten (3 kap
MB)
o Jord- och skogsbruk (3
kap 4§ MB)

Nej
Nej

Naturresurser
o Uttömning av icke
förnyelsebar
naturresurs (grus, olja,
gas)
o tillgång till värdefulla
resurser (MB 3kap 7§)

Nej

Nej

Energi
o Energimål - system
Effekternas
Sannolikhet, frekvens och
varaktighet och omfattning

Nej
Hushållning med mark, vatten och andra
resurser bedöms som varaktig efter
planens genomförande.

Slutsats
Samlad bedömning:
Effekters omfattning, geografisk utbredning, antal berörda mm
Effekterna av planen innebär ingen negativ påverkan på områdets miljövärden eller
på omgivningen eller på människors hälsa och säkerhet.
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3.2.1 Behovsbedömning
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att aktualisering av Byggnadsplan av Övertorneå
Kyrkoby (1968) inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i
PBL(2010) 4 kap 34§ eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Planförslaget bedöms inte
strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar.
Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps eller internationell
skyddsstatus. Den planerade verksamheten bedöms inte medföra väsentlig påverkan på
miljö, kulturarv eller människors hälsa.
Behovsbedömningen har gjorts efter kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4.
Bedömningen ”liten” innebär att planbeskrivningen ska innehålla hur påverkan ska
minimeras medan bedömningen ”betydande” innebär att en miljöbedömning ska göras.

3. Landskapsbild och kulturmiljö
De föreslagna förändringarna har ingen inverkan på kulturmiljön. Förändringarna bedöms
inte heller påverka naturrummet inom planområdet.

4.1 Skydd
Kyrkan i Övertorneå och Bio Röda kvarn, som är byggnadsminne, skyddas av
kulturminneslagen. Fasigheterna ingår i riksintresse för kulturmiljövården (nr 15), vilket
ger skydd enligt miljöbalken.
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4. Genomförande
5.1 Planförfarande
Denna ”Aktualisering av Byggnadsplan” upprättas enligt reglerna i den nya Plan- och
bygglagen (PBL) som började gälla 2 maj 2011 (SFS 2010:900). Då aktualisering är förenlig
med bestämmelserna i 5 kap. 7§ upprättas den med s k ”standard planförfarande”.
Förfarandet kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara
förenligt med översiktsplanen. Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning,
granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft (Boverket 2015).

5.1.1 Samråd
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda med bland
andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.
Efter samrådet sammanställs synpunkterna i ett utlåtande. Nästan alla planförslag
justeras utifrån de synpunkter som kommit in.
5.1.2 Underrättelse och granskning
När ett förslag har varit på samråd och justerats ska det färdiga förslaget vara tillgängligt
för granskning innan det kan antas.
Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen ny
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Om du senare ska ha rätt att överklaga
beslutet att anta detaljplanen är detta sista chansen att lämna synpunkter.
Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planförslaget, annars
behöver en ny granskning genomföras.
5.1.3 Granskningsutlåtande
Synpunkterna från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Där ska alla
inkomna synpunkter från granskningen redovisas tillsammans med kommunens förslag
med anledning av synpunkterna.
När granskningsutlåtandet är färdigt skickar kommunen meddelande om detta till de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda.
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5.1.4 Antagande
I Övertorneå är det samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om detaljplanen när det
handlar om standardförfarande. De som har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit
tillgodosedda får ett meddelande om att detaljplanen är antagen. Även länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten och de kommuner och regionplanorgan som är berörda
meddelas.
5.1.5 Laga kraft
En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts. Det
är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller
valt att överpröva beslutet.
Antagande av ändring av detaljplanen föreslås ske i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige har [1992-02-28], delegerat till då miljö -och bygg tillika
trafiknämnden att i vissa fall anta detaljplaner och områdesbestämmelser vid då enkelt
förfarande under förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att erinra.

5.2 Organisatoriska frågor
5.2.1 Ansvarsfördelning
Samhällbyggnadsbyggkontoret upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning
vid bygglov och bygganmälan. Fastighetsägaren ansvarar för att erforderliga åtgärder
genomförs inom planområdet.
5.2.2 Verkan på befintliga Byggnadsplanen för Övertorneå Kyrkoby
Planförslaget innebär att omotiverat prickmarken och exploateringsgraden på befintliga
byggnadsplanen helt upphör att gälla inom planområdet. Enligt detta förslag ska:
-

Prickmark 4.5 m från fastighetsgränserna behålls.
Fastigheter som skyddas av kulturminneslagen är undantagen av förslaget. För
dessa fastigheter behålls prickat mark enligt befintliga bestämmelser.
Nuvarande byggrätter ska finnas kvar som miniminivå.
Tillämpa exploateringsgraden 0.20
Exempel 1: Tomtstorlek 2120 m². Byggrätt enligt nuvarande plan: 130 m²
huvudbyggnad och 40 m² uthus (ca 24 % av den totala byggrätten utgörs således
av uthus). Med exploateringstal =0.20 skulle byggrätten bli 0.2x2120 m²=424 m²
(0.24x424=102 m² uthus och 322 m² huvudbyggnad)
Exempel 2: Tomtstorlek 710 m². Byggrätt enligt nuvarande plan 130 m²
huvudbyggnad och 40 m² uthus. Med exploateringstal=0.20 skulle bli: 0.2x710
m²=142 m² (0.24x142=34 m² uthus och 108 m² huvudbyggnad). I detta fall skulle
den tidigare och högre byggrätten gälla.
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5.2.3 Genomförandetid
Underliggande plan är en byggnadsplan och har ingen genomförandetid.

Detaljplaneändringens genomförandetid är 15 år efter det att planen har vunnit laga
kraft.

5. Medverkande
Planen är framtagen av Samhällsbyggnadsnämnden
Medverkande: Arben Vojvoda planarkitekt/planhandläggare i samråd med tjänstpersoner
i samhällsbyggnadsförvaltningen.
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