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HANDLINGAR I ANTAGANDE 

 Plankarta  

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning för MKB 

 Granskningsutlåtande 

PLANFÖRFARANDE 

Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda kommun beslutade 2017-06-13 dnr 2017.174, §79 att lämna 
positivt planbesked för planändring för att möjliggöra en utökning av byggrätten på fastigheterna 
Nikkala 1:5 och 1:49. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därutöver komplettering 2017-08-29 §98 
(Dnr 2017.174) att i planprövningen se över hela området på västra sidan av ön Santasaari. 

Ändringen handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 
Förändringarna föreslås att genomföras som en ändring av gällande plan. Bakgrund till 
ställningstagandet är att det endast är aktuellt med mindre justeringar för att anpassa planen till dagens 
förhållanden/verkligheten och samtidigt säkerställa områdets karaktär. Ändringarna bedöms inte kräva 
hela den lämplighetsprövning som en ny detaljplan innebär. 

Ändringenarna bedöms: 

 Inrymmas i syftet för gällande detaljplan. 
 inte leda till betydande miljöpåverkan. 
 inte ha betydande intresse för allmänheten 
 inte strida med översiktsplanen 

Planprocessen enligt standardförfarande: 

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som 
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Dialog förs med länsstyrelsen, 
berörda myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, 
allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge 
möjlighet till insyn och påverkan. 

Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till 
detaljplan granskas under 2 veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem 
som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig 
under samrådet om förslaget till detaljplan. Den som vill lämna synpunkter på förslaget 
ska göra detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre 
ändringar av planförslaget. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen måste en 
ny granskning genomföras. 

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter 
tillsammans med kommunens förslag till revideringar i ett granskningsutlåtande. Även 
synpunkterna från samrådet ska inkluderas i granskningsutlåtandet om dessa inte 
sammanställts tidigare. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. 

Antagande. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet vinner 
detaljplanen laga kraft. Bygglov, marklov med mera kan därefter medges. 
 

Ett standardförfarande kan ändras till ett begränsat förfarande ifall föreslagen detaljplan godkänns i 
samrådet, se figur nedan. Ett begränsat standardförfarande är i aktuellt fall inte möjligt. 
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Planprocessen (aktuellt steg i processen redovisas med rött). 

PLANÄNDRINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med ändring av gällande detaljplan (byggnadsplan) är att möjliggöra generösare byggrätter och 
reglera minsta fastighetsstorlek. 

Denna planbeskrivning hanterar endast de frågor ändringen avser och biläggs gällande 
planbeskrivning när detaljplaneändringen vunnit laga kraft. 

PLANDATA 

Planområdets läge och areal 

Planområdet ligger på den sydvästra delen av ön Santasaari, cirka 2 mil (bilvägen) sydväst om 
Haparanda tätort.  

Området som ändring avser uppgår till cirka 5 ha (15 befintliga bostadstomter).  

 

Översiktskarta – ungefärligt planområde markeras med röd ring. Källa: metria.se 2018-01-30. 
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Gällande detaljplan där aktuell del som avser ändring markeras ungefärligt med rött. 

 

Markägoförhållanden 

Ändringen inkluderar 15 stycken privata bostadsfastigheter. 

De största fastigheterna inom området ligger vid vattnet och är mellan 3 600 m2 (Nikkala 1:21) och    
10 200 m2 (Nikkala 1:5) stora, se nedan. Övriga tomter uppgår till omkring 17 00 - 2 100 m2. 

Fastighet Fastighetsarea i m2 (cirka) 

Nikkala 1:8 5100 

Nikkala 1:21 3600 

Nikkala 1:49 6100 

Nikkala 1:7 3900 

Nikkala 1:5 10200 
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Fastighetskartor – berörda fastigheter markeras med orange. Källa: metria.se 2018-01-30. 

 

TIDIGARE BESLUT  

Riksintressen 

Santasaari berörs av riksintresseområde för friluftsliv och rörligt friluftsliv (enligt 3:6 respektive 4:2 
miljöbalken) samt rennäringen (kärnområde enligt 3:5 miljöbalken). 

Ändring av gällande detaljplan bedöms inte påverka berörda riksintressen då området redan utgör 
ianspråktagna bostadstomter och inga större förändringar avses. 

Skyddad natur 

Området berörs inte av några skyddade naturmiljöer.  

Nära hotade och sårbara fågelarter (bland annat havsörn) har (enligt artportalen) observerats på 
Santasaari ett flertal gånger mellan åren 2003-2015. Ändring av gällande detaljplan bedöms inte 
påverka eventuella skyddade arter då området redan utgör ianspråktagna bostadstomter och inga större 
förändringar avses. 

Skyddad kultur 

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturskyddade områden/objekt berörs av aktuell 
detaljplaneändring. 

Nikkala 1:5 

Nikkala 1:7  
Nikkala 1:121  

Nikkala 1:49  

Nikkala 1:21  

Nikkala 1:8  

Nikkala 1:91  

Nikkala 1:92  

Nikkala 1:93  

Nikkala 1:69  

Nikkala 1:94  

Nikkala 1:95  

Nikkala 1:70  

Nikkala 1:71  

Nikkala 1:72 

Santasaari  
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Mellankommunala intressen 

Några mellankommunala intressen bedöms inte påverkas av aktuell detaljplaneändring. 

Rennäring 

Området ligger inom Liehittäjä sameby. Aktuell detaljplaneändring bedöms inte påverka rennäringens 
bedrivande eftersom området redan utgör ianspråktagna bostadstomter och inga större förändringar 
avses. 

Översiktsplan 

Santasaari är i Haparanda kommuns översiktsplan (2013) utpekat för fritidshusbebyggelse. 

Områdesbestämmelser 

Inga områdesbestämmelser finns för området. 

Detaljplaner 

Aktuellt område regleras idag i detaljplan (byggnadsplan) för 
del av Santasaari inom Nikkala by från år 1967. Planen har 
ingen genomförandetid kvar. 

Aktuella tomter (som detaljplaneändringen avser) regleras för 
fristående fritidshusbostäder [BFI]. Byggrätten regleras med 
mark som inte får bebyggas (prickad mark på plankartan), 
generellt 6 meter från gata/fastighetsgräns. För strandtomterna i 
sydväst råder därutöver ungefär 30 meters byggförbud närmast 
vattnet. Huvudbyggnad får generellt inte placeras närmare 
fastighetsgräns än 6 meter och komplementbyggnad får inte 
placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. 

Endast en huvudbyggnad om max 100 m2 BYA per bostadstomt 
tillåts och komplementbyggnader får totalt inte uppta större yta än 
50 m2 BYA. 

Byggnaderna får inte uppföras högre än en våning (med möjlighet att inreda vinden). 
Huvudbyggnaden får inte ha högre byggnadshöjd än 4,5 meter, respektive 2,5 meter för 
komplementbyggnad. 

Huvudbyggnad får inte inrymma fler än en bostadslägenhet och komplementbyggnad får inte inredas 
till bostad (sommarrum kan dock godkännas). 

Bostadstomterna får inte styckas mindre än 1500 m2. 

  

Utdrag från gällande detaljplan  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Markanvändning 

Alla fastigheter som berörs av planändring är ianspråktagna för bostadsändamål, i det stora hela i 
enlighet med detaljplanen.  

Ändringen innebär: 

 Mark som inte får bebyggas (prickad mark på plankartan) kvarstår som tidigare men 
byggrätten utökas till en total BYA (huvudbyggnad och komplementbyggnader) om max 200 
m2 per fastighet (10% av en tomt på 2000 m2). Undantag råder för de tre största tomterna 
(fastigheterna Nikkala 1:49, 1:5 och 1:8*) i söder där byggrätten utökas till en total BYA 
(huvudbyggnad och komplementbyggnader) om max 300 m2 per fastighet. 

 Reglering av våningsantal och byggnadshöjder utgår och ersätts med en generell 
byggnadshöjd om 4,5 meter för huvudbyggnad respektive en totalhöjd om 4 meter för 
komplementbyggnad.  

 Att huvudbyggnad inte får inrymma fler än en bostadslägenhet och komplementbyggnad får 
inte inredas till bostad utgår. 

 Planbestämmelse om att bostadstomterna inte får styckas mindre än 1500 m2 utgår och ersätts 
med bestämmelse om bostadsfastigheternas minsta storlek. Bestämmelsen innebär att ingen 
fastighet kan avstyckas. 

*OBS! Fastighetsgränserna skiljer sig mellan detaljplanen och verkligheten. De verkliga 
fastighetsgränserna är de som gäller och tolkning av plankartan ska således göras utifrån hur 
fastigheterna faktiskt är avstyckade. 

 

   

Exempel på bostadsbyggnader i området  
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Rekreation och friluftsliv 

Området utgörs ianspråktagna bostadstomter. 

Geotekniska och hydrologiska förhållanden 

Marken består (enligt kartvisningstjänsten Ras, skred och erosion, 
http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/) översiktligt av fast moränmark. Inga geotekniska eller 
hydrologiska undersökningar har gjorts i samband med detaljplaneändringens framtagande. Marken 
bedöms översiktligt vara byggbar då området sedan tidigare är bebyggt och inga nya byggrätter 
kommer att tillåtas närmare stranden. 

Inför framtida byggnationer ska geoteknisk utredning/grundläggningssätt redovisas i samband med 
bygglov.   

Förorenad mark 

Det finns inga kända markföroreningar inom området.  

Om föroreningar upptäcks är den som äger eller brukar en fastighet skyldig att underrätta 
tillsynsmyndigheten om detta i enlighet med 10 kap. 11§ miljöbalken.  

Radon 

Marken består (enligt kartvisningstjänsten Ras, skred och erosion) översiktligt av fast moränmark. 
Moränmark klassas som normalradonmark. 

Genomförande av ändringen bedöms inte innebära några ytterligare risker för människor att exponeras 
för radon. Frågan om radonsäkert byggande hanteras i kommande bygglov. 

Trafik  

Planområdet nås via avfart (gemensamhetsanläggning, Nikkala ga:24) från Industrivägen (väg 725) 
mot Seskarö. 

Parkering ombesörjs inom respektive fastighet.  

Ingen gång- och cykelväg eller kollektivtrafik ansluter till området. 

Teknisk försörjning 

Bostadsfastigheterna driftas genom egna anläggningar och genomförande av ändringen innebär inte 
några skillnader jämfört med dagsläget. 

Avfall 

Avfall hanteras av Haparanda kommun. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänstens behov påverkas inte av aktuell detaljplaneändring. 

Störningar och risker 

Detaljplaneändringen bedöms inte leda till någon ytterligare risk för störningar. 
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MILJÖKONSEKVENSER 

Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken* om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer 
och program ska en myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program göra 
en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen så 
att en hållbar utveckling främjas. Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i förordning 
1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar och ska alltid utmynna i ett motiverat ställningstagande.  

Innan myndigheten eller kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så 
ska den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen, programmet 
eller ändringen, ges tillfälle att yttra sig.  

Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen där konsekvenserna ska identifieras, beskrivas 
och bedömas. Krav på innehållet återfinns i 6 kap. 12-13§ MB. Hänvisning till detta finns även i plan 
och bygglagens (2010:900) 4 kap. (34§). Regeringen får därutöver meddela föreskrifter om vilka slags 
planer och program som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömning 

Haparanda kommun har genomfört en behovsbedömning för aktuell detaljplan (Behovsbedömning, 
Ändring av detaljplan för del av Santasaari/Nikkala by, 2018-02-21). Detaljplanens genomförande 
bedöms inte vara av den art och storleksordning som i förordning 1998:905 om 
miljökonsekvensbeskrivning bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen, där konsekvenser identifieras, beskrivs och 
bedöms behövs därmed inte tas fram för ändringen. De aspekter som kan leda till inverkan ska dock 
särskilt behandlas i planbeskrivningen. 

Länsstyrelsen har tagit del av kommunens behovsbedömning och delar (i samrådsyttrande 2018-03-13, 
Dnr 402-2350-18) kommunens bedömning att planen inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan 
och att någon MKB inte behöver upprättas. Länsstyrelsen anser att det bör vara tillräckligt att behandla 
eventuella miljökonsekvenser i planbeskrivningen.  

Förenlighet med miljöbalken 

Aktuella detaljplaneändringar bedöms vara förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. (Grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden) och 4 kap. (Särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet). 

Miljömål och miljökvalitetsnormer 

Inget av miljömålen (www.miljomal.se) eller några miljökvalitetsnormer bedöms påverkas negativt av 
detaljplaneändringarna. Se även Behovsbedömning för MKB - Ändring av detaljplan för del av 
Santasaari/Nikkala by, 2018-02-21. 

  

*Miljöbalkens 6:e kapitel ändrades den 1 januari 2018 vilket innebär nya regler för 
miljöbedömningar av bland annat detaljplaner. Eftersom aktuellt ärende påbörjats under 2017 
gäller äldre föreskrifter enligt övergångsbestämmelser. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Tidplan 

Samråd: september 2018 

Granskning: december 2018 

Antagande: mars 2019  

Tidplanen är preliminär.  

Genomförandetid 

Gällande detaljplans genomförandetid har löpt ut.   

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplaneändringen vunnit laga kraft. Ändringen gäller dock 
tills den upphävs eller gällande plan ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts 
att syftet med ändringarna förverkligas. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Haparanda kommun ansvarar för upprättande av detaljplaneändringen.  

Respektive fastighetsägare ansvarar för genomförande av planen. 

Ingen allmän platsmark berörs av ändring av detaljplan. Huvudmannaskapet för omkringliggande 
allmän platsmark är enskilt. 

Fastigheterna Nikkala 1:5, 1:8 respektive 1:21 regleras i gällande detaljplan delvis som allmän 
platsmark – grönområde (naturmark). Detta förändras inte genom denna ändring av detaljplan. Marken 
kommer det vill säga att fortsatt utgöra allmän platsmark. 

  

Del av fastigheterna Nikkala 1:5, 1:8 respektive 1:21 som fortsatt kommer att utgöra allmän 
platsmark markeras ungefärligt med rött. 

Nikkala 1:8  

Nikkala 1:5  

Nikkala 1:21  
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Lovplikt 

Enligt 4 kap. 14-15§ plan- och bygglagen kan kommunen inom visa ramar besluta att minska eller 
utöka bygglovspliktens omfattning. Lättnader i bygglovsplikten får emellertid inte beslutas om 
bygglov krävs för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.  

Kommunen bedömer att det i aktuellt fall inte finns någon anledning att besluta om förändrad lovplikt. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Befintliga rättigheter 

Eventuella rättigheter inom området (redovisas i Fastighetsförteckning) kommer inte att påverkas av 
aktuell detaljplaneändring.  

Fastighetsbildning 

Inga fastighetsförändringar är aktuella.   

Fastighetsplan 

Det finns ingen fastighetsplan för området som behöver upphävas för att detaljplaneändringarna ska 
kunna genomföras. Ingen fastighetsplan behövs heller. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Kostnad för detaljplaneprövning  

Haparanda kommun ansvarar för upprättande av detaljplaneändringen, vilken bekostas av sökanden (i 
enlighet med avtal mellan kommun och sökanden). 

Planavgift 

Planavgift ska inte tas ut vid bygglov.  

Inlösen, ersättning 

En fastighetsägare kan kräva inlösen av hela eller en del av sin fastighet när beslut leder till att 
användningen av fastigheten synnerligen försvåras, exempelvis om mark i en detaljplan regleras till 
förmån för allmänna eller gemensamma ändamål. 

I aktuellt fall föreslås inga förändringar som leder till inskränkningar i den pågående 
markanvändningen så att inlösen kommer att bli aktuell. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Behov av ytterligare utredningar och tillstånd 

I samband med framtida byggnationer kan behov av ytterligare utredningar finnas, till exempel för att 
bedöma grundläggningssätt.  

Inga kompletterade tillstånd bedöms i nuläget krävas.  
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SAMRÅD/GRANSKNING 

Efter samråd och granskning har inkomna synpunkter som inkommit under planprocessen 
sammanställts i ett granskningsutlåtande.   

Planfrågor diskuteras under hand med berörda. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Beställare 

Samhällsbyggnadsnämnden, Haparanda kommun 

Kommunens handläggare 

Göran Wigren, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Planförfattare 

Handläggare/uppdragsansvarig: Johanna Söderholm, Tyréns AB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planen är antagen av Haparanda samhällsbyggnadsnämnd 2019-03-05 § 28 och har vunnit laga 
kraft 2019-04-0 


