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ÖVERSYN ÖVERSIKTSPLAN 
Haparanda kommun 
Norrbottens län 

Haparandas översiktsplan uppdateras för närvarande. Då delar av besluten kan ha påverkan på 
pågående detaljplaner på Seskarö så bifogas aktuella beslut om översiktsplanen samt detaljplanen.

BESLUT 

Kommunstyrelsens arbetsutskott om LIS i översiktsplan 2020-02-03, §32 
Samhällsbyggnadsnämnden om detaljplan Seskarö 4:72, 2020-02-04, §7 
Kommunstyrelsen  om LIS i översiktsplan 2020-02-17, §39 

Göran Wigren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Diarienummer KS 2017/8

KS § 39 Delavstämning - Översyn av Haparanda stads 
översiktsplan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg till kommande översiktsplan:

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Fördjupad översiktsplan för Seskarö (2013-04-15 KF §19) kompletteras 
med att det planerade bostadsområdet Fridhem västra med utbredning 
som i översiktsplanen inkluderande nu pågående område för 
detaljplaneprövning, del av Seskarö 4:72 ska utgöra ett LIS- område.
Översiktsplanens (2013-04-15 KF §19) kapitel 3 kompletteras med 
ovanstående område, Fridhem västra.

Området uppfyller kriterierna som kommunen fastställt och beskrivit för LIS-
områden på sid 75-78 och skulle på ett varaktigt sätt bidra till 
Landsbygdsutveckling på Seskarö.

Åtgärden bidrar till att skapa långsiktiga arbetstillfällen genom att de 
boende i området ökar möjligheterna för att de kommersiella 
verksamheterna i byn i form av bränslestation, butik, restauranger, 
tandläkarmottagning, småindustri, camping/lägergård/friluftsaktivitetscenter, 
sågverk etc. ska kunna finnas kvar. Åtgärden skapar också förutsättningar 
för att underlätta företagens kompetensförsörjning/arbetskraftsförsörjning 
när det finns byggbar attraktiv mark att bebygga i byn så att människor kan 
våga bygga/investera på fastigheterna, skapa värdefulla boendemiljöer och 
flytta in.

Området för nuvarande gällande detaljplan Tromsö södra, laga kraft 1980 
utreds för LIS-område så att även annan användning är bostadsområde 
kan detaljplan prövas i framtiden.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade (2017-02-13 §22) att inleda en översyn av 
Översiktsplanen enligt bilagda analys daterad 2017-01-10.

Under 2018 och 2019 har förvaltningen tagit fram ett underlag för 
Havsplanering tillsammans med grannkommunen Kalix (antagen KS 2019-
06-03 §126). samt riktlinjer för bostadsförsörjningen (antagen av KF 2019-
04-15, §68). Dessa dokument är viktiga delmängder i det som ska bli en ny 
översiktsplan. Utöver dessa dokument är kommunens egen analys av 
områden/förutsättningar som behöver förändras i översiktsplanen viktig. Då 



HAPARANDA STAD PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

2020-02-17 2 (3)

Justerare Utdragsbestyrkande

det förflutit två år sedan det formella startbeskedet och en ny mandatperiod 
inträtt bör kommunstyrelsen på nytt analysera om något ytterligare i 
översiktsplanen behöver förändras. Det kan avse nya områden som 
behöver redovisas i planen eller områden som ska utgå/förändras. Det kan 
också vara nya ställningstaganden/mål/inriktningar för kommunen.

Bakgrund
Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska beskriva 
följande:

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa 
gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, 
och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses 
i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lag (2014:224).

Enligt PBL 3 kap 27§ skall kommunfullmäktige minst en gång under 
mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Haparandas 
tidigare översiktsplan är antagen av kommunfullmäktige 2013-04-15, § 19 
under mandatperioden 2010 tom 2014 och skall därför ses över under 
mandatperioden 2014-2018. En översyn kan leda till att Översiktsplanen 
anses aktuell, ändras i delar, kompletteras med tillägg eller att 
kommunfullmäktige anser att en helt ny Översiktsplan behöver göras. 
Processen inleds med en genomgång av nuvarande Översiktsplan, 
förändringar i lagstiftning, omvärld etc. för att utmynna i ett 
ställningstagande om lämpliga åtgärder.
Beslutet innebar att en översyn inleddes.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om 
följande tillägg till kommande översiktsplan:

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Fördjupad översiktsplan för Seskarö (2013-04-15 KF §19) kompletteras 
med att det planerade bostadsområdet Fridhem västra med utbredning 



HAPARANDA STAD PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

2020-02-17 3 (3)

Justerare Utdragsbestyrkande

som i översiktsplanen inkluderande nu pågående område för 
detaljplaneprövning, del av Seskarö 4:72 ska utgöra ett LIS- område.
Översiktsplanens (2013-04-15 KF §19) kapitel 3 kompletteras med 
ovanstående område, Fridhem västra.

Området uppfyller kriterierna som kommunen fastställt och beskrivit för LIS-
områden på sid 75-78 och skulle på ett varaktigt sätt bidra till 
Landsbygdsutveckling på Seskarö.

Åtgärden bidrar till att skapa långsiktiga arbetstillfällen genom att de 
boende i området ökar möjligheterna för att de kommersiella 
verksamheterna i byn i form av bränslestation, butik, restauranger, 
tandläkarmottagning, småindustri, camping/lägergård/friluftsaktivitetscenter, 
sågverk etc. ska kunna finnas kvar. Åtgärden skapar också förutsättningar 
för att underlätta företagens kompetensförsörjning/arbetskraftsförsörjning 
när det finns byggbar attraktiv mark att bebygga i byn så att människor kan 
våga bygga/investera på fastigheterna, skapa värdefulla boendemiljöer och 
flytta in.

Området för nuvarande gällande detaljplan Tromsö södra, laga kraft 1980 
utreds för LIS-område så att även annan användning är bostadsområde 
kan detaljplan prövas i framtiden.

Beslutsunderlag
Analys inför översynen daterad 2017-01-10

Bakgrundsmaterial att hämta på kommunens hemsida
1, Gällande översiktsplan från år KF 2013-04-15 §19.
https://www.haparanda.se/boende-och-miljo/oversiktlig-planering/gallande-
oversiktsplan.html
2, Riktlinjer för bostadsförsörjningen, KF 2019-04-15, §68.
https://www.haparanda.se/download/18.1a45c96716f1aa2b625e7f/157676
8517581/Riktlinjer%20för%20bostadsförsörjningen,%20Haparanda%20ko
mmun_opt.pdf 
3, Underlag för Havsplanering KS 2019-06-03 §126.
https://www.haparanda.se/download/18.52358dcb169d83420181510f/1555
499140946/Havsplanering.pdf
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