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LÄSANVISNING

del 0 Läsanvisning, bakgrund och process
I de inledande delarna av översiktsplanen redogörs vad en översiktsplan är och 
varför kommunen valt att upprätta en ny.

del 1 Finsk sammanfattning
Kapitlet innehåller översatt sammanfattning av översiktsplanens innehåll och 
rekommendationer för underlag till samråd enligt ESBO-konventionen. 

del 2 Kommunens övergripande mål och visioner
Kapitlet redogör för kommunala, regionala och nationella mål och strategier.

del 3 Planeringsförutsättningar och kommunala ställningsta-
ganden
De planeringsförutsättningar som råder redovisas med beskrivande text och 
kartor. För varje delområde fastställs kommunala ställningstaganden. Planerings-
förutsättningarna består av fl ertalet intressen och skydd, t. ex. riksintressen, 
kommunala verksamheter och miljö- och riskfrågor. 

del 4 Generella rekommendationer
En kommuntäckande karta med markanvändning och intressen fi nns upprät-
tad och denna sammanfattar de planeringsförutsättningar som Haparanda stad 
har.  Rekommendationerna visar på lämplig markanvändning i form av framtida 
bostadsområden, industriområden mm. De generella rekommendationerna gäl-
ler även för de områden som har fördjupade översiktsplaner. 

del 5 Fördjupade översiktsplaner och rekommendationer
Behandlar de byar och områden som fördjupade översiktsplaner har arbetats 
fram.

del 6 Tidplan och kapacitet
De områden som föreslås förändras  avseende permanentboende, handel/service 
och industri åskådliggörs med tidplaner och bedömning av kapacitet. Områ-
dena omfattar dels alla fördjupningsområden men också den kommuntäckande 
planen. 

del 7 Konsekvenser
Konsekvenser av planens genomförande listas utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 
dvs utifrån parametrarna socialt, ekonomiskt och miljö. En genomgång av pla-
nens påverkan på de nationella miljökvalitetsnormerna fi nns också upptagen. 

del 8 Appendix 
Inkomna yttranden under samråd samt granskning sammanställs i samrådsre-
dogörelse respektive  granskningsutlåtande och biläggs översiktsplanen.  I dessa 
handlingar bemöter kommunen de inkomna synpunkterna och förtecknar de 
ändringar som skett i planen.

I kapitlet fi nns också diverse bilagor, adresskartor och övriga förteckningar.
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BAKGRUND

Allmänt om översiktsplanen
Att utarbeta förslag till en kommunomfattande översiktsplan med 
fördjupningar för staden och de större byarna är en omfattande och för 
många berörda också svåröverskådlig process.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall en översiktsplan vara lätt att för-
stå, den skall antas av kommunfullmäktige och innan dess skall förslaget 
bli föremål för samråd och offentlig granskning.

Översiktsplan för Haparanda stad är en kommunomfattande översikts-
plan. När den antas ersätter den gällande översiktsplan, dvs. ”Översikts-
plan för Haparanda stad”, antagen av kommunfullmäktige 2005.
Översiktsplanen skall förverkliga den fysiska miljön i enlighet med kom-
munens styrande visionsdokument Vision 2020.

Denna plan innehåller ett antal fördjupade översiktsplaner på tätorter, 
älvdalen och skärgården. 

Genom miljöbalken (MB) har översiktsplanens roll i det förebyggande 
miljöarbetet stärkts. Den kommunala översiktsplaneringen ses som 
ett led i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Översiktsplanens 
aktualitet skall ses över under varje mandatperiod i kommunen. 

PROCESSEN

Planprocessen 
Planprocessen kan indelas i tre skeden: ett inledande faktainsamlings-
skede/programskede, ett samrådsskede och ett granskningsskede.

Som underlag för programskedet fi nns Haparanda-Tornio Vision 2020 
samt den tidigare översiktsplanen.  Tidiga samrådsmöten har hållits i 
samtliga större orter inom kommunen , grannkommuner i Sverige och 
Finland och berörda myndigheter.

I samrådsskedet presenteras ett samrådsförslag till översiktsplan. Försla-
get skall godkännas av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrel-
sen. Förslaget ställs ut, remitteras, och diskuteras med intresseförening-
ar, partigrupper, fullmäktige, myndigheter, grannkommuner, regionala 
organ mm. Synpunkterna från samrådet sammanställs i en samrådsre-
dogörelse.

Innan  granskningen revideras planförslaget med ledning av synpunkter 
från samrådet. Förslaget ställs ut och remitteras i enlighet med bestäm-
melserna i plan- och bygglagen. Synpunkter från utställning och remiss-
behandling sammanställs i ett utlåtande som redovisas tillsammans 
med det slutliga planförslaget.

Efter planprocessen antas planförslaget av kommunfullmäktige. 
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Hur processen med översiktsplanen bedrivits
Inledande möten för faktainsamling och diskussion har hållits under 
vintern 2011/2012 med möten i Karungi, Vuono-Salmis, Seskarö, Nik-
kala, Säivis och Haparanda. Därutöver har tjänstemän diskuterat planen 
vid möten med olika organisationer och föreningar. Underlaget vid 
programsamrådet utgjordes bl. a. av den gamla Översiktsplanen , Vision 
2020 och ett arbetsprogram för processen. Utöver mötena har allt ma-
terial funnits tillgängligt på kommunens hemsida under hela processen 
där synpunkter kunnat lämnas elektroniskt. Utställning av handling-
arna här även ägt rum i stadshuset.

Formellt samråd utförs under våren/sommaren 2012. Granskning 
beräknas utföras under senhösten 2012 och antagande strax därefter. 
Översiktsplanen beräknas vinna laga kraft invid årsskiftet 2012/2013.

Översiktsplanens rättsverkan och roll 
Översiktsplanen för Haparanda skall ange mål och inriktning för Hapar-
andas fysiska utveckling fram till 2020.

Översiktsplanen har ingen rättsligt bindande verkan vare sig för myndig-
heter eller enskilda. Den är att betrakta som en rekommendation eller 
vägledning när olika beslut om mark- och vattenanvändning ska fattas. 
Den kan också ses som en överenskommelse mellan staten och kommu-
nen om hur mark- och vattenanvändning, byggande mm bör utvecklas.

Inom kommunen kommer översiktsplanen att utgöra program och un-
derlag för framtida planläggning samt underlag för prövning av bygglov 
och andra tillståndsärenden.

Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor får både långsiktiga 
och sektorövergripande konsekvenser. Sådana beslut kan därför inte ses 
isolerade utan måste sättas in i större sammanhang så att god hushåll-
ning med pengar och naturresurser kan främjas och konfl ikter mellan 
motstridiga intressen minimeras.

I dialogen med staten är översiktsplanen ett viktigt instrument för dis-
kussion om allmänna intressen och riksintressen. 

Översiktsplanens roll är bl. a. att göra avvägningar mellan olika sektors-
intressen och andra intressen. Det önskvärda är därför att översiktspla-
nen och andra långsiktiga planer och program fungerar i växelverkan 
och ständigt analyserar och vidareutvecklar kommunens långsiktiga 
strategier.

Organisation och ansvar
Kommunens formella handläggning av översiktsplanen sker hos kom-
munstyrelsen som är huvudman för den översiktliga planeringen. Sam-
hällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanefrågor. Översiktsplanen  
antas av kommunfullmäktige.

För det löpande arbetet med översiktsplanen ansvarar kommunlednings-
förvaltningen genom planeringschefen.
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1. FINSK SAMMANFATTNING

Del 1: Finsk sammanfattning

Kapitlet innehåller en fi nsk sammanfattning av översiktsplanens innehåll och rekommen-
dationer för underlag till samråd enligt ESBO-konventionen. 

Tämä yleiskaavan suomenkielinen yhteenveto. 

Suomenkielinen yhteenveto
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Del 1: Finsk sammanfattning
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ESBO-KONVENTIONEN
Haparanda angränsar till Finland/Torneå kommun. Det innebär markan-
vändning och verksamheter i Haparanda också påverkar fi nskt område. 
Påverkan kan vara såväl positiv som negativ. Detta innebär att Haparandas 
översiktsplanearbete skall hanteras enligt Esbokonventionens protokoll 
och att handlingarna skall översättas till fi nska och att samråd skall ske 
med berörda fi nska kommuner och myndigheter.

Denna översiktsplan sammanfattas därför på fi nska samt att alla markan-
vändningskartor gjorts tvåspråkiga. Samrådet med de fi nska myndigheter-
na sker därför med samma handlingar som med de svenska myndigheterna 
och inga särskilda delrapporter kommer att upprättas.

ESPOON SOPIMUS
Haaparanta sijaitsee Suomen/Tornion kaupungin rajanaapurina. Tästä 
syystä Haaparannan maankäyttö ja toiminnot vaikuttavat myös Suomen 
alueeseen. Vaikutukset voivat olla sekä myönteisiä että kielteisiä. Siksi 
Haaparannan yleiskaavatyötä on käsiteltävä Espoon sopimuksen pöytä-
kirjan mukaisesti, ja asiakirjat on käännettävä suomeksi, ja kuuleminen 
on järjestettävä asianomaisten Suomen kuntien ja viranomaisten kanssa.

Tästä yleiskaavasta esitetään siksi yhteenveto suomeksi ja kaikki ma-
ankäyttökartat on laadittu kaksikielisinä. Neuvonpito suomalaisten vira-
nomaisten kanssa pidetään siksi samoilla asiakirjoilla kuin ruotsalaistenkin 
viranomaisten kanssa eikä mitään erityisiä osaraportteja laadita. 

OSA 0 Johdanto
Yleiskaavan on oltava helppolukuinen ja suuren yleisön ymmärrettävissä 
samalla kun sen on täytettävä lainsäädännön sille asettamat vaatimukset. 
Yleiskaava ei ole oikeudellisesti sitova, vaan se toimii kunnan maankäytön 
suosituksena. Sitä käytetään myös valtion viranomaisten ja naapurikuntien 
välisessä maankäyttöön liittyvässä keskustelussa.  

Yleiskaava laaditaan keräämällä taustatietoa kaikista asianomaisista naa-
purikunnista Suomesta ja Ruotsista sekä asianomaisilta viranomaisilta. 
Prosessissa kootaan myös taustatietoa kuntalaisilta. Saadun aineiston 
perusteella kunta järjestää sen jälkeen virallisen kuulemistilaisuuden ra-
portteineen ja karttoineen. Ensimmäisen kuulemisen jälkeen huomioidaan 
siitä esitetyt kannanotot ja aineisto työstetään ne huomioiden ja lähetetään 
yleisön ja asianomaisten tarkastuskäsittelyyn. Siten saadut lausunnot 
kootaan ja suunnitelma on valmis kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.  

Prosessi toteutetaan Ruotsin kaava- ja rakennuslain mukaisesti. Kaavan 
on toteutettava Haaparannan ja Tornion Visio 2020-asiakirjan sisältöä. 
Suunnittelupäällikkö on jatkuvasta yleiskaavatyöstä vastaava virkailija.
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Del 1: Finsk sammanfattning

OSA 1 Suomenkielinen yhteenveto                 
Tämä yleiskaavan suomenkielinen yhteenveto. 

OSA 2 Kunnan yleiset tavoitteet
Kappaleessa kunnan yleiset tavoitteet ja visiot esitellään Haaparannan ja 
Tornion yhteinen visio 2020.  

Kappaleessa kuvataan, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta Haaparanta 
saavuttaa yhteisen vision tavoitteet ja miten visio vaikuttaa tähän yleiskaa-
vaan. Näin toteutuvat poliitikkojen ajatukset siitä, millaisilta kaupungit 
ja maaseutu näyttävät vuonna 2020. 

OSA 3 Suunnittelun edellytykset ja kunnan 
kannanotot 
Kappaleessa suunnittelun edellytykset ja kunnan kannanotot esitetään 
ne edellytykset, jotka kunnan on huomioitava suunnittelussaan. Yleiskaa-
van luettavuuden parantamiseksi sitä on täydennetty alueita esittävillä 
kartoilla. 

Edellytykset kuvataan viidessä osassa:
A, Yleiset intressit kuten luontoympäristönsä vuoksi suojeltavat alueet, 
liikenneyhteydet, poronhoito, ulkoilu ja matkailu, kulttuuriympäristön 
hoito, arvokkaat aineet ja mineraalit, tekninen infrastruktuuri kuten 
tuulivoima
B, Ympäristö ja riskitekijät kuten Radon, joen Tulvavaarat ja saaristo, 
valo- ja meluhaitat, Vyörymäriskit, Vaarallisten aineiden kuljetukset, 
Ympäristölaatunormit, Ruotsin, Norrbottenin ja Haaparannan kunnan 
ympäristötavoitteet,
C, Suunnitelmat ja asetukset esittää voimassa olevat aluemääräykset, 
asemakaavat, Rantasuojan, Maaseudun kehittämisen rannanläheisillä 
alueilla, Maisemakuvan suojan.
D, Kuntien väliset asiat, joissa kunnat yhdessä kertovat, miten ne haluavat 
tehdä yhteistyötä kaava-asioihin liittyen
E, Säilyttämissuunnitelma, jossa kunta nimeää suojeltavat rakennukset 
ja ympäristöt

Kokoava Kuvaus edellytyksistä.

A, Yleiset intressit
Kartta Ympäristölain 4. luvun mukaisiset valtakunnallisesti arvokkaat 
alueet ja Natura 2000-alueet sekä kartta Luonnonsuojelu, kansallispuis-
tot, luonnonsuojelualueet ja lintujen suojelualueet osoittaa kansallisesti 
suojellut alueet. 

Suomelle ei odoteta aiheutuvan kielteisiä vaikutuksia alueita koskevista 
rakentamis- ja käyttörajoituksista. 

Kartta Valtakunnallisesti arvokas ulkoilu ja matkailualue näyttää ensisi-
jaisesti ulkoilulle varatut alueet.
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Del 1: Finsk sammanfattning
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Suomelle ei odoteta aiheutuvan kielteisiä vaikutuksia alueiden varaami-
sesta ensisijaisesti liikunnallisen ulkoilun käyttöön. 

Kartta Kulttuuriympäristön hoito esittää suojeltavat kulttuuriympäristöt.  

Suomelle ei odoteta aiheutuvan kielteisiä vaikutuksia alueiden kulttuuri-
historiallisesti arvokkaiden ympäristöjen säilyttämisestä. 

Kartta Arvokkaat aineet ja mineraalit osoittaa käytössä olevia louheita, 
turvesoita, soran ja ruokamullan ottamoita. 

Suomelle ei odoteta aihetuvan kielteisiä vaikutuksia siitä, että olemassa 
olevia kivi- ja maa-aineksen ottamoita hyödynnetään edelleen, koska ne 
ovat suhteellisen pieniä ja niin kaukana rajasta, että niiden ei voida olettaa 
aiheuttavan häiriöitä. 

Kartta Liikenneyhteydet osoittaa valtakunnallisesti tärkeät tiet E4, Valtatie 
99, vanha ja uusi Haaparannan rata, Seittenkaaren ja Nikkalan satamat 
sekä niihin liittyvät väylät ja veneliikenteen.

Liikenneyhteydet ovat tärkeitä alueellisen yhtenäisyyden kannalta, tämän 
painottaminen lisää kulkuväylien statusta Ruotsin suunnittelussa ja vaikut-
taa myönteisesti Perämeren alueeseen, koska kulkuväylät varmistetaan 
täten myös yleiskaavassa. Myönteiset vaikutukset Suomelle. 

Kartta Vedenkäyttö osoittaa ammattikalastukselle erityisesti tärkeät alu-
eet, joita ovat Seittenkaaren saaren lähellä sijaitseva alue sekä suurempi 
yhtenäinen alue Tornionjokisuussa ja valtakunnanrajan myötäisenä.

Kalastus on tärkeä alueelle ja sen elinvoima on varmistettava, kielteisiä 
vaikutuksia ei ole odotettavissa. 

Kartta Kosteikot osoittaa kaikkein tärkeimmät, Luokkaan 1 kuuluvat 
suojeltavat kosteikot. 

Suomelle ei odoteta aiheutuvan kielteisiä vaikutuksia alueiden säilyttämi-
sestä arvokkaina ympäristöinä. 

Kartta Poronhoito osoittaa ydinalueiden valtakunnallisesti tärkeät alueet 
sekä porojen muuttoreitit ja poronhoidon tarpeet. Poronhoitoa harjoitta-
vat kaksi poronhoitoyhdistystä, Pirttijärven ja Liehittäjän saamelaiskylät. 

Suomelle ei odoteta aiheutuvan kielteisiä vaikutuksia siitä, että alueita 
käytetään poronhoitoon. 

Kartta Maatalous osoittaa parhaimmat viljelykäytössä olevat maatalous-
maat. Tekstissä kuvataan myös, että metsätalous muulla maa-alueella on 
kunnalle tärkeä monesta eri näkökulmasta esimerkiksi tulojen lähteenä 
ja virkistys- ja ulkoilualueena. 

Suomelle ei odoteta aiheutuvan kielteisiä vaikutuksia maatalouden ja 
metsätalouden jatkamisesta kunnan alueella.
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Del 1: Finsk sammanfattning

Tekninen infrastruktuuri koskee kunnan alueella olevia ja sinne suunni-
teltavia teknisiä laitoksia. Näitä ovat kaukolämpö, juomavedenottopaikat, 
kadut, vesijodot ja viemärit, jätteiden käsittely, viestintään liittyvät mastot 
ja tuulivoima. 

Suomelle aiheutuu vaikutuksia ennen kaikkea uuden tuulivoiman 
käyttöön oton yhteydessä. Suomalaiset viranomaiset ja naapurikunnat 
on Espoon sopimuksen nojalla otettava mukaan kuulemismenettelyyn 
uusia tuulivoima-alueita valtakunnanrajan läheisyyteen suunniteltaessa. 
Tällaisia voivat olla saaristoon ja jokilaaksoon suunniteltavat tuulivoi-
marakentamiset. 

B, Ympäristö ja riskitekijät
Kunta huomioi suunnittelussaan eri riskitekijät. Maaperäisen radonin 
osalta voidaan todeta riskien olevan vähäiset asuinrakentamiseen varatuilla 
alueilla. 

Jokivarressa otetaan huomioon alhaisin soveltuva perustustaso, koska 
Tornionjoki on valjastamaton ja voi siksi tulvia tietyissä olosuhteissa, 
varsinkin jäänlähdön yhteydessä. Suunnittelussa käytetään SMHI:n ja 
SYKE:n faktaa. 

Rannikolla ja saaristossa otetaan huomioon, että merenpinta voi nousta 
ja että asunnot on siitä syystä rakennettava turvalliselle korkeustasolle. 

Keräsjoen varrella on joitakin pieniä vyörymävaara-alueita, nämä alueet 
jätetään rakentamisen ulkopuolelle. 

Valo- ja meluhaittoja syntyy ennen kaikkea teollisuuteen ja tekniseen in-
frastruktuuriin, liikenteeseen liittyen.  Konfl ikteilta vältytään erottamalla 
teollisuus ja muut sen tyyppiset toiminnot asutusalueista ja suojeltavista 
alueista. 

Vaarallisten aineiden kuljetukset ohjataan liikenneturvallisimmille ja par-
haiten tähän tarkoitukseen sopiville teille, E4-tielle ja tielle 99. Muuten 
kuljetukset ohjataan rautateille.

Ympäristölaatunormit on määrätty kansallisissa määräyksissä ja ne ilmoit-
tavat alhaisimman hyväksytyn ympäristölaadun, jonka ihminen/ympäristö 
kestää. Haaparanta soveltaa näitä suunnittelussaan. 

Luvussa ilmoitetaan myös Ruotsin, Norrbotten ja Haaparannan kunnan 
ympäristötavoitteet. Haaparanta soveltaa näitä suunnittelussaan. 

Suomelle ei odoteta aiheutuvan kielteisiä vaikutuksia sen johdosta, että 
Haaparanta ottaa huomioon riskialueet ja suhtautuu pidättyväisesti näille 
alueille rakentamiseen.
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C, Suunnitelmat ja asetukset 
Kartta Asemakaavoitetut alueet osoittaa kunnassa sijaitsevat alueet, joilla 
on tiiviimpää asutusta ja erityisiä laitoksia, ja joille kunta on laatinut asema-
kaavat ohjatakseen tarkemmin niiden kehittämistä. Pienimuotoisempaa 
asutusta voidaan rakennuslupaprosessilla sallia myös asemakaavoitettujen 
alueiden ulkopuolella. 

Rantasuoja on yleensä voimassa kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
100 metriä rannasta kaikkien vesistöjen läheisyydessä. Joillakin kunnassa 
sijaitsevilla alueilla on lisäksi voimassa laajempi rantasuoja, joka käsittää 
laajemman alueen rannan läheisyydessä. Kunta on pyytänyt Norrbottenin 
läänin lääninhallitusta tarkistamaan alueet, joilla laajennettu rantasuoja 
on voimassa. 

Kunta on myös osoittanut alueita, joilla uusi rakentaminen voitaisiin sallia, 
nämä alueet ovat niin sanottuja Maaseutukehittämisen kannalta tärkeitä 
rannanläheisiä sijainteja. Osoitettuja alueita on:
• Rannikolla ja saaristossa ja ne käyvät ilmi saariston tarkennetusta 

yleiskaavasta
• Karungin Kirkkosaaressa ja käyvät ilmi Karungin yleiskaavan tarken-

nuksesta
• Vuono-Salmi-kylien alueella ja käyvät ilmi tarkennuksesta Vuono-

Salmi

Kunnassa on alueita, joissa on voimassa Norrbottenin läänin lääninhal-
lituksen asettamia rakentamisrajoituksia, joiden tarkoituksena on Mai-
semakuvan suojaaminen. Kunta on tullut siihen tulokseen, että nämä 
määräykset ovat vanhentuneita, koska ne ovat peräisin vuodelta 1969, ja 
on siksi pyytänyt Lääninhallitusta tarkistamaan ne. 

Ajankohtaisia rajanylisiä asioita voivat olla uusi rajanläheinen rakenta-
minen jokivarressa ja rannikolla/saaristossa. Suomen viranomaiset ja 
naapurikunnat on Espoon sopimuksen nojalla otettava mukaan kuule-
mismenettelyyn silloin kun valtakunnanrajan läheisyyteen suunnitellaan 
laaja-alaista rakentamista.  

D, Tärkeimmät kuntien väliset asiat Perämeren alueella ja 
naapurikuntien kanssa esitetään seuraavassa.
Ajankohtaiset alueelliset yhteiset suunnitteluasiat Perämeren alueen 
suomalaisten ja ruotsalaisten kuntien ja järjestöjen kanssa: 
• Ruotsin ja Suomen henkilöjunaliikenteen yhteen liittäminen 
• Ruotsalaisten ja suomalaisten satamien yhteistyö/yhteiskäyttö
• Ruotsalaisten ja suomalaisten lentokenttien yhteistyö/yhteiskäyttö
• Alueellisen joukkoliikenteen parantaminen maanteillä ja rautateillä 
• Työ, joka tähtää siihen, että valtatie E4 saadaan kohtaamisvapaaksi, 

liikenneturvalliseksi ja hyvin kuljettavaksi 
• Norrbotnia-radan toteuttaminen
• Yleiskaavoitus- ja alueellisen suunnittelun yhteistyön lisääminen
• Yhteinen näkemys tuulivoimarakentamisesta
• Perämeren saariston matkailun, ulkoilun, rakentamisen ja luonnon-

suojelun kehittäminen
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Ajankohtaiset yhteiset suunnitteluasiat Tornion kaupungin kanssa:
• Yhteinen yleiskaavasuunnittelu ja tulevaisuuden maankäytön esittä-

minen
• Yhteinen linja-auto/matkatavara/taksi matkustuskeskus 
• Henkilöjunaliikenteen yhteinen matkustuskeskus 
• Yhteinen rautatie/maantiekuljetusten logistiikkakeskus 
• Yhteisen paikallisliikenteen (Ringlinjen/Kaupunkilinja) kehittäminen 
• Kaupunkien kevyenliikenteenväyläverkoston parantaminen
• Uuden Kirkonmäen ja Tervahovin välisen kevyenliikenteensillan 

rakentamisen mahdollisuus rautatiesillan yhteyteen 
• Rajalla-alueen rakentaminen ja ylläpitäminen, mihin kuuluu yhteinen 

Vitorian tori, Rajakanava, EU-puisto, Rajakaari, Matkustuskeskus ja 
niin edelleen 

• Kaupunkien yhteisen tulvasuojan tarkistaminen
• Tornionjokisuun ruoppaus

Ajankohtaiset suunnitteluasiat naapurikuntien Kalixin, Överkalixin ja 
Övertorneån kanssa:
• Kalixin ja Haaparannan välinen, E4-tien kanssa rinnakkainen kevy-

enliikenteenväylä
• Kuntien rajoilla sijaitsevien suojeltujen luontoalueiden selostaminen 

ja suojelu
• Yhteiset toimenpiteet alueen lentokentille menevien parempien jouk-

koliikenneratkaisujen aikaan saamiseksi 
• Alueen kaava-asioihin liittyvää yhteistyötä on lisättävä
• Tiet E4 ja E10 on kunnostettava
• Tie 99:n hyvän liikenneturvallisuuden ja toimivuuden edistämi-

nen  
• Haaparannan ja Mataringin välisen valtatie 99:n suuntainen kevyen 

iikenteenväylä
• Linja-auto- ja henkilöjunaliikenteen matkustuskeskusten suunnit-

telussa on otettava huomioon, että niitä käyttävät myös Övertorneån 
kunnassa asuvat, mikä edellyttää pitkäaikaispysäköinnin mahdol-
lisuutta ja muuta vastaavaa 

Kuntien välinen yhteinen suunnittelu vahvistaa aluetta. Myönteinen 
vaikutus Suomelle. 

E, Suojelusuunnitelma osoittaa ja selventää valokuvin 
erityisesti suojeltavat rakennukset Haaparannalla kylät 
mukaan lukien sekä Haaparannan kaupungin ruutukaa-
va-alueen ja torin. 
Suomelle ei odoteta aiheutuvan kielteisiä vaikutuksia siitä, että Haaparanta 
säilyttää suojeltavia rakennuksia ja ympäristöjä.  
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OSA 4 Yleiskaavassa osoitettu maankäyttö
Tässä esitellään käsillä olevassa yleiskaavassa osoitetut maankäytön eri 
muodot. Nimiä käytetään edellytyksiä esittävissä kartoissa, koko kunnan 
kattavassa kartassa sekä yleiskaavan tarkennuksissa. Tietty maankäyttö 
on ajankohtainen maaseudulla, kun taas muuta maankäyttöä sovelletaan 
ainoastaan eri taajamissa ja rakennetuissa ympäristöissä.

Keskusta
Nimeä Keskusta on käytetty ainoastaan tiheimpään asutuista kunnan 
osista. Tässä on tavoitteena, että julkiset ympäristöt/kohtaamispaikat, 
asuminen, kapallinen toiminta ja kauppa sijoittuvat toistensa lomaan. 
Rakennukset ovat korkeampia kuin muilla alueilla ja ne edesauttavat 
alueella asuvien/oleskelevien määrän kasvua. 

Asuinalue ja paikalliset asuinpalvelut
Asuminen ja pienet kaupalliset toiminnot.

Vapaa-ajanasuminen
Vapaa-ajanasuntojen alue, jossa ei ole samoja yhteiskuntapalveluja kuin 
pysyvään asutuilla alueilla. 

Kauppa ja palvelut
Tilaa, suuria rakennusvolyymejä ja runsaita pysäköintimahdollisuuksia 
vaativan kaupan alue. 

Matkailutarkoitus
Tilaa vaativan matkailun alue, jolle on varattava tiivistämis- ja lisärakenta-
mismahdollisuudet tulevaisuudessa. 

Urheilu- ja ulkoilualue
Tilaa vaativille urheilulajeille, kuten jalkapallolle, jääpallolle, jääkiekolle ja 
muille vastaaville tarkoitettu alue, jolle on varattava tiivistämis- ja lisära-
kentamismahdollisuus tulevaisuudessa. 

Julkiset rakennukset
Erityisen tärkeiden/suurten julkisten yhteiskunnallista toimintaa sisältä-
vien rakennusten alue. Tällaisia ovat esimerkiksi koulut, hoitolaitokset, 
kaupungintalot ja tekniset laitokset kuten viemärilaitokset ja juomavesi-
laitokset.

Kirkko ja hautuumaa
Alueet, joilla sijaitsee kirkkoja, kappeleita ja muita ihmisille toimintansa 
vuoksi arvokkaita rakennuksia ja joskus myös itse rakennuksena, esimer-
kiksi arkkitehtuurinsa vuoksi, arvokkaita rakennuksia. 

Teollisuusalueet
Alueet, jotka mahdollistavat teollisuuden, varastotoiminnat ja logistiik-
kakeskuksen aiheuttamatta haittaa asutuille ympäristölle.
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Maatalousalue
Alueet, jotka on tärkeää säilyttää aktiivisessa viljelykäytössä.

Arvokkaat aineet
Alueet, joilla on hyödynnettäviä luonnonvaroja.

Liikenneyhteydet
Alueet, jotka ovat tärkeitä alueen ja sen paikkakuntien kehitykselle. Lai-
tokset tarvitsevat tilaa ja hyviä sijainteja/toteutuksia yhdyskunnissa. 

Lento
Ruotsalaisten ja suomalaisten lentokenttien yhteistyö/yhteiskäyttö, Haa-
parannan osalta tarkoitetaan Kemi/Tornion ja Luulajan lentokenttiä.  

Merenkulku
• Kaupallisten ruotsalaisten ja suomalaisten satamien yhteistyö/yhte-

iskäyttö 
• Perämeren saariston satamien kehittäminen matkailun ja ulkoilun 

tarpeisiin

Rautatie 
Uusi ja vanha Haaparannan rata sekä niiden yhteys Suomen rautatiehen ja 
rautateiden tavaraliikenteen logistiikkakeskukseen, logistiikkakeskukseen, 
Ruotsin ja Suomen henkilöjunaliikenteen yhteen kytkemiseen sekä mat-
kustuskeskukseen. 

Tiet
Tärkeät kansalliset tiet kuten E4-tie valtatie 99 sekä muut tiet. 

Kevyenliikenteenväylät
Kevyenliikenteenväylät taajamissa ja niiden ulkopuolella

Moottorikelkkareitit
Toimivat moottorikelkkareitit, joista on liittymät naapurikuntiin

Luontopolut ja viheralueet
Luontoarvojen säilyttämisen ja ihmisten virkistäytymismahdollisuuksien 
kannalta tärkeät alueet. Näitä on mahdollisuuksien mukaan oltava ja niitä 
on säilytettävä kaikkien taajamien läheisyydessä. 

Siirtolapuutarhat
Alueita, joilla henkilöt, jotka eivät omista omaa viljeltäväksi kelpaavaa 
maata, voivat pitää omaa siirtolapalstaa.  

Golfkenttä
Golfi n pelaamiseen/virkistäytymiseen varatut alueet. 
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Tuulivoima
Alueet, joiden kunta on arvioinut soveltuvan eri suuruisten tuulivoima-
puistojen rakentamiseen. Sijaitsevat Perämeren rannikolla ja saaristossa. 

Riskialueet
Tulva-, vyörymä-, radonvaara-alueet.  

LIS- alueet: Maaseudun kehittäminen rannanläheisillä 
alueilla
Alueet, joilla kunta on arvioinut olevan edellytyksiä toteuttaa laajempaa 
rannan läheistä rakentamista. Sijaitsevat Tornionjokivarressa, Perämeren 
rannikolla, meren saarilla.

Muu maa-alue
Maa-alue, jolle kunta ei ole osoittanut mitään erityistä maankäyttöä. Usein 
metsää ja luonnonmaata, joita voi käyttää moneen tarkoitukseen, mutta 
jonne ei ole juurikaan rakentamispaineita. 

Koko kunnan kattava maankäyttökartta
Karttaa käytetään osoittamaan maankäyttömahdollisuuksia suurimpia 
rakentamispaineita omaavien alueiden ulkopuolella. Näiden alueiden 
suunnittelu on vähäisempää. Osoitettu maankäyttö on ennen kaikkea 
maaseutukylien asuntoja, vapaa-ajanasuntoalueita, teitä/rautateitä, maa-
nottotoimintaa sekä tuulivoima-alueita. 

Suomelle odotetaan aiheutuvan vaikutuksia koko kunnan kattavalla 
kartalla osoitetusta maankäytöstä lähinnä uusista tuulivoima-alueista. 
Suomen viranomaiset ja naapurikunnat on Espoon sopimuksen nojalla ot-
ettava mukaan kuulemismenettelyyn silloin, kun uusia tuulivoima-alueita 
suunnitellaan valtakunnanrajan läheisyyteen, esimerkiksi saaristoon ja 
jokivarteen. Esimerkkeinä tällaisista alueista voidaan mainita Stopparen, 
Kivivaara ja Tammajänkkä.  

OSA 5 Yleiskaavan tarkennukset
Tässä selostetaan maankäyttö tarkemmassa mittakaavassa keskustan ja 
Tornionjokivarren ja Rannikon/Saariston taajamien osalta. 

Tämä on varsinainen kunnallinen kannanotto maankäytöstä sen jälkeen 
kun kaikki näkökannat ja kaikki tarve rakennettavasta maasta, suojeltavista 
alueista ja vastakkaisista intresseistä on otettu huomioon. Kartoilla on siksi 
erittäin suuri merkitys kunnan tahtotilan osoittajina.  

Tarkennus Säivi (Säivis)
Säivin rannikkokylä sijaitsee kunnan länsiosassa noin 20 km rajalta. Ky-
lässä on asutusta, pienteollisuutta, maa- ja metsätaloutta. Kaava osoittaa 
lisää asuinrakentamiseen soveltuvaa maata. Maa-aluereservin arvioidaan 
riittävän koko suunnittelukaudelle. 

Vaikutus Suomelle, kylän arvioidaan sijaitsevan niin kaukana rajasta, että 
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mitään kielteisiä vaikutuksia ei odoteta kylän suunnitelmien mukaisesta 
rakentamisesta. 

Tarkennus Seittenkaari (Seskarö)
Seittenkaaren kylä sijaitsee meren saaressa kunnan länsiosassa, noin 20 
km rajalta. Kylässä on tällä hetkellä asutusta, kauppaa, sahalaitos, pien-
teollisuutta, koulu ja lastentarha sekä metsätaloutta. Kaava osoittaa lisää 
asuinrakentamiseen ja teollisuudelle soveltuvaa maata. Maa-aluereservin 
arvioidaan riittävän koko suunnittelukaudelle.  

Vaikutus Suomelle, kylän arvioidaan sijaitsevan niin kaukana rajasta, että 
mitään kielteisiä vaikutuksia ei odoteta kylän suunnitelmien mukaisesta 
rakentamisesta. 

Tarkennus Nikkala
Nikkalan rannikkokylä sijaitsee noin 10 km rajalta länteen. Kylässä on 
tällä hetkellä asutusta, kauppaa, pienteollisuutta, koulu ja lastentarha 
sekä metsätaloutta. Kaava osoittaa lisää asuinrakentamiseen soveltuvaa 
maata. Maa-aluereservin arvioidaan riittävän koko suunnittelukaudelle. 
 
Vaikutus Suomelle, kylän arvioidaan sijaitsevan niin kaukana rajasta, että 
mitään kielteisiä vaikutuksia ei odoteta kylän suunnitelmien mukaisesta 
rakentamisesta. 

Tarkennus Vuono-Salmi
Rannikkokylät Vuono ja Salmi (Salmis) sijaitsevat noin 4 km rajasta län-
teen. Kylissä on tällä hetkellä asutusta, vapaa-ajanasutusta, maa- ja metsäta-
loutta. Kaava osoittaa lisää asuinrakentamiseen ja teollisuudelle soveltuvaa 
maata. Maa-aluereservin arvioidaan riittävän koko suunnittelukaudelle.  

Vaikutus Suomelle, mitään kielteisiä vaikutuksia ei odoteta kylän suun-
nitelmien mukaisesta rakentamisesta. 

Tarkennus Haaparanta
Haaparanta muodostaa keskustan ja se on myös se osa kuntaa, jolla on 
kaikkein tiiviimmät yhteydet rajanylisiin toimintoihin kaksoiskaupunkien 
yhteisen ydinkeskustan ja Rajalla På Gränsen kaupunginosan kautta. 
Haaparannalla on tällä hetkellä tyypillistä kaupunkien tarpeista lähtevää 
toimintaa ja laajenemismahdollisuudet on varattu suurin piirtein kaikille 
nykyisille maankäyttötavoille. Tärkeitä muutoksia ovat teollisuusalueelle 
ja kaupungin länsipuolelle suunnitellulle logistiikkakeskukselle (tavara 
ym.) varatut uudet alueet. Lisää maata tilaa vaativalle kaupalle Haapar-
antaTornion yhteiseen ostoskäytävään (Björka). Rajalla På Gränsen alueen 
edelleen kehittäminen yhdessä Tornion kanssa. Lisää mahdollisuuksia 
asuntorakentamiseen. 

Maa-aluereservin arvioidaan riittävän koko suunnittelukaudelle.  

Vaikutukset Suomelle arvioidaan pääosin myönteisiksi, Haaparantahan 
on Tornion yhteistyökumppani. Kielteisiltä vaikutuksilta vältytään sijoit-
tamalla haittoja mahdollisesti aiheuttava toiminta, kuten teollisuus ja 
rautatiekuljetusten logistiikkakeskus Haaparannan asuinalueiden ulko-
puolelle ja siten myös etäälle Tornion asuinalueista.
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Tarkennus Saaristo
Haaparannan saaristo ulottuu valtakunnanrajalta 25 km länteen, lounaassa 
ulottuvuus on noin 30 km.

Saaristossa on tällä hetkellä ennen kaikkea vapaa-ajanasuntoja, kalastus-
paikkoja, ja Seittenkaaren saarella lisäksi leirintäalue/uimaranta sekä 
tuulivoimapuisto.

Kaava osoittaa lisää maata vapaa-ajanasutuksen rakentamiseen ja uudelle 
tuulivoima-alueelle Kivijärvessä sekä toiselle alueelle nimeltä Stopparen, 
joka sijaitsee Sanskerin (Sandskär) saaresta kaakkoon. Maa-aluereservin 
arvioidaan riittävän koko suunnittelukaudelle

Suomelle kartalla osoitetusta maankäytöstä voi aiheutua vaikutuksia 
Stopparen alueelle sijoitettavasta tuulivoima-alueesta. Suomalaiset vira-
nomaiset ja naapurikunnat on siksi otettava mukaan niiden kuulemis-
menettelyyn.

Tarkennus Tornionjokilaakso
Jokilaakso ulottuu koko kunnan alueelle noin 40 km pituisena. 

Jokilaaksossa on tällä hetkellä lähinnä pysyvää asutusta, vapaa-ajanasuntoja 
ja matkailukeskuksia. 

Kaava osoittaa lisää rakennettavaa maata täydentävälle asuntorakentami-
selle ja Ruotsin ja Suomen Kukkolan kylät yhdistävälle riippusillalle tai 
jollekin muulle liikenneratkaisulle. Maa-aluereservin arvioidaan riittävän 
koko suunnittelukaudelle

Kartalla osoitetun maankäytön vaikutukset Suomelle ovat vähäiset. 

Tarkennus Karunki (Karungi)
Kylä sijaitsee Tornionjoen varressa ja se on Suomen Karungin kaksoiskylä. 
Kylässä on tällä hetkellä asuinrakennuksia, kauppa/kioski, pienteol-
lisuutta, maa- ja metsätaloutta, koulu ja lastentarha. Kaava osoittaa lisää 
maata asuntorakentamiseen. Maa-aluereservin arvioidaan riittävän koko 
suunnittelukaudelle.

Vaikutus Suomelle on yhteistyökumppanin Suomen Karungin kautta 
myönteinen. Kielteisiä vaikutuksia ei odoteta aiheutuvan suunnitellusta 
asuntojen lisärakentamisesta.  

OSA 6 Aikataulu
Tässä esitetään luettelon muodossa, mitä voidaan rakentaa ja millä aika-
taululla. Taulukko näyttää myös, kuinka pitkään saatavilla oleva maa-alue 
Yleiskaavan tarkennusten mukaan riittää, odotusten mukaiselle asuntora-
kentamiselle/laajenemiselle. 

Haaparanta – osoitettu maa-alue riittää Keskustatoiminnoille, Teollisuu-
delle, Kaupalle, Kerrostaloille, Omakotitaloille, Urheilulle ja Rautatiekul-
jetusten logistiikkakeskukselle. 
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Vuono-Salmi – osoitettu maa-alue riittää täydentävälle omakotitaloraken-
tamiselle sekä vapaa-ajanasunnoille. 
Nikkala – osoitettu maa-alue riittää täydentävälle omakotitalorakenta-
miselle. 
Seittenkaari – osoitettu maa riittää täydentävälle omakotitalorakentami-
selle sekä teollisuudelle. 
Säivi – osoitettu maa-alue riittää täydentävälle omakotitalorakentamiselle.
Saaristo – osoitettu maa-alue riittää täydentävälle vapaa-ajanrakentamiselle 
sekä Seittenkaaren leirintäalueen/uimarannan laajentamiselle.
Karunki – osoitettu maa-alue riittää täydentävälle omakotitalorakenta-
miselle.
Jokilaakso – osoitetun maa-alueen arvioidaan riittävän täydentävälle 
omakotitalorakentamiselle.
Koko kunnan kattava kartta (pienempiä paikkakuntia ja yksittäisiä ta-
loja)– osoitetun maa-alueen arvioidaan riittävän omakotitalorakentamisen 
tarpeisiin. 

Kaikilla paikkakunnilla on voitu varmistaa viheralueiden ja luontopolkujen 
saatavuus.

Eri alueiden vaikutukset Suomelle selostetaan kunkin tarkennuksen 
yhteydessä, osa 5.

OSA 7 Vaikutukset
Tässä selostetaan tekstin ja taulukoiden muodossa nyt osoitettujen aluei-
den rakentamisen/maankäytön odotetut vaikutukset. Vaikutukset Suo-
melle esitetään tämän käännöksen jokaisen kappaleen yhteydessä erikseen. 

OSA 8 Liitteet
Tässä selostetaan tästä yleiskaavasta jätetyt, kuulemistilaisuuksien jälkeiset 
kannanotot (ensimmäinen mahdollisuus vaikuttaa kaavaluonnokseen) ja 
myöhemmin sen tarkennetusta versiosta (toinen mahdollisuus vaikuttaa 
kaavaluonnokseen) jätetyt kannanotot.

Kun yleiskaava on käynyt läpi sille määrätyn kuulemismenettelyn ja 
kun sitä on tarkennettu sen pohjalta, se on valmis kunnanvaltuuston 
hyväksyttäväksi. 
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MÅL OCH VISIONER

Del 2: Mål och visioner
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Uppfyllandet av Vision 2020 i översiktsplanen
Ett av de viktigaste dokumenten som översiktsplanen skall vara med och 
uppfylla är städernas gemensamma Vision 2020 för framtiden. Berörda 
områden och hur de redovisas i översiktplanen ses i tabellen nedan.

VISION 2020

Vision 2020

GRÄNSLÖS
KUNSKAP

LOGISTISK
NODHAPARANDATORNIO,

Ett internationellt centrum
mitt i Barents

UPPLEVELSERIK 
HANDELS-

OCH
BESÖKSPLATS

HÅLLBAR
LIVSMILJÖ

DYNAMISK
FÖRETAGSAMHET
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Del 2: Mål och visioner

Kritiska 
framgångsfaktorer

Målsättning Åtgärd Redovisning i
Översiktsplanen

Gränslös förskola Fritt val av förskola i Haparanda/Tornio Uppdatera förskoleavtalet mellan   
Haparanda/Tornio 

Redovisas ej

Gränsöverskridan
de samarbete inom 
utbildning

Skolorna har årligen gemensamma teman 
för utbildning och undervisning 

Entreprenörskap med i undervisning på alla 
nivåer

Senast år 2015  har alla elever i 
Haparanda/Tornio möjlighet att studera 
grannspråket (finska, svenska) 

- gemensamma utbildningar 
- samarbete mellan vänskolor 
- Gemensamma projekt (personal, 
elever)
- lärarutbyte
-internationellt ungdomscenter

Skrivs in i 
läroplan/utbildningsprogram

Valfri svenska tillbaka på låg- och 
mellanstadiet i Tornio 2011 
Svenska som  A2 språk på 
högstadiet i Tornio  2014

Redovisas ej

Flerspråkiga 
utbildnings- och 
studiemöjligheter

Vittomfattande samarbete mellan Finland 
och Sverige inom  gymnasie- och 
högskolenivå är  resurs för utvecklande av 
kompetens i gränsregionen

- Gemensam viljeförklaring att 
ordna utbildning
- Yrkesinriktade utbildningar i 
gemensamma lokaler och 
blandade grupper 
- Öka Europrogrammets 

dragningskraft och effektivera 
marknadsföring 
- Utbud av svenskspråkiga 

utbildningsprogram i Tornio 
jämsides med andra 
internationella utbildningsprogram  

Redovisas ej

Kritiska 
framgångsfaktorer 

Målsättning Åtgärd Redovisning i
Översiktsplanen

Utvecklande av 
persontrafiken 

Haparanda-Tornio resecentrum På 
Gränsen – Rajalla

Persontrafik på järnväg på sträckan 
Uleåborg-Tornio/Haparanda – Luleå 

Hamn för kryssningsfartyg, transporter 
från hamnen 

AIRPORT Haparanda/Tornio/Kemi 

Samordna kollektivtrafik

Lobbying hos finska och svenska 
Trafikverket

Analys, intresseförfrågan, utredning 
om åtgärder

Förbättra flygförbindelsen  mellan 
Kemi- Helsingfors

Hitta en operator till förbindelsen 
Kemi- Stockholm
Lobba för tvärförbindelse Kemi-
Tornio – Tromsö - Murmansk
Utreda möjligheter att starta 
charterflyg

Behoven för samtliga trafikslag 
finns beskrivna under 
kommunikationer.

Resecentrum och hållplatser och 
strategiska trafikplatser har 
markerats på kartorna.

Utvecklande av 
godstrafiken 

RAILPORT Haparanda-Tornio

Nyttja Norrbotniabanan  

Öppna järnvägsförbindelsen Northern
Axis, NorthEastWest Corridori (N.E.W) 

SEAPORT Tornio-Haparanda 
Året runt djuphamn

Bygga logistikcentrum för järnvägs-
och vägtrafik som tjänar även 
gruvverksamheten 

Lobba logistikföretag och kartlägga 
deras behov, marknadsföra 
möjligheter

Nordiskt samarbete; Barents –
Ryssland – samarbete, lobba i EU

Användning av Röyttä hamn  även 
till andra sjötransporter än 
Outokumpus, Logistikutredning
Markplanering

Behoven för samtliga traf ikslag f inns 
beskrivna under kommunikationer.

Nuvarande godsbangård och f ramtida 
logistikcentrum har markerats på 
kartorna.

Gränslös kunskap I

Logistisk nod IIA
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Logistisk nod IIB
Kritiska 
framgångsfaktorer 

Målsättning Åtgärd Redovisning i
Översiktsplanen

Logistisk service Välfungerande och flexibel lokal 
kollektivtrafik Haparanda –Tornio

Samordnade tidtabeller för lokal och 
regional trafik 

Bra gränsöverskridande service 

Samordnad finansiering, förankring hos 
politiker och allmänheten 

Stabilisera Ringlinjen/Kaupunkilinja
och garantera  kontinuitet 

Marknadsföring av linjen

Intensifiera samarbete med 
entreprenörer/aktörer

Realisera Haparanda-Tornio 
resecentrum

Samordna översiktsplan och 
intensifiera  samarbete inom 
markanvändning 

Ta fram idéer till projekt, planera 
och realisera i  samverkan

Gränsöverskridande GC-vägar, 
broar, gator,  vintervägar

Genomföra muddring i 
älvmynningen 

Fördjupa samarbete mellan 
förvaltningar, sammanslå 
verksamheter inom t.ex. fritid,
Tekniska service och samhälls-
planering

Gemensam lobbying mot regionala 
och  nationella myndigheter

Behoven för samtliga trafikslag finns 
beskrivna under kommunikationer.

Resecentrum och hållplatser och 
strategiska trafikplatser har 
markerats på kartorna.

Gång och cykelvägar har markerats 
och prioriterats.

Förslag till gång- och cykelbro som 
påhängsbro på järnvägsbron har 
markerats.

Gränsöverskridande plankartor 
redovisas i översiktsplanen.

Dynamisk företagsamhet III
Kritiska 
framgångsfaktorer 

Målsättning Åtgärd Redovisning i
Översiktsplanen

Näringslivs-
klimat i topp

Offentliga näringslivstjänster av 
hög kvalitet, attraktiv  
investeringsmiljö vilkas 
utveckling stöds av ett aktivt  
beslutsfattandesystem. 

Regionens näringslivsklimat är 
Sveriges och  Lapplands bästa.

Företagen är tvillingstädernas 
utvecklingsmotorer

Regionens näringslivsstruktur har 
blivit mångsidigare

Tillgång till kvalificerad 
arbetskraft  

Elementen för livskvalitet i 
Haparanda-Tornio 
attraherar i val av boende- och 
studieort

Effektiv intern/extern 
marknadsföring 

Svara för gruvindustrins behov av 
underentreprenad 

En gemensam viljeförklaring för 
utvecklande av turismen.

- Starta näringslivs- och innovationscentrum –
företagshotell - På Gränsen med rådgivning,  
företags-kuvösverksamhet, projektledning och 
forskning  Flexibel planläggning, markplanering 
och detaljplanering  som svarar för 
näringslivets behov
Rekrytering av nya företag inom branscher där 
utbudet är  litet, förstärka konkurrensen om  
företagsetableringar  inom modern teknologi
Konkurrenskraf tig struktur inom service, dess 
upprätthållande och utvecklande 
Förutse och kartlägga behovet av nya 
nödvändiga  utbildningsprogram, uppdatera 
och säkerställa nuvarande 
utbud och komplettera med specif ika program 
(gruvindustri).  
Öppen, snabb och pålitlig extern/intern 
interaktiv  kommunikation som stödjer 
HaparandaTornios och regionens varumärke 
- Tydliga och enhetliga riktlinjer 
- Tillräckliga resurser 
- Gemensamma spelregler / ”intern 

kundrelation”
- Lyssna på feedback – skapa metoder för  

uppföljning
Bygga upp ett välfungerande nätverk för 
marknadsföring av  utbudet inom 
verkstadsindustri,  planering, byggsektorn, 
service, material, förmedlare
Ta f ram ett tydligt program för att utveckla 
branschen  (Destination) 
Utnyttja havet och älven bättre
Utnyttja LEO, designing av utbudet
Investeringar i stråk och leder

Resecentrum och hållplatser och 
strategiska trafikplatser har markerats på 
kartorna.

Gång och cykelvägar har markerats och 
prioriterats.

Förslag till gång- och cykelbro som 
påhängsbro på järnvägsbron har 
markerats.

Gränsöverskridande plankartor redovisas i 
översiktsplanen som stärker samverkan.

LIS- områden har pekats ut

Bebyggelseområden i hela kommunen har 
säkerställts

Stranden och stadvisken lyfts fram som 
attraktiva miljöer

Grönstråk för boende och besökande har 
lyfts pekats ut
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Hållbar livsmiljö IV
Kritiska 
framgångsfaktorer

Målsättning Åtgärd Redovisning i
Översiktsplanen

Hälsa - Trygghet 
– Säkerhet.

Intensifiera gränsöverskridande 
samarbete mellan  kommunerna,  
myndigheterna och tredje sektorn 
inom hälsa, trygghet och säkerhet 

- Arrangera internationell 112 –dag
- gemensam trygghetsstrategi

Gränsöverskridande plankartor 
redovisas i översiktsplanen som stärker 
samverkan.
Mellankommunala frågor lyfts i ÖP.

Levande, 
gemensam
och tillgänglig 
stadskärna

På Gränsen – området är hjärtat av 
den  internationella och 
mångkulturella tvillingstaden, och 
erbjuder mångsidig service och 
möjlighet  till  trivsamt boende i 
staden. Gränstorget (Victoriatorget) 
och Gränsparken är   levande 
mötesplatser där det händer hela 
tiden oberoende av årstiden. 
Mjuk, tillåtande (”barnslig”) och 
funktionell miljö, där barn och 
ungdomar har en central roll i 
planering = Konstverk får röras, 
gränsmattan får  beträdas, gränser 
får överskridas.

Byggande av På Gränsen –området 
slutförs (miljöplanering med ljus, ljud 
och vatten)
- Program för att upprusta stadskärnan, 
temalekparker  
- Utveckla och marknadsföra Ringlinjen 
- Gemensam organisation för 
centrumutvecklande 
(bl.a. arrangemang, samarbete mellan 
företag, gemensam marknadsföring = 
Vår Gemenskapsanda
Utveckla stadsviken och älvmynningen 
(bl.a.  skyltning,  leder, GC-trafik)
Aktiverande genomförandeplanering av 
offentlig miljö 

Stadsviken, Eu-parken, Stranden och 
Riekkola har lyfts fram.
På Gränsen Rajalla är utpekat för 
centrumverskamhet.

Tvillingstaden 
vid älven och 
havet 

Älvdalen, skärgården och kusten 
som attraktionsfaktorer  

- Utveckla boendemiljöer av hög kvalitet 
vid älven och kusten
- Möjlighet att utveckla året om 
aktiviteter vid vattnet (bl. båtleder och 
hamnar, skoterleder, skidspår, isvägar,   
rastplatser och guidning) Utveckla 
gränslösa friluftsleder och GC-vägar i 
älvdalen   (ex. bron över Kukkolaforsen)

Områden för boende och aktiviteter har 
pekats ut

Grönstråk och grönområden har lyfts 
fram

Gemensam GC-karta finns i ÖP

Hållbar 
utveckling och 
minskad klimat-
påverkan

Minskande och hållbar energi-
användning. Öka förståelsen för 
miljön och klimatpåverkan.

Utveckla avfallshanteringen
Värna den biologiska mångfalden och 
naturmiljön. Införa ett hållbart 
kretsloppstänkande

Planen pekar ut skyddade områden och 
områden som är viktiga för mångfald 
och rekreation i stor omfattning.

Upplevelserik handels- och besöksplats V
Kritiska 
framgångsfaktorer

Målsättning Åtgärd Redovisning i
Översiktsplanen

Utnyttjande av 
läget vid gränsen 
och naturliga 
attraktioner i  
kulturen och 
naturen

Haparanda-Tornio är nationellt och  
internationellt   intressant 
shopping- och   besöksmål,   vars   
dragningskraft grundar sig 
på läget, natur- och kulturmål samt 
turistservice 
av hög kvalitet.

Ökad konferensturism från Finland, 
Sverige och internationellt 

Slutföra infrasturkturinvesterinarna
inom På Gränsen – Rajalla och 
utveckla området till ett upplevelserikt 
turistmål (bl. arrangemang)
E4 –Shoppingcorridor Björka - Torppi
- karaktär, miljö, guidning, 

infrastruktur, trafik
- arbetsfördelning, fördelning av 

kostnader 
- förankra intressegrupperna 
- genomföra planerna

. 
Utveckla Kukkolaforsen till Haparanda-
Tornio  älvdalens gemensamma 
turistcentrum.
Utveckla havsnära aktiviteter och 
servicen som turistattraktion (bl. 
nationalparkerna)
Etablering,  utveckling och 
koordinering av nya företag inom 
upplevelseturismen, 

Mångsidig reseguideservice av hög 
kvalitet 

Motivera företag till samlad 
kundservice

Investeringar i hotell- och 
konferenslokaler

Framhäva kulturernas samlevnad 

På Gränsen Rajalla är utpekat för 
centrumverksamhet

Shoppingcorridor är utpekat för handel

Kukkolaforsen här utpekat för turism

Områden för bebyggelse i kust- och 
skärgård har pekats ut
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3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH KOMMUNALA 
STÄLLNINGSTAGANDEN

Här följer en sektorsvis genomgång av planeringsförutsättningarna. Planeringsförutsätt-
ningarna delas upp i fem delar:
• allmänna intressen,
• miljö och riskfaktorer,
• planer och förordnanden,
• mellankommunala frågor samt
• bevarandeplan.

Det är centrala verk som pekar ut vilka områden inom länet som bedöms vara av riks-
intresse för respektive sektor. I miljöbalkens 4 kapitel fi nns också ett antal geografi ska 
områden utpekade som riksintresssen. Flera av de utpekade områdena är riksintressen ur 
fl era perspektiv. 

Del 3: Förutsättningar
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4 KAP MILJÖBALKEN

Riksintressen
I miljöbalken anges särskilda hushållningsbestämmelser för hushållning 
med mark och vatten för vissa områden i landet. Inom Haparanda stad 
berörs kust- och skärgårdsområdet (avgränsas i norr av E4), samt Torneå 
älvdal upp till gränsen mot Övertorneå kommun.

För riksintresseområden gäller generellt miljöbalken 4 kap. 1§, 2§ och 
6§. Paragraferna kan sammanfattas på följande sätt:

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till 
stånd om det kan ske på sådant sätt att det inte påtagligt skadar område-
nas natur- och kulturvärden. (MB 4 kap. 1§)
                                                                       
Bestämmelsen utgör inte hinder för utvecklingen av befi ntliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som 
behövs av totalförsvaret. (MB 4 kap. 1§)

Inom kust- och skärgårdsområdet skall turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen beaktas vid prövning av exploa-
teringsföretag. (MB 4 kap. 2§)

Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning får inte 
utföras i nationalälven Torneälven med tillhörande vattenområden, 
källfl öden och bifl öden. (MB 4 kap. 6§)

NATURA 2000-OMRÅDEN

Riksintresse
Sedan 1 juli 2001 är samtliga Natura 2000-områden enligt 4 kap MB 
klassade som riksintresse för naturvården. 

Medlemsländerna inom Europeiska Unionen bygger för närvarande 
upp ett nätverk av värdefulla naturområden som är av särskilt intresse 
från naturvårdssynpunkt. Nätverket kallas Natura 2000 och syftet är 
att bevara den biologiska mångfalden. Nätverket kommer att innefatta 
många tusen värdefulla naturområden inom EU. Natura 2000-områden 
är således områden med särskilt bevarandevärda arter och naturtyper 
som är skyddsvärda ur ett EU-perspektiv och skall bevaras av medlems-
staterna för framtiden.
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Haparanda skärgård

Haparanda Sandskär

Torne-Furö

Huitori

Stora Hepokari

Säivisnäs

Kataja

Austi

Enskär

Sarvenkataja

Riekkola-Välivaara

Tervaletto

Tantamanni

Kraaseli

Äimä

Töyrä

Klaus

Stora Hamnskär

RiekkolaPalojärvi

Finnberget

Kraaseli-Selkäkari
Vuonoviken

Brännträsket

Haparanda hamn

Säivis

Teckenförklaring
Merkkien selitykset

Natura 2000-områden
Natura 2000-alueet

Natura 2000 för Torne älvsystem
Natura 2000 Tornionjoen vesistöalueella

Riksintresse geografiska bestämmelser 
enligt MB 4 kap 2 §
Valtakunnallisesti tärkeät maantieteelliset 
ympäristölain 4 luvun 2 §:n mukaiset määräykset

±
0 2 4 6 8 10 Km

Riksintresse enligt 4 kap miljöbalken samt Natura 2000-områden
Valtakunnallisesti arvokkaat sekä Natura 2000-alueet
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NATURRESERVAT
Haparanda-Sandskär
Käll- och Mjöträsken
Riekkola-Välivaara
Säivisnäs
Tervajänkkä
Torne-Furö

NATIONALPARK
Haparanda-Sandskär

FÅGELSKYDDSOMRÅDEN MED FÖR‐
BUD MOT JAKT
Haparanda stad - stranden
Vuopio - Karungi

NATURVÅRD OCH SKYDDAD NATUR
Stora delar av Haparandas yta är värdefull, skyddad natur. I Haparanda 
fi nns riksintressen, nationalpark och naturreservat. 

Riksintresse miljöbalken 3:6
Riksintressen för naturvård regleras i miljöbalken 3 kap. 6 §.  Inom Hap-
aranda kommun berörs hela Torne älven och skärgårdsområdet undan-
taget Seskarö. Naturvärden för Torne älv består av berg, fauna, fl ora, lösa 
avlagringar, urskog och vattendrag. För skärgården och Säivisnäshalvön 
berörs fauna, fl ora, lösa avlagringar, skärgård och strandzon. 

Naturvärdet består i den orörda älven med sitt ekosystem av naturliga 
fi skebestånd, artrika strandängar och raningsmarker som regelbundet 
svämmar över, slåttermarker, den vackra landskapsbilden, ängs- och 
hagmarker med sitt ladbestånd och dess rika växt och djurliv. Natur-
vårdsintresset och kulturvårdsintresset samverkar inom stora delar av 
älvdalsområdet.

För nationalparken meddelar Naturvårdsverket skyddsföreskrifter 
och staten äger marken. För naturreservaten meddelar Länsstyrelsen 
bestämmelser som kan variera mellan de olika reservaten. Det man får 
göra med stöd av allemansrätten är oftast tillåtet även inom naturreser-
vaten. Marken inom naturreservat kan ägas av andra än staten.

Fågelskyddsområden
Två fågelskyddsområden fi nns inom kommunen; Karungi samt Hapar-
anda. Inom dessa områden råder jaktförbud.

Biotopskydd
Lagskyddade mindre mark- eller vattenområden som  är särskilt skydds-
värda eller som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter. Skogssty-
relsen ansvarar för detta områdesskydd om biotoperna ligger på skogs-
mark, på annan mark är länsstyrelserna ansvarig.

Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett skogsområde med en speciell naturtyp som har 
stor betydelse för skogens fl ora och fauna. Den har också förutsättningar 
att hysa hotade och rödlistade arter. Dessa arter uppträder inte slumpar-
tat och jämnt utspritt i skogslandskapet utan fi nns ofta på vissa platser. 
Ett skogsområde kan vara en nyckelbiotop på grund av en speciell skogs-
historia eller på grund av sällsynta ekologiska förhållanden.

HELCOM-område
Medlemsländerna i HELCOM, som är Östersjöländernas samarbetsor-
ganisation för havsmiljöfrågor, har åtagit sig att skydda ett representativt 
nätverk av kustområden och marina livsmiljöer i Östersjön. Områden 
som ingår i nätverket kallas BSPA-områden, Baltic Sea Protected Areas. 
Haparanda skärgård utgör ett BSPA-område.

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Riksintressen skall skyddas. 

Mark och va  enområden som har 
betydelse från allmän synpunkt 
på grund av områdenas naturvär-
den skall så långt det är möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtag-
ligt kan skada naturen.

Bebyggelse och exploatering skall 
ske e  er noggrann prövning. 
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Haparanda-Sandskär naturreservat

Torne-Furö naturreservat

Tervajänkkä naturreservat

Säivisnäs naturreservat

Riekkola-Välivaara naturreservat

Haparanda Skärgård Nationalpark

Teckenförklaring
Merkkien selitykset

Fågelskyddsområden
Lintujen suojelualue

Naturreservat
Luonnonsuojelualue

Nationalpark
Kansallispuisto

Riksintresse för naturvård
enligt MB 3 kap 6 §
Valtakunnallisesti tärkeä,
ympäristölain, 3 luvun 6 § 
mukainen luonnonsuojelualue

Biotopskyddsområden
Biotoopin suojelu-alueet

Nyckelbiotoper
Avainbiotoopit

±
0 2 4 6 8 10 Km

Riksintresse enligt 3:6 miljöbalken: naturvård samt skyddad natur
Kansallisesti suojellut alueet
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FRILUFTSLIV OCH TURISM

Riksintresse miljöbalken 3:6 och 4:2
Torneälven samt kust- och skärgårdsområdet är av riksintresse för 
friluftslivet. Torneälven är en stor outbyggd älv med många forssträckor 
som är av stort värde som kanotälv, för fritidsfi sket och för kulturstu-
dier. Älvens lättillgänglighet tillsammans med en naturskön landskaps-
bild gör den mycket attraktiv för turismen och det rörliga friluftslivet. 
Norrbottens skärgård har stora värden för båtsport, fritidsfi ske, bad och 
kulturstudier.

Kommunalt intresse
Friluftsliv som är en viktig del av livet för många kommuninvånare. 
Jakt, fi ske och naturupplevelser är värdefulla både för det lokala rörliga 
friluftslivet och som en resurs för turistsatsningar. Turism och rörligt 
friluftsliv har ofta gemensamma intressen och samsas inom samma 
områden.

Haparanda stad med sina stora tillgångar av värdefulla naturmiljöer har 
mycket goda förutsättningar att vidareutveckla turistnäringen.

Turism- och besöksnäring, anläggningar 
Inom kommunen fi nns ett antal olika turistanläggningar med en mängd 
aktiviteter och typer av boendeformer. 

Vandringsleder
Vandringslederna inom kommunens värdefulla naturområden är också 
viktiga för turismen och det rörliga friluftslivet. De mest kända lederna 
är Haparanda vandringsled, nordväst om Haparanda, samt lederna i 
Riekkola naturreservat och på Sandskär. (Till friluftslivet hör även sko-
tertrafi ken som behandlas under kapitlet KOMMUNIKATIONER).

Jakt, fritidsfi ske
Jakt och fi ske är en del av vardagen för många kommuninnevånare. Det 
handlar inte bara om ett fritidsintresse, utan om en livsstil och om en 
del av försörjningen. Tillgången på jakt, fi ske och friluftsliv är även något 
som den besökande turisten vill ha. En förutsättning att såväl jakt som 
fi ske ska kunna förbättras och utvecklas är en långsiktig grundsyn och 
en samordning av olika intressen.

Ett rikligt fi ske av god kvalitet i närområdena kring tätorterna är speci-
ellt angeläget. Det har stor positiv betydelse både för ortsbor, såväl unga 
som gamla, som för den besökande turisten.

TURISTANLÄGGNINGAR
• Kukkolaforsen Turist & Konfe-

rens, med sikhåvning, sikhal-
string, forsfärder, guidning, 
bastuäventyr mm.

• Bosmina skärgårdsturer, med 
beställningstrafi k avseende skär-
gårdsturer

• Harjugården, med konferenser, 
catering, kurser, fester mm.

• Palogården
• Nivagården
• Hulkoff gården
• Isax
• Revonsaari Camping, med fi ske, 

uthyrning av kanot och fi skebåt 
mm.

• Långforsens Konferens & Re-
kreation

• Green Zone Golf, med interna-
tionell golfb ana med 18 hål, som 
ligger över riksgränsen mellan 
Sverige och Finland

• Seskarö camping
• Haparandahamn, med gästhamn
• Vandrarhemmet Mathjärtat
• Haparanda stadshotell
• Cape East på Sundholmen
• Kulturturism med skyltad slinga: 

älvdalen stenålder, renskötseln, 
skog, kust, bruksmiljö, fi ske

• Matkakoski Fiskecamp
• Saivaara stenåldersby
• Karl Gustavs-leden

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Haparanda stad satsar på a   ta 
 llvara och vidareutveckla de 

möjligheter för turism, upple-
velser och besöksnäring som de 
värdefulla naturmiljöerna ger.

Mindre och medelstora anlägg-
ningar för för besöksnäringen bör 
s  muleras i älvdalen och skärgår-
den.
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Teckenförklaring
Merkkien selitykset

Riksintresse för friluftsliv
enligt MB 3 kap 6 §
Valtakunnallisesti merkittävä 
ympäristölain 3. luvun 6 § mukainen ulkoilualue

±
0 2 4 6 8 10 Km

Riksintresse enligt 3:6 och 4:2 miljöbalken: friluftsliv samt rörligt friluftsliv och turism
Valtakunnallisesti arvokas ulkoilu ja makailvalue
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KULTURMILJÖVÅRD
Haparanda erbjuder en rik och naturskön landsbygd med skog, älv, kust 
och skärgård. Ett levande och varierat odlingslanskap med växt- och 
djurliv med tydliga spår av äldre odlings- och bosättningsmönster och 
moderna jordbruk tillsammans med försäljning av lokala produkter har 
ett stort värde för människors välbefi nnande.

Riksintresse miljöbalken 3:6
I Haparanda fi nns miljöer av riksintresse för kulturmiljövården. De 
utpekade områdena är Tornedalen, Sandskär och Seskarö. Tornedalen 
är utpekat som riksintresseområde för älvdalsbygden med odlingsmark, 
lador, diken och fornbrukslämningar. Seskarö har utpekats på grund av 
den unika och välbevarade sågverksmiljön. Sandskär är ett fi skeläger. 

Den befi ntliga bebyggelsen längs Tornedalen utgörs av långsträckta byar 
längs älven och väg 99. Mellan byarna fi nns glesare bebyggelse, oftast i 
anslutning till den brukningsvärda odlingsmarken. Bebyggelsen i byarna 
har uppförts längs vägar, ofta tätt inpå vägen som bildat en viss struktur, 
en s. k. randbebyggelse. Fritidsfi sket, som är av riksintresse, är betydel-
sefullt för kommunens innevånare samt för turismen. Fiskeplatserna 
Matkakoski och Kukkola är viktiga kulturmiljöer längs älven. Perävaara i 
Karungi är klassad som världsarv. 

Övriga intressen

Kulturmiljövårdsprogram
Ett kulturmiljövårdsprogram har utarbetats av länsstyrelsen för hela 
Norrbottens län. I dagsläget fi nns inget kommunalt program fastslaget. 

Fornvårdsobjekt
Inom kommunen fi nns tre fornvårdsobjekt; i Nikkala, Saivaara och 
Kärrbäck. I Nikkala fi nns stenvalvsbroar och minnessten vid väg E4, i 
Saivaara fi nns en stenåldersby med ett 30-tal hyddbottnar och boplats-
gropar. En stenåldersby fi nns också i Kärrbäck med ett 15-tal anlägg-
ningar, hyddbottnar och boplatsgropar. Objekten visar att bygden varit 
bebodd i 6000 år. 

Byggnadsminnen
Järnvägsstationen och Forslundsgården i Vojakkala är byggnadsminnen. 
Sverige-fi nska folkhögskolan med elevhem och Hermanssonska gården 
är byggnader och miljöer som bör bevaras. Haparanda anser att även 
gamla telegrafbyggnaden,  gamla postkontoret och Kukkolaforsen bör 
byggnadsminnesförklaras.

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Kommunen ser posi  vt på beva-
rande av kulturhistoriskt värdeful-
la miljöer och byggnader genom 
a   i översiktsplanen redovisa 
bevarandeplan för landsbygd och 
centralorten. Därmed kan viss 
bebyggelse och kulturlandskap 
säkerställas mot icke önskvärda 
förändringar. 

Kommunen vill bidra  ll a   skapa 
goda förutsä  ningar för a   be-
hålla en levande landsbygd och 
därmed bevara vik  ga kulturvär-
den.

De kulturhistoriska miljöerna skall 
hållas levande så a   staden och 
landskapet blir intressant och 
spännande a   leva i.

Förändringar som berör bebyg-
gelse och miljöer inom riksintres-
seområdena skall ske med största 
varsamhet och respekt för deras 
karaktär.

Vid bygglovprövningar ges infor-
ma  on om tradi  onella bygg-
nadssä   på orten.
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Haparanda skärgård

Torne Älvdal

Seskarö

Tornedalen

Haparanda

Nikkala

Saivaara

Perävaara

Sandskär

Teckenförklaring
Merkkien selitykset

Riksintresse för kulturmiljö enligt MB 3 kap 6 §
Valtakunnallisesti merkittävä ympäristölain 
3. luvun 6 § mukainen ulkoilualue

Område för kulturmiljö enligt kulturmiljöprogram
Kulttuuriympäristöohjelman mukainen kulttuuriympäristö

Ängs- och betesmarker
Nitty- ja laidunmaat

±
0 2 4 6 8 10 Km

Riksintresse enligt 3:6 miljöbalken: kulturmiljövården samt kulturmiljöprogram 
och ängs- och betesmarker
Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
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VÄRDEFULLA ÄMNEN OCH MATERIAL

Riksintresse
Riksintressanta fyndigheter fi nns inte kända inom kommunen.

Kommunalt intresse

Täkter
Täkttillstånd krävs av Länsstyrelsen för att få bryta berg, grus och mat-
jord. För torvbrytning krävs bearbetningskoncession enligt torvlagen. 
Inom kommunen fi nns tillstånd för sex grustäkter och därutöver fi nns 
tre bergtäkter. Torvtäkten i Kaartivuoma är i drift.  

Lagstiftningen ställer höga krav på efterbehandling av täkter.

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Befi ntliga täkter bör i första hand 
slu  öras innan nya täkter exploa-
teras.

Grusförekomster med höga 
skyddsvärden får inte exploate-
ras.

Användning av naturgrus bör 
ersä  as med krossat berg från 
bergtäkter.
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Täkter inom kommunen

$+

$+

#*

$+

#*

#*$+

$+

$+

")

!(

Vuono 27:4

Kaartivuoma

Säivis 7:38

Kukkola 21:6

Kukkola 72:2

Seskarö 2:169

Lappträsk 14:5

Naartijärvi 2:27

Nikkala 19:4 o 20:3
Nikkala 20:4 o 20:5

Lappijärvi 4:9,10 o Hällfors 1:22

Teckenförklaring
Merkkien selitykset

#* Bergtäkt / Louhos

") Torvtäkt / Turvesuo

$+ Grustäkt / Soran ottamo

!( Matjordstäkt / Ruokamullan ottamo

±
0 2 4 6 8 10 Km

Arvokkaat aineet ja mineraalit
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KOMMUNIKATIONER

Riksintresse miljöbalken 3:8
Väg E4 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, 
TEN-T, som en del av Bottniska korridoren. Vägarna som ingår i TEN-
T är av särskild internationell betydelse.  Vägen är ett viktigt stråk för 
godstransporter inom landet men kopplingen mot Finland är även av 
särskild vikt. Viktigt stråk för arbetspendling Haparanda-Torneå och 
Kalix- Haparanda. Rekommenderad väg för transporter med farligt gods. 
E4 har stor betydelse för turismen i Norrbotten dels för turistmål vid 
kusten men även koppling mot betydande turism i inland och fjäll.

Väg 99 mellan Haparanda och Pajala är av särskild betydelse för regional 
och interregional trafi k.

Haparandabanan (byggd i början av 1900-talet), som berör kommunens 
norra och östra del är klassad som järnväg av riksintresse. Haparandaba-
nan utgör en del i Bottniska korridoren som ingår i TEN-T. Haparanda-
banan ingår även i den av EU defi nierade Northern Axis. Nya kustnära 
Haparandabanan mellan Kalix och Haparanda färdigställs 2012 är också 
riksintresse.

En farled som klassas som riksintresse fi nns också inom kommunens 
gräns enligt 3 kap. 8§ miljöbalken. 

Kommunalt intresse

Flyg
Närmaste fl ygplatser för reguljärfl yg fi nns i Kemi och Luleå. Avståndet 
mellan Haparanda och Kemi är ca 17 km, mellan Haparanda och Kall-
lax/Luleå ca 130 km. 

Hamnar
Större hamnar inom kommunen fi nns på Seskarö, i Haparandahamn 
och Nikkala hamn. I närregionen är de mest betydande hamnarna Rö-
yttä i Torneå och Kemi hamn, båda har stor andel internationell fjärrtra-
fi k. I Kalix kommun fi nns Karlsborgs hamn där investeringar gjorts med 
en utveckling från industrihamn till att numer kunna erbjuda funktio-
ner för en bredare marknad.

Järnväg
Svensk och fi nsk järnväg: Haparanda har som enda svenska ort direkt 
tillgång till både det svenska och det fi nska järnvägssystemet. Nya elek-
trifi erade kustjärnvägen, Haparandabanan, tas i bruk hösten 2012 vilket 
ger gods- och persontrafi ken helt nya och förbättrade förutsättningar. 

Haparandabanan kommer att ha modern standard, det fi nska spåret 
behöver kompletteras med elektrifi ering mellan Kemi och Haparan-
daTornio. Spårviddsväxlare och andra motsvarande lösningar behöver 
utvecklas för att ge trafi ken ändå bättre förutsättningar.

Gamla Haparandabanan med sin sträckning via Lappträsk-Kärrbäck-
Karungi och älvdalen ned till Haparanda bör utvecklas till någon annan 
samhällsnytta när den tas ur systemet för järnvägstrafi k.
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ЈЈЈ

!

!

Teckenförklaring
Merkkien selitykset

!
Hamn
Satama

Ј Resecentrum järnväg
Rautatien logistikkakeskus

Riksintresse för järnväg
Valtakunnallisesti tärkeä rautatie

Riksintresse för väg
Valtakunnallisesti tärkeä tie

Riksintresse för sjöfart, farled
Valtakunnallisesti tärkeä merenkulkualue, -väylä

±
0 2 4 6 8 10 Km

Riksintresse enligt 3:8 miljöbalken: kommunikationer
Valtakunnallisesti tärkeät liikenneyhteydet
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Godstrafi k på järnväg
Godsbangårdarna i Haparanda och Tornio behöver utvecklas för att 
klara de ökande godsvolymerna. Trafi kverken i Sverige och Finland har 
gjort fl ertalet studier och sett att nuvarande godsbangård i Haparanda 
kan användas för trafi ken efter ut- och ombyggnad. En sådan godsban-
gård skulle då fungera som en gemensam bangård för svensk och fi nsk 
trafi k. En sådan investering bör göras så snart som möjligt för att möta 
de nya behoven. På lång sikt har Städerna Haparanda och Tornio sett 
att ett nytt gemensamt logistikcentrum med kringliggande ny industri-
mark bör etableras antingen väster om Haparanda eller öster om Torneå. 
Mark för ett sådant logistikcentrum har reserverats i området Godset på 
Haparandas sida. Torneå stad har på motsvarande sätt reserverat mark i 
Kyläjoki.

Persontågstrafi k
HaparandaTornio har idag tillgång till fi nsk persontågstrafi k genom 
att tågen angör Torneå östra hållplats. Svensk persontågstrafi k angör 
inte Haparanda och den fi nska och svenska trafi ken knyts därför inte 
samman. Det uppstår ett glapp mellan Boden och Torneå. Med nya 
Haparandabanans färdigställande ges Sverige och Finland nu möjlighet 
att skapa en internationell, gränsöverskridande trafi k som knyter ihop 
länderna. Kommunerna längs sträckan, Landstinget, Kollektivtrafi k-
myndigheten, Länsstyrelsen och Länstrafi ken arbetar i ett gemensamt 
projekt inom Norrtågsramen för att tillsammans med staten förvekliga 
denna trafi k. Haparanda kommun äger den gamla järnvägsstationen som 
kan byggas om till ett modernt resecentrum. Ett sådant resecentrum 
skulle fungera väl tillsammans med dagens verksamhet i huset, Ungdo-
mens Hus. Torneå stad har möjlighet att anordna resecentrum/hållplats 
i Torneå eller samverka med en lösning i Haparanda järnvägsstation/
resecentrum.

Nationella vägar
Väg E4
Haparanda påverkar Trafi kverket för att väg E4 skall vara mötesfri och 
fl erfi lig med hög trafi ksäkerhet och god framkomlighet genom hela 
kommunen. Etapper av vägen behöver därför fortfarande byggas om. 
Det gäller bland annat breddning mellan Salmis och Haparanda samt 
anläggande av gångbro med tillgänglighet för alla över järnvägen vid 
Haparanda centrum samt anläggande av Gång- och cykelport under väg 
E4 mellan centrum IKEA.

Kommunen arbetar för att oskyddade trafi kanter skall ha tillgång till en 
separat gång och cykelväg parallell med E4:an genom hela kommunen.

För kommunens utveckling är det viktigt att strategiska korsningar/
väganslutningar till olika stadsdelar, byar, handels- och industriområden 
utvecklas och säkerställs. De bör vara trafi ksäkra, väl belysta, vackra och 
skapa god tillgänglighet till byarna/stadsdelarna. För väg E4 har kommu-
nen sett att dessa korsningar är särskilt viktiga från E4: Säivis, Seskarö, 
Nikkala/Keräsjoki, Salmis Västra, Salmis östra/Vuono västra, Vuono 
Camping/Grankullen, Haparanda Nasua, Haparanda Björka/Norrmalm, 
Haparanda 99/Västra Esplanaden, Haparanda Mjärden/centrum, Hap-
aranda På gränsen/centrum. Strategiskt viktiga Trafi kplatser har märkts 
ut med TP.
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Ombyggnad av väg E4 med mitträcke och förfl yttade korsningar genom 
kommunen skall/måste skapa trafi ksäkra övergångar eller vägtunnlar 
mellan bydelar som delas av vägen för de ”mjuka” trafi kanterna. Behovet 
av trafi ksäkra lösningar är stor för gående, cyklande, snöskoteråkande, 
skidåkande och inte minst för ridande. 

När ny bebyggelse skall anläggas längs vägen så håller kommunen sam-
råd med trafi kverket om hur fastigheternas väganslutningar till väg E4 
skall lösas. För väg E4 fi nns det ett utökat byggnadsförbud från vägom-
rådet. Inom det utökade byggnadsförbudet är det Länsstyrelsen som 
lämnar tillstånd. Förbudet gäller inte inom detaljplanelagda områden 
eller för åtgärder där byggnadslov krävs.

Statliga vägar 
Väg 99
Haparanda påverkar Trafi kverket för att väg 99 skall ha hög trafi ksäker-
het och god framkomlighet genom hela kommunen. Etapper av vägen 
behöver därför breddas. 

För trafi ksäkerheten för oskyddade trafi kanter behövs en gång- och 
cykelport under väg 99 mellan handelsområden Björka och IKEA.

Kommunen arbetar även för att oskyddade trafi kanter skall ha tillgång 
till en separat gång och cykelväg parallell med väg 99 genom hela kom-
munen.

För kommunens utveckling är det viktigt att strategiska korsningar/
väganslutningar till olika handels- och industriområden utvecklas och 
säkerställs. De bör vara trafi ksäkra, väl belysta, vackra och skapa god 
tillgänglighet till byarna/stadsdelarna. För väg 99 har kommunen sett att 
dessa korsningar är särskilt viktiga från 99: Karungi, Haparanda Björka/
Mjärden, Haparanda 99/E4. Strategiskt viktiga Trafi kplatser har märkts 
ut med TP.

När ny bebyggelse skall anläggas längs vägen så håller kommunen sam-
råd med trafi kverket om hur fastigheternas väganslutningar till väg 99 
skall lösas. För väg 99 fi nns det ett utökat byggnadsförbud från vägom-
rådet. Inom det utökade byggnadsförbudet är det Länsstyrelsen som 
lämnar tillstånd. Förbudet gäller inte inom detaljplanelagda områden 
eller för åtgärder där byggnadslov krävs.

Övriga nationella vägar under Trafi kverkets ansvar.

De är viktigt att vägarna upprätthålls med god standard så att byarna 
kan leva vidare och utvecklas.

Kollektivtrafi k på väg
HaparandaTornio har idag tillgång till fi nsk och svensk busstrafi k med 
regionala och lokala bussar. För att samordna dessa på bästa sätt så kom-
mer de alla att angöra HaparandaTornio nya resecentrum för svensk och 
fi nsk buss/bussgods och taxitrafi k/hållplats. Resecentrumet placeras 
inom På gränsen området och byggs under åren 2012-2013 och ersätter 
de två befi ntliga busstationerna.

ÖVRIGA NATIONELLA VÄGAR UNDER 
TRAFIKVERKETS ANSVAR

• Väg 725 från E4 till Seskarö

• Väg 727 från E4 till Nikkala, Hap-

arandahamn

• Väg 728 från E4 till Naartijärvi, 

Aavajärvi

• Väg 731 från E4 till Keräsjoki, Kat-

tilasaari, Keräsjänkkä, Tossa

• Väg 730 från 99 till Leipijärvi, Kat-

tilasaari, Aavajärvi, Långträsk

• Väg 767 från 99 till Tossa, Kärr-

bäck, Lappträsk

• Väg 736 Vuono- Salmis

• Väg 729 Kattilasaari-Nikkala

• Väg 398 Lappträsk östra

• Väg 722 Lappträsk västra

• Väg 737 Karungi-Lappträsk

• Väg 791 Kärrbäck

• Väg 916 Matkakoski
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Gods på väg
Vid drift- och utveckling av städernas logistikcentrum, resecentrum 
etc. är det viktigt att dessa blir byggda på ett lämpligt sätt för att hantera 
gods mellan olika trafi kslag. Lastbilar skall lätt kunna angöra industri-
områden, järnvägsterminaler etc. från lämpliga tillfartsvägar.

Enskilda vägar
Enskilda vägar är viktiga för friluftslivet, på det enskilda vägnätet når 
man badsjöar och fi skevatten, bärmarker och smultronställen. Det 
fi nns ca 3400 mil enskilda vägar i Norrbottens län. 400 mil av dessa 
underhålls med statsbidrag, övriga har bidrag från kommunerna för att 
hållas öppna för biltrafi k. Ungefär hälften av dessa har direkt betydelse 
för friluftslivet enligt en utredning från Trafi kverket. Det motsvarar 
sträckan Ystad – Haparanda 24 gånger. Till det kommer fl era hundra 
mil enskild väg utan statsbidrag, varav en stor del är öppen för biltrafi k. 
På en enskild väg utan kommunala eller statliga bidrag avgör vägens 
ägare om trafi k med motordrivna fordon, eller visst slag av motordrivna 
fordon, ska vara tillåten.  Vägens ägare får bara stänga av vägen för trafi k 
med motordrivna fordon. Ägaren kan inte förbjuda någon att t. ex. gå, 
cykla eller rida på vägen. Att gå, cykla eller rida på en enskild väg anses 
ingå i allemansrätten under förutsättning att vägen inte tar skada.

Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykelnät fi nns i de större tätorterna, men behöver förbättras. 
Kommunen verkar för anläggande av gång- och cykelvägar längs väg 99 
och väg E4 genom kommunen i samarbete med Trafi kverket. Inves-
teringsåtgärder, så som bland annat gång och cykelvägar, i anslutning 
till statliga vägnätet med undantag för nationella vägar, fi nansieras via 
Länstransportplanen för Norrbotten, vilken Länsstyrelsen upprättar 
och beslutar om. Förbättrade gång- och cykelvägar bör studeras i samhäl-
lena Haparanda, Seskarö, Nikkala samt Vuono-Salmis. 

Skotertrafi k
Vintertid är skotern ett viktigt kommunikationsmedel. Förutom 
användningen för rekreation och den möjlighet den ger att ta sig ut i 
naturen och nå avsides belägna fritidshus och fi skevatten är den också 
ett betydelsefullt nyttofordon inom skogsbruk och rennäringen. För 
turistiska verksamheter är den också av stor vikt. 

Skotertrafi k är förbjuden inom detaljplanelagda områden. En enkel 
skoterkarta för kommunen fi nns upprättad. Skotertrafi k är förbjuden på 
öarna i skärgården.

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Goda kommunika  oner inom 
kommunen är vik  gt för såväl 
näringslivet, turismen som kom-
muninnevånarna. Kommunen 
avser a   verka för upprä  hål-
lande och förbä  ring av kom-
munika  onerna och därmed även 
ökad trafi ksäkerhet.

Kommunen har för avsikt a   
påverka för en ökad gång- och 
cykeltrafi k hos medborgarna med 
anläggande av goda cykelvägar 
och a   tydpåverkan. Gång- och 
cykelvägar skall ha god standard 
och separeras från biltrafi k inom 
och i anslutning  ll tätorter. 

Trafi ksäkerheten skall öka genom 
en upprustning av gator samt 
gång- och cykelvägar.

Prioriterade objekt är direk  lyg 
Kemi-Stockholm, Nya Haparanda-
banan för gods och persontrafi k, 
förbä  rad väg E4 mellan Salmis 
och riksgränsen samt gång- och 
cykelvägar längs väg E4 och väg 
99. 

Enskilda vägar med kommunalt 
eller statligt bidrag skall hållas 
öppna för allmänheten.
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SERVICE PÅ LANDSBYGDEN

Allmänt intresse
I takt med att allt fl er väljer att fl ytta in till städerna blir det svårare att 
upprätthålla en bra service i de mindre orterna. I dagsläget fi nns barn-
omsorg och skola i Karungi, Seskarö, Nikkala och Haparanda.

Samhällsservice som året- runt butiker/kiosker med olika ombudsfunk-
tioner fi nns i Seskarö, Nikkala och Haparanda.

Ett sätt att upprätthålla/skapa god service på landsbygden kan vara 
genom ökad verksamhet i kust och skärgård samt älvdalen inom LIS-
områden.

Ett utökat byggande i kust- och skärgårdsområden kan ge ökade förut-
sättningar för butiker och samhällsservice i byarna Seskarö och Nikkala.
Ett utökat byggande i älvdalen kan ge ökade förutsättningar för butiker 
och samhällsservice i Karungi.

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Kommunen verkar för a   servicen 
kan bibehållas och utvecklas i 
orterna Haparanda, Karungi, Kuk-
kola, Seskarö och Nikkala.



44

Del 3: Förutsättningar

Översiktsplan Haparanda

VATTENANVÄNDNING

Riksintresse miljöbalken 3:5
Ett större område utanför Haparanda omfattas av riksintresse för yrkes-
fi sket. 

Allmänt intresse
Haparanda stad berörs av områden av stort allmänt intresse för yrkes-
fi ske i den östra delen av skärgården och vattenbruk vid norra Seskarö. 
Vattenbruk innebär bland annat odling av fi sk, skaldjur och alger. 

Fiskevatten av kommunalt intresse
De oexploaterade vattendragen, Torneälven med bifl öden är värdefulla 
fi skevatten. En bra tillgång till strömfi skevatten är av stor vikt både för 
ortsbornas möjligheter till fi ske och för turistiskt fi ske.

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Kommunen verkar för a   s  -
mulera havs- och älvfi sket och 
samordna fi sket med det rörliga 
frilu  slivet både för kommuninvå-
nare och turister.

Torneälven har status som na  o-
nalälv och skall även i fram  den 
skyddas och förbli outbyggd 
enligt miljöbalken 4 kap. 6§. 

Yrkesfi sket skall kunna utvecklas 
och kombineras med besöksnä-
ringen. Invid fi skeläger skall ny-
bebyggelse för där  llkommande 
turism kunna prövas.
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Teckenförklaring
Merkkien selitykset

Riksintresse för yrkesfiske
Valtakunnallisesti tärkeä ammattikalastusalue

±
0 2 4 6 8 10 Km

Riksintresse enligt 3:5 miljöbalken: yrkesfi ske
Valtakunnallisesti tärkeät alueet ammattikalastukselle
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KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Kommunen värnar om de särskilt 
värdefulla våtmarkerna (klass 1) 
vad gäller bevarande- och ny  -
jandeperspek  v.  

Fler torvtäkter än nuvarande 
Kaar  vouma bör ej öppnas. Dik-
ning av orörda våtmarker bör ej 
u  öras. 

VÅTMARK
Våtmarker har stor variationsrikedom och är värdefulla för såväl arter 
knutna till våtmarkerna som arter knutna till kringliggande ekosystem. 
Dess myllrande liv av växter och smådjur har stor betydelse för fåglar 
som hittar föda här. De fungerar också som kvävefällor samt vattenre-
servoarer och är viktiga för det omgivande landskapet. 

Våtmarksinventeringen, allmänt känd under förkortningen VMI, är en 
landsomfattande inventering av Sveriges våtmarker, som påbörjades i 
början av 1980-talet av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen. 

Arbetet har bedrivits som regionala inventeringar, vanligtvis på länsnivå 
där alla har använt samma metodik. Inventeringarna har gjorts regionvis 
i de olika naturgeografi ska regionerna, eftersom naturförhållandena och 
således våtmarkerna inom en och samma region är tämligen enhetliga. 

Våtmarksinventeringen kartlägger naturresursen våtmark både ur ett 
bevarande- samt ett nyttjandeperspektiv.

Våtmarkerna har viktiga funktioner i naturen som biotop och som 
utjämnare av vattenfl öden. 

Naturvärdesklassning
Alla våtmarksobjekt delas in i följande naturvärdesklasser:

Klass 1 (ca 10% av våtmarksobjekten i Norrbotten) är särskilt värdefulla 
objekt med så stora naturvärden att de bör bevaras för all framtid. Samt-
liga klass 1-objekt inventeras även i fält. 

Klass 2 (ca 20% av objekten) är sådana objekt som ur naturvårdssyn-
punkt är så värdefulla objekt att de bör skonas från ingrepp.

Klass 3 (ca 40% av objekten) utgörs av objekt med vissa naturvärden. I 
dessa kan ingrepp som t. ex. dikning och torvtäkt tillåtas under för-
utsättning att skador på naturmiljön begränsas, genom att t. ex. vissa 
känsliga partier undantas från ingrepp eller att dräneringsdiken läggs så 
att den hydrologiska påverkan begränsas.

Klass 4 (ca 30% av objekten) är objekt utan nämnvärt naturvårdsintres-
se. De är vanligen redan påverkade av tidigare dikningar och torvtäkter.

Inom Haparanda kommun har våtmarksinventeringen pekat ut sam-
manlagt 109 våtmarker fördelat enligt följande:

Klass 1: 20 st
Klass 2: 18 st
Klass 3: 54 st
Klass 4: 17 st
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Teckenförklaring
Merkkien selitykset

Våtmark, klass 1 / Kosteikko, luokka 1

±
0 2 4 6 8 10 Km

Våtmarker klass 1

Kartivuoma torvtäkt

1. luokan kosteikot
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RAMDIREKTIV FÖR VATTEN

Allmänt intresse
Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras. 
Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till 
ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange 
krav på vattnets kvalitet i fl era olika avseenden. Vattenkvaliteten be-
döms utifrån en mängd olika kvalitetsfaktorer och uttrycks som mått på 
vattnets yt- eller grundvattenstatus. 

Vatteninformationsystem Sverige (VISS) är ett system för att hantera 
information om svenska vattenförekomster samt metadata för övervak-
ningsdata utifrån behov hos svensk vattenförvaltning, och rapporte-
ringskrav till EU. I VISS fi nns alla större sjöar, vattendrag, grundvatten 
och kustvatten. Information fi nns kring statusklassning, miljökvalitets-
normer, miljöövervakning och rapportering till EU. 

Vattenförekomsternas status, det vill säga miljötillståndet i dessa, ska 
bedömmas och graderas. Ekologisk ytvattenstatus graderas i en femgra-
dig skala. De fem statusklasserna är: hög, god, måttlig, otillfredsställande 
och dålig status. Kemisk ytvattenstatus klassifi ceras som god status eller 
som uppnår ej god status. För grundvattenförekomster som är i riskzo-
nen för att inte uppnå miljömålen till 2015 skall kemisk och kvantitativ 
status klassifi ceras i klasserna god eller otillfredsställande. 

Tabellen till höger visar samtliga vattenförekomster i kommunen som 
riskerar att inte uppnå god ekologisk eller kemisk status till 2015. Vat-
tenförekomsterna är numrerade och återfi nns på kartor på följande 
sidor. I tabellen anges även vattenförekomsternas status samt orsak till 
att vattenkvaliteten inte är tilläckligt bra.

Kommunalt intresse
Kommunen berörs av tre avrinningsområden: Torneälven, Keräsjoki och 
Sangisälven. Torneälven är den största och avrinningsområde omfattar 
även fi nska delar. 

Haparanda kust och skärgård är också en betydande recepient.

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Alla va  enförekomster som är 
iden  fi erade i ramdirek  vet för 
va  en ska ha god status och vat-
tenkvaliteten får inte försämras. 
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RENNÄRING

Riksintresse miljöbalken 3:5
Riksintresse för rennäring enligt 3 kap 5 § miljöbalken beslutades av 
statens jordbruksverk under 2005. Riksintresset omfattar fl yttleder, 
kritiska passager och kraftcentrum. 

Flyttleder är huvudfl yttleder mellan kärnområden eller årstidslanden. 
Huvudfl yttleder, svåra passager och rastbete som dynamiska faktorer, 
skyddas för att kunna möjliggöra nödvändiga förfl yttningar och rörelser 
under renskötselsarbete. 

Kristiska passager är ställen där renarna under förfl yttning stöter på 
olika hinder och störningar och därmed svårigheter att passera dessa. 
Det kan vara bebyggelse, vattendrag, en trafi kerad väg eller en ravin, som 
kan skapa sådana situationer. Landskapsförändringar inom och runt så-
dana platser skulle kunna medföra ännu större svårigheter så att renarna 
vägrar att passera överhuvudtaget.

Kraftcentrum bör skyddas för att de har en totalkvalitet med avgö-
rande betydelse för möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel inom 
samebyn. De tillfredsställer renens behov av betesro och utrymme och 
de besöks återkommande. Dessa områden nyttjas för att hålla renen 
stationär inom såväl åretruntmarkerna som inom vinterbetesmarkerna 
de tider detta är nödvändigt. Även områden som behövs för renhjordens
reproduktion - brunstland och kalvningsland - hör hit. 

Kommunalt intresse
Rennäringen bedrivs inom kommunen. Inom de fl esta områden kan 
rennäringen utövas jämsides med annan verksamhet, exempelvis skogs-
bruk, friluftsliv och enstaka fritidsbebyggelse.

För att detta ska fungera fodras dock att hänsyn mellan de olika verk-
samheterna tas. Skogsvårdslagen innefattar hänsynsregler till rennä-
ringen, men även annan hänsyn måste tas. Berörd sameby skall höras vid 
nya etableringar som kan påverka renskötseln. Vinterbetesområdena är 
de mest känsliga för förändring. I gränszoner mellan samebyar kan även 
intilliggande sameby behöva höras om gränsen utgör viktig fl yttningsled 
eller dylikt.

Två samebyar är verksamma och fl era aktiva renskötselföretag fi nns i 
kommunen.

Rennäringen är en tillgång som har stor potential i utvecklingen av 
besöksnäringen i kommunen. 

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Kommunen ser posi  vt på möjlig-
heterna a   utveckla näringsgre-
nar kopplade  ll rennäringen och 
vill verka för en ökad sysselsä  -
ning inom förädling av renpro-
dukter.

Vid prövning av ärenden där 
områden vik  ga för rennäringen 
berörs skall samebyn höras.
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Riksintresse enligt 3:5 miljöbalken: rennäring

Teckenförklaring
Merkkien selitykset

Kritisk passage / Kriittinen ylitys

Flyttled / Muuttoreitti

Kraftcentrum / Ydinalue

Samebygränser /
Poronhoitoalueen raja

±
0 2 4 6 8 10 Km

Liehhittäjä samebyPirttijärvi sameby

Valtakunnallisesti arvokkaat poronhoitoalveet
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JORD- OCH SKOGSBRUK
Jordbruksmarken i Haparanda fi nns i huvudsak samlade i Tornedalen, 
Keräsjokidalen och längs kusten. Bland jordbruksföretagen fi nns främst 
mjölkproducenter, nötköttsproducenter och viss andel fårskötsel. 

Kulturlandskapet i form av jordbruksmark är idag hotad på grund av att 
tidigare brukad mark är på väg att växa igen.

Skogsnäringen är en av näringarna i Haparanda Stad. Skog är också en 
viktig resurs för friluftsliv, kultur och naturvård.

Större delen av Haparandas yta är täckt av skog, i huvudsak i privat ägo. 
Skogsmarken har stor betydelse för andra viktiga allmänna intressen 
som naturvård, kulturminnesvård, friluftsliv, landskapsbild, turism, 
ekologi m.m.

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Skogsmark ska avverkas skonsamt 
och kalavverkning och omild 
markbehandling ska undvikas. 
Skogsnäringen och skogen är en 
vik  g resurs för frilu  sliv, kultur 
och naturvård, deras intressen 
skall beaktas vi bedömningen av 
andra exploateringsföretag och 
lokalisering av ny bebyggelse och 
anläggningar. 

Kommunen skall verka för lång-
sik  g hushållning med jordbruks-
marker. Det öppna jordbruks-
landskapet skall bevaras och dess 
karaktär bibehållas.

Inom älvdalsområdet och övriga 
riksintresseområden bör skogs-
näringen ta särskild hänsyn när 
det gäller avverkning och övriga 
dri  såtgärder som kan inverka 
menligt på landskapsbilden. 

I samband med djurhållningen 
kan störningar uppkomma, fram-
förallt lukt, insekter och buller. 
Ny bostadsbebyggelse bör inte 
lokaliseras i omedelbar närhet av 
jordbruksföretag.
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Framtida befolkningsutveckling för Hapar-
anda kommer till stor del att vara beroende av 
kommunens möjligheter att erbjuda befi ntliga 
företag gott tillväxtklimat samt ortens förmåga 
att attrahera nya arbetsgivare som säkerstäl-
ler en differentierad arbetsmarknad för olika 
åldersgrupper och mellan könen. Rik kultur 
och god livsmiljö med bra boende, menings-
full fritid är och kommer att vara ett framtida 
konkurrensmedel om befolkning. 

HAPARANDA IDAG
Landareal:   927 kvadratkilometer
Skärgårdsareal:   ca 900 kvadratkilometer

Invånare: Haparanda kommun hade 2011-12-31 en befolkning på 
10 041 invånare. 

Befolkningen fördelades som följer: 
0-19 år:  2139 invånare
20-69 år:  6328 invånare
70- år : 1574 invånare

Befolkningstäthet: 11 invånare/kvadratkilometer landareal.  
 

Befolkningsutveckling
Området kring Haparanda är en gammal kulturbygd med lång historia. 
Här har människor bott sedan 4000 år f. Kr. Området vid älvmynning-
en har från medeltiden varit en viktig handelsplats. Haparanda är idag 
en av de Svenska kommuner som enligt riksdagsbeslut omfattas av offi -
ciell fl erspråkighet med Svenska, Tornedalsfi nska och Finska. Haparanda 
ligger mitt i Nordkalottens befolkningstätaste område, Bottenviksbågen. 

Hittillsvarande befolkningsmaximum för Haparanda kommun uppnåd-
des 1995 med 11 041 invånare, därefter har befolkningen minskat något 
till att 2011-12-31 uppgå till 10 041 invånare. Befolkningen är fördelad 
över hela kommunen med ca 60 % i centralorten. Fördelningen mel-
lan könen är 51% män och 49 % kvinnor. En stor del av befolkningen är 
invandrare, främst från Finland. 
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TOTALFÖRSVARET
För områden av intresse för totalförsvaret i kommunen gäller förordnan-
den enligt 12 kap 4 § PBL. Dessa områden fi nns redovisade på separata 
kartor som förvaras hos kommunen. 

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket 
miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall 
inte. Dels fi nns områden i form av övnings- och skjutfält och fl ygfl ot-
tiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan 
redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommuni-
kations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är 
i olika omfattning berörda av riksintresset.

I Haparanda kommun fi nns inga riksintressen som kan redovisas öppet. 
Inom kommunen kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande 
av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför bör 
Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovsä-
renden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m 
utanför tätort och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det 
innebär att alla ärenden avseende högre objekt måste skickas på remiss 
till Försvarsmakten. Informationen används också som förberedelse för 
införandet av höga objekt i landets fl yghinderdatabas.

SAMLAD BEDÖMNING RIKSINTRESSEN
Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose 
de redovisade riksintressena. Under varje riksintresse som redovisas i 
detta kapitel fi nns ett kommunalt ställningstagande. Nedan följer en 
sammanfattning av dessa.

Riksintressen skall skyddas. Mark och vattenområden som har betydelse 
från allmän synpunkt på grund av områdenas naturvärden skall så långt 
det är möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturen. 
Kommunen verkar för att stimulera havs- och älvfi sket och samordna 
fi sket med det rörliga friluftslivet både för kommuninvånare och turis-
ter.

Haparanda stad satsar på att ta tillvara och vidareutveckla de möjlighe-
ter för turism, upplevelser och besöksnäring som de värdefulla natur-
miljöerna ger. Kommunen ser positivt på bevarande av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och byggnader genom att i översiktsplanen redovisa 
bevarandeplan för landsbygd och centralorten. Därmed kan viss bebyg-
gelse och kulturlandskap säkerställas mot icke önskvärda förändringar.

Goda kommunikationer inom kommunen är viktigt för såväl närings-
livet, turismen som kommuninnevånarna. Kommunen avser att verka 
för upprätthållande och förbättring av kommunikationerna och därmed 
även ökad trafi ksäkerhet.

Rennäringen bedrivs inom kommunen jämsides med annan verksam-
het, exempelvis skogsbruk, friluftsliv och enstaka fritidsbebyggelse. För 
att detta ska fungera fodras att hänsyn mellan de olika verksamheterna 
tas. Skogsvårdslagen innefattar hänsynsregler till rennäringen, men även 
annan hänsyn måste tas.
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TEKNISK INFRASTRUKTUR

Haparanda och Torneå städer har idag en väl utbyggd teknisk infrastruk-
tur. Delar av den tekniska infrastrukturen är redan sammanbyggd, för 
andra delar är samplanering viktig.

Värmeverk, fjärrvärme
Haparanda har ett fjärrvärmeverk och nät gemensamt med Torneå för 
centralorterna. Utbyggnad av fjärrvärme pågår kontinuerligt. Framtida  
utbyggnad med mikroverk i byarna ses som intressant.

Vattenkraft
Inom kommunens område fi nns ingen utbyggd vattenkraft och Torne 
älv är i 4 kap 6 § miljöbalken skyddat mot utbyggnad och reglering. 

Vattentäkter
Dricksvattentäkterna måste skyddas mot föroreningar. Föroreningsris-
ker kan vara förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter 
och andra miljöfarliga ämnen, avfallsupplag, utsläpp av avloppsvatten 
och förvaring och spridning av vägsalt.

Dricksvatten hämtas från ytvattentäkt i Mattila som försörjer Hapar-
anda, Vojakkala, Mattila, Kukkola, Vuono, Salmis, Nikkala, Karungi, 
Kankanranta och Västra Nikkala.  Ytterligare vattenverk fi nns bl a. på 
Seskarö, i Säivis, Kattilasaari, Kärrbäck, Sangijärvi, Tossa och Korpikylä. 
Skyddsområde för vattentäkterna redovisas i föreskrifter från länssty-
relsen 25FS 1985:11 och 25FS 1985:12. Ledningsnätet för vattenförsörj-
ningen har god kapacitet och ytterligare kapacitet fi nns på alla platser.

Avlopp
I Haparanda fi nns ett gemensamt avloppsreningsverk för Haparanda 
centralort, Mattila, Vuono, Salmis, Nikkala och Torneå. Kommunala 
avloppsreningsverk fi nns också i Säivis, Seskarö och Karungi.

Lokalt omhändertagande av dagvatten skall eftersträvas och vid anläg-
gande av nya bostadsområden skall stora hårdgjorda ytor undvikas. 

Verksamhetsområdena för de större samhällena där fördjupningar upp-
rättats redovisas schematiskt på kartor. För exakt utbredning och villkor 
för anslutning kontaktas Haparandabostäder. 

Avfallsupplag
Kommunen har ingen egen deponianläggning för hushållsavfall. Avfallet 
transporteras till miljöprövade anläggningar i regionen. 
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Vindkraft

Vindkraft som markanvändning inom Haparanda kommun
Haparanda deltog under år 2008 i ett gemensamt planeringsprojekt 
med övriga kustkommuner i Norrbotten för att lokalisera lämpliga 
områden för vindkraft.

Projektet syftade till att fi nna områden där vindkraft kan etableras 
med så små störningar som möjligt. Studien omfattade kommunernas 
skärgårds och kustområden. Resultatet publicerades i en gemensam rap-
port: Vindkraftsutredning för Norrbottens kust och skärgårdsområde. 
I arbetet ingick omfattande samråd och dialogmöten. Kommunen går 
nu vidare i arbetet i en formell process för utpekande av områden för 
vindkraft med denna översiktsplan. Kriterier och utpekanden bygger på 
rapportens resultat.

Utöver rapportens utvärdering och kriterier så skall områdets konse-
kvenser för fågellivet bedömas och resultaten beaktas vid kommande 
detaljplanering/tillståndsprövning. För områden som kan få gränsöver-
skridande konsekvenser skall ESBO-konventionen tillämpas.

Då fl ygplatsen i Kemi ligger nära Haparanda kommun så kommer 
yttrande över översiktplanen och andra planer där vindraft prövas att 
skickas till berörd fi nsk myndighet.

Kriterier för utpekade områden på land:
• Årsmedelvind över 6,5 m./s på 71 m nivå, enligt MIUUs gällande 

vindkartering. Kriteriet har valts eftersom detta är ett bra vindvärde 
och ger ekonomiska förutsättningarna för att möjliggöra en vind-
kraftsetablering.

• Minst 1000 m. från bostadshus och fritidsbebyggelse. Andra kom-
munala vindkraftplaner har studerats och generellt är kommunerna 
i norra Sverige mer restriktiva gällande avstånd till bebyggelse, efter-
som det här fi nns mycket mer plats för etablering än i södra Sverige. 
Avståndet har även valts för att ljudpåverkan ska vara så liten som 
möjligt för närboende samt risken för att utsättas för skuggbildning.

• Ej inom skyddsområdena Natura 2000, naturreservat, nyckelbio-
toper, våtmark klass 1 och 2, riksintresse för naturvård, skyddade 
kulturmiljöer. Vid en etablering inom ovanstående skyddsområden 
krävs betydligt större utredningsinsatser och sannolikheten för mil-
jötillstånd minskar. Riksintresse för friluftslivet är inte ett undan-
taget område eftersom så stora delar av Bottenviken innefattas. Det 
fi nns ett behov av att se över avgränsningen av dessa riksintresse-
områden och att precisera och identifi era var värdefulla platser och 
miljöer för friluftlivet fi nns. Riksintresse för rennäring är inte heller 
ett undantaget område eftersom de inte fi nns några studier som har 
klarlagt i vilken mån rennäringens riksintressen inte är förenbart 
med vindkraft.

• Strandskydd 200 m. Ett ökat strandskydd ger mindre inverkan på 
skyddsvärda natur- och friluftslivsmiljöer.

• Skyddsavstånd till allmänna vägar och järnvägar 200 m.. Skyddsav-
ståndet är valt efter de riktlinjer som Banverket ger vid etablering av 
vindkraft.

• Minsta sammanhängande areal 2 kvkm. Kriteriet är valt för att upp-
nå en viss effekt för varje enskild etablering och för att inte sprida ut 

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Kommunen är posi  v  ll för-
nyelsebara energikällor såsom 
vindkra   i bra lokaliseringar.

Kommunen vill sträva mot en 
eff ek  v energianvändning genom 
exempelvis en bebyggelsestruktur 
som leder  ll minskad energiför-
brukning.

Inom områden av allmänt intresse 
för energidistribu  on, avloppsre-
ning eller avfallshantering har 
Haparanda en restrik  v hållning 
mot etablering av ny bebyggelse 
eller annan marknadsanvändning 
som kan förorsaka olyckor eller 
komma i konfl ikt med de tekniska 
försörjningssystemen.

Va  entäkter skall skyddas mot 
föroreningar. Skyddsområden för 
va  entäkterna skall upprä  hål-
las.

Hushållning skall ske med Hap-
arandas va  en  llgångar så a   
påverkan på den naturliga vat-
tenbalansen minimeras.

VA- verksamheten skall vara 
kretsloppsanpassad och dri  säker 
och befi ntliga anläggningar skall 
utny  jas eff ek  vt.

Dagva  ensystemet skall u  ormas 
så a   risken för uppdämningsska-
dor vid kra  iga regn minimeras 
och föroreningsbelastningen på 
recipienten minskas.

Dagva  net skall utny  jas som en 
posi  v resurs i stadsbyggandet.
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vindkraftetableringarna i landskapet, utan samla utbyggnaden till 
enstaka områden.

• Redan tillståndsgivna vindkraftparker. Kriteriet är valt då dessa 
områden redan är exploaterade och lokaliseringen är prövad i ett 
tidigare skede.Områden i närheten av industrier, inom industriom-
råden, i närheten av vägar och annan infrastruktur. Områden som 
inte störs av en vindkraftetablering och som redan är exploaterade 
är också lämpliga områden.

• Ej inom områden där totalförsvaret har intressen.

Kriterier för utpekade områden till havs:
• Årsmedelvind över 6,5 m/s på 71 m. nivå, enligt MIUUs gällande 

vindkartering. Kriteriet har valts eftersom detta är ett bra vindvärde 
och ger ekonomiska förutsättningarna för att möjliggöra en vind-
kraftetablering.

• Havsdjup under 30 m. Kostnad för grundläggning av vindkraftverk 
ökar snabbt med havsdjup och etablering med bottenfundament 
bedöms inte vara ekonomiskt möjligt på större djup än så.

• Ej inom naturskyddsområdena Natura 2000, naturreservat, riks-
intresse för naturvård, potentiella områden för rekrytering av fi sk, 
sälskyddsområden, fågelskyddsområden. Vid en etablering inom 
ovanstående skyddsområden krävs betydligt större utredningsin-
satser och sannolikheten för miljötillstånd minskar. De potentiella 
områdena för rekrytering för fi sk är grundområden som troligtvis 
även är viktiga vikar för växtlivet och ger en bild av vilka områden i 
havsmiljön som är extra känsliga.

• Ej inom kulturskyddsområdena riksintresse för kulturmiljövård, 
kulturmiljöprogrammet eller bevarandeprogram för odlingsland-
skapet. Inom det av Riksantikvarieämbetets utsedda värdekärna (se 
fi gur 2.9:1) fi nns en hög konfl iktrisk med en vindkraftsutbyggnad 
ur kulturmiljösynpunkt. Detta är dock inte ett värde som tas med 
i denna utredning p g a områdets omfattande utbredning. Detta är 
ett värde som måste behandlas i vid en eventuell framtida projekte-
ring.

• Ej inom 1000 m från farled. Sjöfartsverket rekommenderar generellt 
500 meter som skyddsavstånd. Skyddsavståndet är ett schablon-
värde och för att avgöra vilket faktiskt avstånd som är nödvändigt 
måste varje farled studeras ytterligare,

• Ej inom totalförsvarets bedömningsytor (för fl yget).

Områden för vindbruk på kommuntäckande plan
• V1, Sattaoja norra
• V2, Sattaoja 
• V3, Palojärvi 
• V4, Kivijärvi
• V5, Kivivaara
• V6, Tammajänkkä
• V7, Seskarö*

Områden för vindbruk i skärgården
• V4, Kivijärvi
• V7, Seskarö*

Områden som inte pekats ut kan fi nnas och prövas i enlighet med gäl-
lande lagstiftning vid prövningstillfället.

FORTS.

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Haparanda skall ha en behovs-
anpassad, eff ek  v och säker 
energiförsörjning som leder  ll 
god hushållning med samhällets 
och naturens resurser.

En ökad del av den använda ener-
gin skall baseras på förnyelsebar 
energi.

Inom områden med sötrre sam-
manhållen bebyggelse i tätorter-
na bör kommunalt VA erbjudas. 

* Vidare samråd med försvarsmakten måste 
ske innan området kan utredas vidare för nya 
vindkraft verk
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Kraftförsörjning
Svenska Kraftnät har två ledningar som korsar Haparanda kommun. En 
220 kV- ledning mellan Kalix och Ossauskoski i Finland samt en 400 
kV- ledning mellan Svartbyn och Keminmaa i Finland. Svenska kraftnät 
planerar att anlägga en ny station utmed ovan nämnda 400 kV-ledning, 
strax utanför Kalix. 220 kV-ledningen kommer att tas ur drift när sta-
tionen tas i bruk 2015. Planer fi nns även att bygga en ny 400 kV-ledning 
mellan Råbäcken och Keminmaa i Finland.

Bredband och 3G-master
För det ortsammanbindande nätet hyrs kapacitet i redan befi ntlig 
infrastruktur. Områdesnätet inom orterna kommer till största delen att 
byggas ut med ADSL teknik i det befi ntliga ledningsnätet ”kopparnätet”.

Kommunfullmäktige har beslutat att arbeta för att 100 procent av kom-
munens befolkning skall ha tillgång till ADSL. 

Gator
Standarden på gatorna i tätorten och byarna kan förbättras. Behovet av 
gång- och cykelvägar har påtalats både i centralorten och i Seskarö, Nik-
kala och Vuono-Salmis byar samt längs väg 99 och E4. Detta för att bl.a. 
ge barnen en säkrare skolväg.
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MILJÖ- OCH RISKFAKTORER

Radon
Radon kommer från sönderfallande radium som fi nns överallt i naturen, 
mer eller mindre koncentrerat. Vissa typer av jordarter och berggrund 
har hög radiumhalt och klassas som högriskområde. Det gäller vissa 
typer av graniter och pegmatiter, alunskiffer och grusåsar. Moränmark 
klassas som normalradonmark och t. ex. kalksten, sandsten och lera 
utgör lågradonmark.

Höga radonhalter i inomhusluft kan åtgärdas relativt enkelt.

I Haparanda stad gjordes en markradonundersökning år 1989 som visar 
att stora delar av staden består av s. k. normalradonmark. Detta innebär 
liten risk för höga radonhalter i bostäder pga markradon.

Haparannan kaupungin radonvaara-alueet
Radonriskkarta för Haparanda stad

Eventuellt högriskområde, 
grovkorniga isälvslagringar (grus och grovsand)
Normalriskområde, 
grusig sandig morän
Normalriskområde, 
moig, mjälig morän, sand eller hällmark

Övrig mark är lågriskområde, finsediment eller torv

SKALA
0 500 m

Radonriskkarta över Haparanda centralort med 
omgivning, upprättad 1988 av Sveriges geologiska AB

Muut alueet eivät ole riskialueita, hienojakoista kerrostumaa tai turvetta

Haaparannan keskusta-alueen ja sen lähialueen radonriskialueet,kartta, 
Sveriges geologiska AB, 1988

MITTAKAAVA
Mahdollinen korkean riskin alue, 
Karkearakenteista jääkauden jokikerrostumaa (soraa ja karkeata hiekkaa)
Normaalin riskin alue,
Soraista hiekkamoreenia

Normaalin riskin alue,
Hietaista, hiesuista moreenia, hiekkaa tai kalliota
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Sulfi dförande sediment
Sulfi dförande sediment är vanligt förekommande i kommunen, särskilt i 
kustnära områden. Sulfi dförande sediment kan ge negativa effekter med 
sänkt pH i vattendrag och urlakning av tungmetaller då grundvatteny-
tan sänks t.ex. vid dikning och schaktningsarbeten.

Översvämningsrisker älv
Inom Torneälvdalen fi nns områden som enligt beräkningar och erfaren-
het riskerar att drabbas av översvämning. Risken uppstår främst vid 
kraftig snösmältning i de norra delarna av Tornedalen kombinerat med 
svåra islossningar som kan medföra isproppar i älvssystemet. Frågan har 
behandlats 1989 av SMHI i rapporten ”Svåra islossningar i Torneälven - 
förslag till skadeförebyggande åtgärder”.  Beräkningar av översvämnings-
risker vid höga vattenfl öden i älven har även utförts av SMHI under 
2011. 

Riskerna för översvämningar i älvdalen måste beaktas vi nybebyggelse. 

Kommunen använder sig av SMHI:s mycket omfattande och noggranna 
material vid sin detaljplanering och bygglovsgivning. Kartorna som fi nns 
i digital form kombineras med kommunens primäraktör och ortofoto-
grafi er varvid resultat på fastighetsnivå lätt kan erhållas. Med materialet 
som grund kan säkra lokaliseringar för olika typer av byggnader säker-
ställas längs hela älv sträckan. Aktuell version av SMHI:s rapport fi nns 
att få i sin helhet på www.smhi.se

Byggnader skall som grundregel anläggas så att fuktkänsliga delar klarar 
vattenfl öden som kan uppstå vid 100- årsfl öden.

Bebyggelseområden som pekas ut för bebyggelse i form av fritidshus och 
permanentbebyggelse i denna översiktsplan kan angränsa till eller delvis 
beröras av områden med problem med översvämning. Det skall tolkas 
som att lämpligheten kan studeras närmare, inte som ett avgörande att 
man får bygga i området. Bebyggelse kan endast komma i fråga om man 
i detaljplaneskedet eller i bygglovskedet kan fi nna lokalieringar där en 
säker nivå fi nns eller lätt kan åstadkommas med hjälp av fyllning eller 
annan byggnadsteknisk åtgärd.
Flerbostadshus, seniorhus, sjukhus och liknande skall alltid anläggas på 
platser som ligger högre än de nivåer som kan uppstå vid 100-årsfl öden.

Översvämningsrisker kust
Vid kommunens kuststräcka och ute på öarna i skärgården fi nns låg-
länta områden som är olämpliga för bebyggelse. 

För närvarande pågår ett intensivt arbete i landet, bland annat på Läns-
styrelsen i Norrbottens län, med att ange vilka nivåer som bör användas 
vid planering av bebyggelse.

Kommunen kommer att tillämpa de nationella och regional riktlinjer 
som tas fram för Norrbottens kustland.

Riskerna för översvämningar vid kusten och i skärgården måste beaktas 
vi nybebyggelse.

KOMMUNALT 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Vid bygglovprövning och upprät-
tande av detaljplaner i områden 
där radonproblem kan befaras 
skall grundläggning ske med 
radonskyddat eller radonsäkert 
u  örande. 

Nyetablering av bebyggelse vid 
Torne älv bör u  öras med hänsyn 
 ll riskerna för översvämning från 

Torneälven. 

Nyetablering av bebyggelse vid 
kusten och på öar bör u  öras 
med hänsyn  ll riskerna för över-
svämning från förhöjda havsvat-
tennivåer. 

Vid bygglovsprövning skall ny 
bebyggelse längs älvdalen anläg-
gas så a   fuktkänsliga delar klarar 
va  enfl öden som kan uppstå vid 
100-års fl öden enligt SMHI:s rap-
port från år 2012.

Nyetablering av bebyggelse i 
Keräsjokidalen skall u  öras med 
hänsyn  ll riskerna för skred. 

Vid planering av ny bebyggelse 
skall riskerna för svåra konse-
kvenser vid olyckor med farligt 
gods begränsas, även på vägnät 
rekommenderat för transporter 
med farligt gods.
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Ljus
Insikten om vikten av och möjligheterna med den offentliga belysningen 
i bebyggd miljö ökar i samhället. Med en medveten ljussättning av 
utemiljöer kan man bättre tillgodose människors behov av såväl skönhet 
som trygghet.

Ljuset är grundläggande för vår rumsuppfattning och det är möjligt att 
förstärka en tätorts karaktär genom att lägga tonvikten på valda kän-
netecken och speciella landmärken. Belysning som förstärker rummets 
form och visar rörelseriktning bidrar till att platsen upplevs som trygg.

Haparanda och Torneå arbetar utifrån en gemensam belysningsplan för 

centralorterna. 

Ljud
Buller är ett  stort miljöproblem i dagens samhälle. Buller skapar obehag 
och påverkar människors hälsa genom bland annat irritation, stress ökat 
blodtryck och sömnsvårigheter. I svårare fall kan det leda till hörselska-
dor och medföra bestående negativa effekter för barns kunskapsutveck-
ling och minne.

Riksdagen beslutade 1997 om riksvärden för trafi kbuller som normalt 
inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid 
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafi kinfrastruktur:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maxnivå utomhus
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maxnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Riktvärdena motsvarar en ljudnivå som ansetts rimlig att eftersträva, 
men många människor kan fortfarande uppleva buller under riktvärde-
na som en påtaglig störning. Förutom buller från väg-, tåg- och fl ygtrafi k 
kan oönskade ljud komma från industrier, skjutbanor, motorsport, 
fl äktar och annan teknisk utrustning.

Skredrisker
Inom kommunen fi nns ett känt riskområde för skred i Keräsjoki. Torne-
älvens kanter är fl acka och risken för skred är därför liten i älvdalen. 
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Transporter av farligt gods
Väg E4 och väg 99 är rekommenderade vägar för transport av farligt 
gods. En viss mängd farligt gods transporteras även med tåg. Omfatt-
ningen av transporterna av farligt gods genom kommunen är ej fullstän-
digt känd.

Vid planering av ny bebyggelse, ses till att begränsa risken för svåra kon-
sekvenser även olycka på rekommenderat vägnät för farligt gods.

En riskanalys för Haparanda kommun upprättades 1997 och den 
redovisar tänkbara scenarior för olyckor. Katastrofala konsekvenser kan 
inträffa om en transportolycka med farligt gods inträffar inom skydds-
område för en vattentäkt. En järnvägsolycka med farligt gods inom 
centralorten kan också medföra stora risker.

Framtagna riktlinjer för avstånd mellan riskkällan och olika typer av 
markanvändning fi nns hos länsstyrelsen och kommunen tillämpar dem.
Nedan illustreras avståndet enligt riktlinjerna.

Illustration MAF Arkitektkontor AB

Suositeltu vyöhykejako riskilähteen ja eri tyyppisten maankäyttöjen välisten etäisyyksien perusteella
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Erosionsförutsättningar
SGI har kartlagt erosionsförutsättningarna längs havskusten. De ero-
sionskänsliga områdena redovisas på kartan nedan. Områdena riskerar 
på sikt att förloras och är därmed olämpliga att exploatera. 

Redovisningen ingår i en översiktlig 
kartläggning av stranderosion i Sverige. 
Kartan visar områden med erosionskäns-
liga jordarter. Uppgifterna är baserade på 
SGU:s geologiska kartor. Materialet utgör 
inte tillräckligt underlag för detaöjerade 
studier.

Esitys sisältyy Ruotsissa suoritettuun ylei-
seen rantaeroosion kartoitukseen. Kartas-
ta käyvät ilmi eroosioalttiiden maalajien 
alueet. Tiedot perustuvat Ruotsin geolo-
gisen tutkimuslaitoksen (SGU) geologisiin 
karttoihin. Aineiston perusteella ei voida 
suorittaa yksityiskohtaisia selvityksiä. 

0 2 4 6 8 10
Km

HAPARANDA KOMMUN

Ur GSD-Översiktskartan© Lantmäteriverket.
Medgivande M2005/4875 Gäller t.o.m. 2009-11-30.

Erosionsförutsättningar i Haparanda kommun

Erosionsförutsättning: Haparanda
Eroosioalttius: Haaparanta

Eroosioalttius Haaparannan kunnassa

Siltti

Merkkien selitykset

Täytemaa

Karkea hiekka � hieno hiekka

Tulvakerrostuma

Teckenförklaring
Grovsand - finsand
Silt
Fyllning
Svämsediment
Kommungräns Kuntaraja
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biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att detta globala mål kan uppnås. 

Regionala delmål
De svenska utsläppen av växthusgaser skall, som ett 
medelvärde för perioden 2008-2012 vara minst 4 % 
lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen ska räknas som 
koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusga-
serna enligt Kyotoprotokollet och PCC:s defi nitioner. 
Delmålet ska uppnås utan kompensation för upptag i 
kolsänkor eller med fl exibla mekanismer.

Lokalt miljömål: Begränsad klimatpåverkan
Haparanda stad har som mål att minska utsläppen av 
koldioxid och andra klimatpåverkande växthusgaser 
på detta vis: Verka för ökad biobränsleanvändning. Vid 
upphandling välja teknik som minskar koldioxidutsläp-
pen. Verka för minskad biltrafi k. Energieffektivisering i 
byggnader.

Indikatorer: Klimatpåverkande utsläpp, Energianvänd-
ning.

2. Nationellt mål: Frisk luft 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas.

Regionala delmål
Halterna 60 mikrogram/m3 som timmedelvärde och 
20 mikrogram/m3 som årsmedelvärde för kvävedioxid 
skall i huvudsak underskridas år 2010. Timmedelvärdet 
får överskridas högst 175 timmar per år. 

Halten marknära ozon skall inte överskrida 120 mikro-
gram/m3 som åtta timmars medelvärde år 2010. 

År 2010 ska utsläppen av fl yktiga organiska ämnen 
(VOC)* i Norrbotten, exklusive metan, ha minskat till 
15 000 ton. * Avser utsläpp från mänskliga verksamhe-
ter

Halterna 35 mikrogram/m3 som dygnsmedelvärde och 
20 mikrogram/m3 som årsmedelvärde för partiklar 
(PM10) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet 
får överskridas högst 37 dygn per år. Halterna 20 mik-
rogram/m3 som dygnsmedelvärde och 12 mikrogram/
m3 som årsmedelvärde för partiklar (PM2,5) skall un-
derskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas 
högst 37 dygn per år. 

Halten 0,3 nanogram/m3 som årsmedelvärde för 

Miljökvalitetsnormer
Enligt PBL ska översiktsplanen redovisa hur kom-
munen avser att iaktta gällande miljökvalitetsnormer. 
En miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara 
miljökvalitet som människan och/eller miljön kan 
anses tåla. Idag fi nns miljökvalitetsnormer antagna för 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly och partiklar 
i utomhusluft samt för fi sk- och musselvatten. 

Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft reglerar de högsta halter som är tillåtna. 

Luftmätningar utförda i Haparanda och Torneå om-
rådet år 2008 och 2011 avseende NO2 kvävedioxid/
kväveoxider och partiklar PM (10) visar att värdena inte 
överskrids. 

Nationella miljökvalitetsmål
I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten 
inom 15 områden. Målen beskriver den kvalitet och det 
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser 
som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Regeringen har 
inrättat ett miljömålsråd som ansvarar för uppfölj-
ning av miljökvalitetsmålen. Regeringen har i prop. 
2004/05:150 föreslagit ett sextonde miljömål ”Ett rikt 
växt och djurliv” som skall behandlas av riksdagen. 

Miljömål fi nns på nationell nivå, regional nivå för Norr-
botten från 2007 samt lokala miljömål för Haparanda 
antagna i kommunfullmäktige 2001-02-26, § 4. Kom-
munen har prioriterat sex mål utifrån de nationella och 
regionala miljömålen. 

Under 2012 kommer Länsstyrelsen tillsammans med 
Skogsstyrelsen påbörja en process att ta fram nya 
regionala miljömål. Dessa kommer att tas fram i bred 
förankring i länet.

Miljökvalitetsmålen syftar till att: 
• främja människors hälsa 
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska 

värdena 
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsför-

måga 
• trygga en god hushållning med naturresurserna 

1. Nationellt mål: Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farligt. Målet skall 
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
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benso(a)pyren skall i huvudsak underskridas år 2015. 

Lokalt miljömål: Frisk luft 
Haparanda stad har som mål att klara gällande miljö-
kvalitetsnormer, t.ex. för kvävedioxid (NO2). Målet är 
också att i ökad utsträckning köpa in s.k. miljöfordon i 
enlighet med en miljövänlig upphandlingspolicy. Även 
att verka för att fl er människor övergår från oljeanvänd-
ning vid uppvärmning till annat energislag, t.ex. berg- 
jord eller luftvärme. Verka för att utsläpp från biltrafi k, 
industri och uppvärmning minskar. Verka för anläg-
gande av fl er cykel- och gångbanor.

Indikatorer: Kvävedioxid i luft, Energianvändning.

3. Nationellt mål: Bara naturlig försurning 
I Norrbotten ska de försurande effekterna av nedfall 
och markanvändning underskrida gränsen för vad mark 
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller 
inte öka korrosionshastigheten i tekniskt material eller 
kulturföremål och byggnader.

Regionala delmål
År 2010 skall högst 2 % av antalet sjöar och högst 5 % av 
sträckan rinnande vatten i Norrbotten vara drabbade av 
försurning som orsakats av människan. 

Före år 2010 skall trenden mot ökad försurning av 
skogsmarken vara bruten i områden som försurats av 
människan och en återhämtning skall ha påbörjats.

År 2010 skall utsläppen i Norrbotten av svaveldioxid 
till luft ha minskat med minst 25 procent från 1995 års 
nivå från 5 000 ton till 3 125 ton. 

År 2010 skall utsläppen i Norrbotten av kväveoxider 
till luft ha minskat med minst 25 procent från 1995 års 
nivå från 13 000 ton till 9 700 ton. 

Lokalt miljömål
Ej fastställt.

4. Nationellt mål: Giftfri miljö 
I Norrbotten ska miljön vara fri från ämnen och metall-
ler som skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfal-
den.

Regionala delmål
Senast år 2010 skall det fi nnas uppgifter om egenska-
perna hos alla avsiktligt framställda eller utvunna ke-

miska ämnen som hanteras på marknaden. För ämnen 
som hanteras i högre volymer och för övriga ämnen som 
t.ex. efter inledande översiktliga tester bedöms som 
särskilt farliga skall uppgifter om egenskaperna fi nnas 
tillgängliga tidigare än år 2010. Samma krav på uppgif-
ter skall då gälla för såväl nya som existerande ämnen. 
Senast år 2020 skall det även fi nnas uppgifter om egen-
skaperna hos de mest betydande oavsiktligt bildade och 
utvunna kemiska ämnena.

Senast år 2010 skall varor vara försedda med hälso- och 
miljöinformation om de farliga ämnen som ingår. 

I fråga om utfasning av farliga ämnen skall följande gälla. 
Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vara 
fria från:
- Nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) 
och bioackumulerande, nya ämnen som är cancerfram-
kallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstö-
rande samt kvicksilver så snart som möjligt, dock senast 
2007,
- övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och 
fortplantningsstörande ämnen, samt sådana ämnen som 
är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande, 
senast år 2010 om varorna är avsedda att användas på 
ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet,
- övriga organiska ämnen som är långlivade och bioacku-
mulerande, samt kadmium och bly, senast år 2010.
Dessa ämnen skall inte heller användas i produktions-
processer om inte företaget kan visa att hälsa och miljö 
inte kan komma till skada. Redan befi ntliga varor, som 
innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller 
kvicksilver, kadmium samt bly, skall hanteras på ett 
sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Spridning 
via luft och vatten till Sverige av ämnen som omfattas 
av delmålet skall minska fortlöpande.
Delmålet omfattar ämnen som människan framställt 
eller utvunnit från naturen. Delmålet omfattar även 
ämnen som ger upphov till ämnen med ovanstående 
egenskaper, inklusive dem som bildats oavsiktligt. 

Hälso- och miljöriskerna vid framställning och använd-
ning av kemiska ämnen skall minska fortlöpande fram 
till år 2010 enligt indikatorer och nyckeltal som skall 
fastställas av berörda myndigheter. Under samma tid 
skall förekomsten och användningen av kemiska ämnen 
som försvårar återvinning av material minska. Delmålet 
avser ämnen som inte omfattas av delmål 2. 

Samtliga förorenade områden som innebär akuta risker 
vid direktexponering och sådana förorenade områden 
som idag, eller inom en nära framtid, hotar betydelse-
fulla vattentäkter eller värdefulla naturområden skall 
vara utredda och vid behov åtgärdade vid utgången av 
år 2010. 
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Åtgärder skall under åren 2005-2010 ha genomförts vid 
så stor andel av de prioriterade förorenade områdena 
att miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan vara löst 
allra senast år 2050. 

Senast år 2009 ska länets betydande utsläppskällor av 
miljögifter vara identifi erade och deras utsläpp ska vara 
kända till art och mängd. Senast år 2011 ska åtgärder för 
att minska utsläppen vara fastlagda och påbörjade för de 
mest betydande källorna. 

År 2010 skall tydliga åtgärdsprogram som medför en 
kontinuerlig minskning av halterna av för människan 
skadliga dioxiner i livsmedel ha etablerats. 

År 2015 skall exponeringen av kadmium till befolk-
ningen via föda och arbete vara på en sådan nivå att den 
är säker ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv. 

Lokalt miljömål
Ej fastställt.

5. Nationellt mål: Skyddande ozonskikt 
Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger 
skydd mot skadlig UV-strålning. 

Regionalt delmål
År 2010 skall utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till 
största delen ha upphört. 

Lokalt miljömål
Ej fastställt.

6. Nationellt mål: Säker strålmiljö 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall 
skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre 
miljön.

Regionala delmål
År 2010 skall halterna i miljön av radioaktiva ämnen 
som släpps ut från alla verksamheter vara så låga att 
människors hälsa och den biologiska mångfalden skyd-
das. Det individuella dostillskottet till allmänheten 
skall understiga 0,01 mSv per person och år från varje 
enskild verksamhet. 

År 2020 skall antalet årliga fall av hudcancer orsakade 
av ultraviolett strålning inte vara fl er än år 2000. 

Riskerna med elektromagnetiska fält skall kontinuerligt 
kartläggas och nödvändiga åtgärder skall vidtas i takt 

med att sådana eventuella risker identifi eras.

Lokalt miljömål
Ej fastställt.

7. Nationellt mål: Ingen övergödning 
Norrbotten ska halterna av gödande ämnen i mark och 
vatten inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vat-
ten.

Regionala delmål
Fram till år 2010 skall de svenska vattenburna utsläp-
pen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till 
sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat med minst 
20 % från 1995 års nivå. De största minskningarna skall 
ske i de känsligaste områdena. 

Fram till år 2010 skall de vattenburna utsläppen av kvä-
veföreningar från mänsklig verksamhet till Bottenviken 
inte öka från 1995 års nivå och Norrbottens bidrag till 
kvävebelastningen på Östersjön ska vara utredd. 

År 2010 har utsläppen i Norrbotten av kväveoxider till 
luft ha minskat med minst 25 procent från 1995 års 
nivå från 13 000 ton till 9 700 ton. 

Utsläppen av näringsämnen från mänsklig aktivitet, till 
de sjöar i länet som är övergödda ska ha minskat till en 
ekologiskt hållbar nivå senast till år 2010. 

Lokalt miljömål
Ej fastställt.

8. Nationellt mål: Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljö-
värden samt landskapets ekologiska och vattenhushål-
lande funktion ska bevaras samtidigt som förutsätt-
ningar för friluftsliv värnas. 

Regionala delmål
Senast år 2005 skall berörda myndigheter ha identifi e-
rat och tagit fram åtgärdsprogram för särskilt värdefulla 
natur- och kulturmiljöer som behöver ett långsiktigt 
skydd i eller i anslutning till sjöar och vattendrag. Senast 
år 2010 skall minst hälften av de skyddsvärda miljöerna 
ha ett långsiktigt skydd och fördelas jämnt mellan de 
fem vattendistrikten. Minst 15 fi skefria områden skall 
fi nnas i varje vattendistrikt. 
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Senast år 2005 skall berörda myndigheter ha identi-
fi erat och tagit fram åtgärdsprogram för restaurering 
av Sveriges skyddsvärda vattendrag eller sådana vat-
tendrag som efter åtgärder har förutsättningar att bli 
skyddsvärda. Senast till år 2010 skall minst 25 % av de 
värdefulla och potentiellt skyddsvärda vattendragen ha 
restaurerats.

Senast år 2009 skall vattenförsörjningsplaner med 
vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha 
upprättats för alla allmänna och större enskilda ytvat-
tentäkter. Med större ytvattentäkter avses ytvatten som 
nyttjas för vattenförsörjning till fl er än 50 personer eller 
distribuerar mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt. 

Främmande arter och raser samt genetiskt modifi erade 
organismer som kan skada den biologiska mångfalden 
ska inte introduceras. 

De oreglerade vattendrag och vattendraggssträckor som 
fi nns kvar i Norrbotten ska bevaras från vattenkraftsut-
byggnad. 

Senast år 2010 ska alla väggtrummor och i vattendrag 
där behov fi nns vara utformade så att de inte utgör 
vandringshinder för fi sk och andra djur. Nyanlagda väg-
trummor och broar får inte utgöra vandringshinder. 

Senast år 2010 ska uttaget av fi sk, inklusive bifångster 
av ungfi sk, vara högst motsvarande återväxten så att 
fi skebestånden kan fortleva och återhämta sig. 

Senast år 2008 ska samtliga skogsavverkningar i sjöars 
och vattendrags kantzoner uppnå full naturvårdshän-
syn enligt skogspolitikens ambitioner. 

För att ge fi sk passage förbi vandringshinder och åstad-
komma minimitappning, ska minst ett tillstånd för vat-
tenverksamheten i ett av länets större vattendrag vara 
omprövat till år 2008. 

Lokalt miljömål
Haparanda stad har som mål att våra sjöar och vat-
tendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras varia-
tionsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktions-
förmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv 
värnas.

Indikator: Strandnära byggande vid sjöar och vatten-
drag.

9. Nationellt mål: Grundvatten av god kvalitet 
I Norrbotten ska grundvattnet ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Regionala delmål
Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för 
nuvarande och framtida vattenförsörjning skall senast 
år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som 
begränsar användningen av vattnet. 

Senast år 2010 skall användningen av mark och vatten 
inte medföra sådana ändringar av grundvattennivåer 
som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, 
markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsande 
ekosystem. 

År 2010 skall uttaget av naturgrus i länet vara högst 
0,9 miljoner ton per år och andelen återanvänt material 
utgöra minst 15 procent av ballastanvändningen. SGU 
är ansvarig miljömålsmyndighet.

Senast år 2010 skall alla vattenförekomster som an-
vänds för uttag av vatten som är avsett att användas 
som dricksvatten och som ger mer än 10 m3 per dygn 
i genomsnitt eller betjänar mer än 50 personer per år 
uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av 
god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av 
mänsklig verksamhet. 

Senast år 2009 ska vattenförsörjningsplaner med 
vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha 
upprättats för alla allmänna och större enskilda grund-
vattentäkter. Med större grundvattentäkter avses 
grundvatten som nyttjas för vattenförsörjning till mer 
än 50 personer eller distribuerar mer än 10 m3 per 
dygn i genomsnitt.

Lokalt miljömål
Ej fastställt.

10. Nationellt mål: Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 
Bottenviken ska ha en långsiktigt hållbar produktions-
förmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. 
Norrbottens kust och skärgård ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärde samt natur- och 
kulturvärden. Nyttjande av hav, kust och skärgård ska 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar. 
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Regionala delmål
Senast år 2010 skall minst 50 procent av skyddsvärda 
marina miljöer och minst 70 procent av kust- och 
skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden 
ha ett långsiktigt skydd. Senast år 2005 skall ytterligare 
fem, och senast år 2010 därutöver ytterligare fjorton, 
marina områden vara skyddade som naturreservat och 
tillsammans utgöra ett representativt nätverk av marina 
naturtyper. Därutöver skall ett område med permanent 
fi skeförbud inrättas till 2006, för utvärdering till 2010 
samt ytterligare tre områden med permanent fi skeför-
bud (kustnära och utsjöområden) inrättas till 2010 i 
vardera Östersjön och Västerhavet för utvärdering till 
2015. 

Senast år 2005 skall en strategi fi nnas för hur kustens 
och skärgårdens kulturarv och odlingslandskap kan 
bevaras och brukas. 

Senast år 2007 skall arbetet med det nationella åtgärds-
programmet för de hotade marina arter och fi skstam-
mar som fi nns i Bottenviken ha inletts. 

Senast år 2010 skall de årliga bifångsterna av marina 
däggdjur understiga 1 procent av respektive bestånd. 
Bifångsterna av sjöfåglar och icke-målarter skall inte ha 
mer än försumbara negativa effekter på populationerna 
eller ekosystemet. 

Uttaget av fi sk, inklusive bifångster av ung fi sk, skall 
senast år 2008 inte vara större än att det möjliggör en 
storlek och sammansättning på fi skbestånden som ger 
förutsättningar för att ekosystemets grundläggande 
sammansättning och funktion bibehålls. Bestånden 
skall ha återuppbyggts till nivåer betydligt över biolo-
giskt säkra gränser. 

Buller och andra störningar från båttrafi k skall vara för-
sumbara inom särskilt känsliga och utpekade skärgårds- 
och kustområden senast år 2010. 

Senast år 2010 ska utsläppen av miljöfarliga ämnen från 
industrier och fartyg ligga på sådan nivå att inga nega-
tiva effekter i de naturliga ekosystemen uppstår. 

Främmande arter och raser och genetiskt modifi erade 
organismer som kan hota den biologiska mångfalden 
ska inte introduceras. 

De grunda havsvikar och övriga områden i Bottenviken 
som är värdefulla för reproduktion och uppväxt av arter 
ska inte utsättas för sådan påverkan att deras funktion 
störs. 

Lokalt miljömål
Haparanda stad har som mål att nyttja hav, kust och 
skärgård på ett långsiktigt hållbart sätt. Särskilt vär-
defulla områden, som t.ex. Sandskär, ska skyddas mot 
störningar och miljöfarliga utsläpp. Den biologiska 
mångfalden ska bevaras. De olika arterna som fi nns i 
havet ska kunna leva kvar och fortplanta sig. Havet ska 
vara så rent att vi kan använda det till friluftsliv och 
fi ske utan inskränkningar. Fisk från havet ska kunna 
ätas utan hälsorisker.

Indikatorer: Fosfor i havet, Tillförsel av fosfor till kus-
ten, Möjlighet till byggande och utveckling i skärgården.

11. Nationellt mål: Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funk-
tion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmar-
ker bevaras för framtiden. Kulturhistoriska värden med 
koppling till våtmarker ska bevaras och stärkas. 

Regionala delmål
En regional strategi för skydd och skötsel av våtmarker 
och sumpskogar ska tas fram senast till år 2008. I detta 
arbete har Norrbotten särskilt ansvar för sträng-fl ark-
myrar, palsmyrar, stora opåverkade våtmarksområden 
och våtmarker i landhöjningsmiljö.

Samtliga våtmarksområden i Norrbotten som fi nns 
med i Naturvårdsverkets Myrskyddsplan ska ha ett 
långsiktigt skydd senast år 2010. 

Senast år 2006 skall skogsbilvägar inte byggas över våt-
marker med höga natur- eller kulturvärden eller på an-
nat sätt byggas så att dessa våtmarker påverkas negativt.

Senast år 2005 ska växt- och djurarter som är  kopp-
lade till våtmarkerna och som Norrbotten har speciellt 
ansvar för vara inventerade och åtgärdsplaner för skydd 
av dessa ska vara utarbetade. 

Senast år 2010 ska minst 50 traditionellt hävdade våt-
marksområden fi nnas. 

Våtmarkernas betydelse som foderresurs för rennäring-
en ska bevaras och utvecklas. 

Senast år 2008 ska samtliga avverkningar i anslutning 
till våtmarkers kantzoner uppnå skogsvårdslagens krav 
och minst 50 procent av dessa ska uppnå full hänsyn 
enligt skogspolitikens ambitioner. 

Lokalt miljömål
Ej fastställt.
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12. Nationellt mål: Levande skogar 
I Norrbotten ska skogslandskapet förvaltas så att förut-
sättningarna för alla dess arter förbättras. Skogen ska 
brukas uthålligt så att naturvärden, kulturmiljövärden, 
sociala värden och friluftslivet värnas samt att rennä-
ringens förutsättningar förbättras. 

Regionala delmål
Ytterligare 70 000 hektar skyddsvärd produktiv skogs-
mark skall i Norrbotten skyddas formellt under perio-
den 1999 till 2010.

Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och gammal 
skog skall bevaras och förstärkas till år 2010 på följande 
sätt:
· mängden hård död ved ska i Norrbotten öka med 
minst 30 procent
· arealen äldre lövrik skog skall öka med minst 10 pro-
cent, 
· arealen gammal skog skall öka med minst 5 procent, 
· arealen mark föryngrad med lövskog skall öka. 

Skogsmarken skall brukas på sådant sätt att fornläm-
ningar inte skadas och så att skador på övriga kända vär-
defulla kulturlämningar är försumbara senast år 2010. 

Senast år 2005 skall åtgärdsprogram fi nnas och ha in-
letts för hotade arter som har behov av riktade åtgärder. 

Lokalt miljömål
Ej fastställt.

13. Nationellt mål: Ett rikt odlingslandskap 
Det norrbottniska odlingslandskapet ska ha ett aktivt 
lantbruk som uthålligt producerar livsmedel och andra 
biologiska råvaror av hög kvalitet samtidigt som biolo-
gisk mångfald och kulturhistoriska värden bevaras och 
stärks. Jordbruksmarkens värde för biologisk produk-
tion ska skyddas. 

Regionala delmål
Senast år 2010 ska ängs-, åker- och betesmarker bevaras 
och skötas i minst dagens omfattning. 

Mängden småbiotoper i odlingslandskapet ska bevaras i 
minst 2000 års omfattning. 

Mängden kulturbärande landskapselement som vårdas 
ska inte minskas jämfört med dagens omfattning. 

Senast år 2006 ska de kulturväxter som Norrbotten har 
särskilt ansvar för vara identifi erade och åtgärdsplaner 
för bevarande av dessa ska vara utarbetade. 

Senast år 2006 ska de vilda arter som är kopplade till 
odlingslandskapet och som Norrbotten har ett särskilt 
ansvar för, vara identifi erade och åtgärdsplaner för dessa 
ska vara utarbetade. 

Senast år 2008 ska ett regionalt program fi nnas för hur 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gårdsmiljöer 
i det norrbottniska odlingslandskapet kan tas till vara. 

Senast år 2010 ska minst 10 procent av länets jord-
bruksareal och djurhållning brukas enligt och omfattas 
av KRAV:s regler eller motsvarande. 
Lokalt miljömål: Ett rikt odlingslandskap
Haparanda stad har som mål att odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras 
och stärks.

Indikatorer: Åkermark, Betesmarker, Ekologiskt odlad 
mark, Antal aktiva jordbruksföretag.

14. Nationellt mål: Storslagen fjällmiljö 
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Natur- och kulturvärden i fjällen ska be-
varas och utvecklas så att de är en resurs för en hållbar 
utveckling av ett län där människor har möjlighet att 
leva och verka. 

Regionala delmål
Skador på mark och vegetation orsakade av mänsklig 
verksamhet skall vara försumbara senast år 2010. 

Långsiktigt hållbara naturbetesmarker upprätthålls i 
fjällen. 

Fjällens nyckelarter förekommer i så stora bestånd att 
deras nyckelfunktioner i ekosystemet upprätthålls. 

Norrbottniska ansvarsarter, så som järv och jaktfalk, 
bevaras i livskraftiga bestånd. 

Senast år 2005 skall åtgärdsprogram fi nnas och ha 
inletts för de hotade arter som har behov av riktade 
åtgärder. 

Främmande arter och raser samt genetiskt modifi erade 
organismer som kan hota den biologiska mångfalden 
ska inte introduceras. 

Motortrafi kens störningar på såväl fl ora och fauna som 
rennäring och icke motorburen turism ska minska i 



72

Del 3: Förutsättningar

Översiktsplan Haparanda

hela fjällvärlden.

Senast år 2010 ska speciellt värdefulla kulturmiljöer 
som speglar hela fjällområdets förhistoria och historia 
vara kända och ha ett långsiktigt skydd som vid behov 
omfattar restaurering och skötsel. 

Helhetsupplevelsen av fjällens storslagenhet ska beva-
ras. 

Buller i fjällen från motordrivna fordon i terräng och 
luftfartyg skall minska och uppfylla följande specifi ka-
tion, nämligen att
· minst 60 % av terrängskotrar i trafi k senast år 2015 
skall uppfylla högt ställda bullerkrav (lägre än 73 dBA),
· buller från luftfartyg senast år 2010 skall vara försum-
bart både inom regleringsområde klass A enligt
terrängkörningsförordningen (1978:594) och inom 
minst 90 % av nationalparksarealen. 

Lokalt miljömål
Ej fastställt.

15. Nationellt mål: God bebyggd miljö 
I Norrbotten ska städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med-
verka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Regionala delmål
Senast år 2010 skall fysisk planering och samhälls-
byggande grundas på program och strategier för hur 
kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara 
och utvecklas.

Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall senast år 
2010 vara identifi erade och ha en långsiktigt hållbar 
förvaltning. 

Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyg-
gande grundas på program och strategier för hur grön- 
och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden 
skall bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och 
kulturmiljö- som friluftsändamål, samt hur andelen 
hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas.

Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyg-
gande grundas på program och strategier för hur ett 
varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och 
kultur kan åstadkommas så att transportbehovet 

minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och 
resurssnåla transporter förbättras. 

År 2010 ska första etappen av Norrbotniabanan, mellan 
Kalix och Haparanda, vara utbyggd och minst en del av 
etapp två mellan Umeå och Kalix vara påbörjad.  

Antalet människor som utsätts för trafi kbullerstör-
ningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt 
sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 
% till år 2010 jämfört med år 1998. 

År 2010 skall uttaget av naturgrus i länet vara högst 
0,9 miljoner ton per år och andelen återanvänt material 
utgöra minst 15 procent av ballastanvändningen. 

Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och 
den resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög 
grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker 
för hälsa och miljö minimeras. Särskilt gäller att:
-Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall 
minska med minst 50 procent till år 2005 räknat från 
1994 års nivå.
-Senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfal-
let återvinnas genom materialåtervinning, inklusive 
biologisk
behandling.
-Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet 
från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvin-
nas genom
biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall 
till såväl hemkompostering som central behandling.
-Senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt 
avfall från livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom 
biologisk
behandling. Målet avser sådant avfall som förekom-
mer utan att vara blandat med annat avfall och är av en 
sådan kvalitet att
det är lämpligt att efter behandling återföra till växtod-
ling.
-Senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforfören-
ingarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav 
minst hälften bör återföras till åkermark. 

Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggan-
de grundas på program och strategier för hur energian-
vändningen skall effektiviseras, för att på sikt minskas, 
hur förnybara energiresurser skall tas till vara och hur 
utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, 
solenergi, biobränsle och vindkraft skall främjas. 

Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder 
och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år 1995. 
Detta skall bl.a. ske genom att den totala energianvänd-
ningen effektiviseras för att på sikt minska samt att 
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andelen energi från förnybara energikällor ökar. 

År 2010 ska energianvändningen i länet ha effektivise-
rats motsvarande en minskning av användningen med 
minst 1 000 GWh jämfört med år 1998. 

År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte 
påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas 
att - samtliga byggnader där människor vistas ofta eller 
under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat 
fungerande ventilation,
- radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre 
än 200 Bq/m3 luft och att
- radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/
m3 luft. 

Lokalt miljömål
Miljömålet God bebyggd miljö är ett vitt begrepp och 
berör alla de andra miljömålen. Haparanda stad har som 
mål: Att den bebyggda miljön ska ge skönhetsupplevel-
ser och trevnad samt ha ett så varierat utbud av bostä-
der, arbetsplatser, service och kultur att alla människor 
ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och att 
omfattningen av människors dagliga transportverkan 
minskas. Miljöanpassade kollektivtrafi ksystem av god 
kvalitet bör fi nnas tillgängliga och förutsättningarna för 
gång- och cykeltrafi k ska vara goda. Människor ska inte 
utsättas för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, 
skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälsorisker. 
Mark- och vattenområden ska vara fria från gifter, skad-
liga ämnen och andra föroreningar.

Indikatorer: Energianvändning, Radon i småhus, Radon 
i fl erbostadshus.

16. Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generatio-
ner. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en 
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Regionala delmål
Senast år 2010 skall förlusten av biologisk mångfald 
inom Sverige vara hejdad. 

År 2015 skall bevarandestatusen för hotade arter i 
landet ha förbättrats så att andelen bedömda arter som 
klassifi ceras som hotade har minskat med minst 30 
procent jämfört med år 2000, och utan att andelen 

försvunna arter har ökat.

Senast år 2007 skall det fi nnas metoder för att följa upp 
att biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på 
land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt. Senast år 
2010 skall biologisk mångfald och biologiska
resurser såväl på land som i vatten nyttjas på ett hållbart 
sätt så att biologisk mångfald upprätthålls på landskaps-
nivå. 

Lokalt miljömål
Ej fastställt.
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PLANER OCH FÖRORDNANDEN

Översiktsplan
En översiktsplan redovisar lämplig markanvändning och de intressen 
som fi nns inom kommunens gränser. Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande utan skall ses som en rekommendation över lämpliga verksam-
heter. 

Områdesbestämmelser
Ställningstaganden i översiktsplanen kan göras bindande med hjälp av 
områdesbestämmelser. Dessa är juridiskt bindande. 

Teckenförklaring
Merkkien selitykset

Delvis detaljplanelagda områden
Osittain asemakaavoitetut alueet

±
0 2 4 6 8 10 Km

Detaljplaner
Detaljplaner reglerar markanvändning 
och är till skillnad mot översiktsplaner, 
juridiskt bindande. Enligt PBL 5.1 skall 
prövning av markens lämplighet för 
bebyggelse och reglering av bebyggelsens 
utformning ske genom detaljplan för:
-  ny sammanhållen bebyggelse
-  ny enstaka byggnad med stor inverkan 
på omgivningen eller med planering 
inom ett område med stor efterfrågan 
på mark
-  bebyggelse som skall förändras eller 
bevaras om detta behöver ske i ett sam-
manhang.

I Haparanda stad fi nns detaljplaner i 
tätorterna och för större fritidshusom-
råden. Aktuell förteckning över gäl-
lande detaljplaner fi nns på kommunens 
hemsida. 
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Boendeutveckling
Kommunen har säkerställt att det fi nns byggbar mark i erforderlig om-
fattning i samtliga större samhällen inom kommunen. 
Mark för en- och tvåfamiljsbostäder har identifi erats i byarna medan 
kommunen säkerställt mark för villor och lägenheter i olika storlekar 
och seniorboende i staden. 

Byggnation utanför detaljplanelagda områden
Vid nya åretruntetableringar bör kommunens kostnader för barn- och 
äldreomsorg, skolgång, sjukvård mm beaktas. Nybyggen helt utan kon-
takt med befi ntlig bebyggelse medges normalt inte. Utanför områden 
för permanentbebyggelse kan inte samma kommunala service förväntas.

Den i byarna samlade bebyggelsestrukturen bör vidmakthållas. Byarna 
måste vara tillräckligt stora för att kunna behålla en fungerande service 
och därmed minska bilresandet. 

Prövning av bygglov sker enligt platsens förutsättningar och kommunen 
skall söka möjliga utvecklingsvägar tillsammans med de intressenter som 
vill etablera sig i kommunen. 

Utökad bebyggelse längs allmän väg skall ske i samråd med Trafi kverket
 och med samordnade utfarter till allmän väg. Bebyggelsens utformning 
skall ta hänsyn till lokal byggnadstradition.

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsförordnanden enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre 
lydelse fi nns i Tornedalen och längs kusten.  Kommunen har hos Läns-
styrelsen begärt en översyn av regelverket och utpekade områden.

Strandskydd
Enligt miljöbalken 7:13 och 7:14 råder nationella bestämmelser om 
strandskydd intill 100 meter från strandlinjen vid hav, sjöar och vatten-
drag, både på land och i vatten. Syftet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och vatten 
för djur och växtlivet.

Utökad strandskydd respektive förordnanden om skydd av landskaps-
bilden (19§ NVL) gäller enligt länstyrelsens beslut 1968-10-18 kust och 
skärgård och 1969-01-02 Torneälvdal. Kommunen har hos Länsstyrel-
sen begärt en översyn av regelverket och utpekade områden.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS
LIS -områdena syftar till att skapa en landsbygdsutveckling som:
• är lämplig
• är långsiktig
• har en positiv ekonomisk påverkan genom att byggandet 
• bidrar till att behålla och skapa arbetstillfällen
• bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden, i skär-

gården och längs kusten
• bidrar till att upprätthålla ett ekonomiskt och personellt underlag, 

boende och besökare för kommersiell och offentlig service
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• bidrar till en ekonomisk utveckling i ett lokalt eller regionalt per-
spektiv och

• är av allmänt ekonomiskt intresse 
• ökar allmänhetens tillgänglighet till skärgården och älvdalen
• ökar möjligheten till turbåtstrafi k i skärgården
• ökar säkerheten i skärgården/till havs.

LIS-områden utpekas inte inom strandområden som utgörs av:
• stora sammanhängande opåverkade områden
• oexploaterade sjöar
• långa oexploaterade stränder längs Torneälven, Keräsjoki, Aavajoki
• Natura 2000-områden, nationalparker, naturreservat, fågelskydds-

områden, grönområden och grönstråk i översiktsplanen
• våtmarker utpekade som klass 1 i våtmarksinventeringen 
• områden utpekade för annan markanvändning än turism, bostads-

hus, fritidshus
• områden som berörs av riksintresse för kommunikationer (E4, väg 

99, nya Haparandabanan, gamla Haparandabanan)
• riksintressanta fyndigheter av värdefulla ämnen och mineral
• intressen för totalförsvaret
• rennäringens huvudfl yttleder inom Liehittäjä och Pirttijärvi sam-

ebyar.

LIS-områden utpekas inom strandområden som:
• har stöd i översiktsplanen genom att området: 

 » ansluter till befi ntlig bebyggelse/befi ntliga bebyggelseområden 
 » ansluter till befi ntlig infrastruktur (gäller områden på fastlandet)
 » ansluter till bebyggelseområden med samma planerade mark-

användning så att en bra sammanhållen användning uppnås för 
strandzonen och kringliggande mark

• efter åtgärd fortfarande kan tillgodose strandskyddets syften lång-
siktigt, genom att åtgärderna är begränsade till sin area eller genom 
att påverkan är liten

• endast har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften
• kan säkerställa fri passage för allmänheten genom att en remsa av 

minst 25 meter från stranden kan lämnas allemansrättsligt tillgäng-
ligt

• inte innehåller särskilt känsliga områden för djur- och växtlivet

LIS-områden kan utpekas även inom följande skyddade områden:
• de generella riksintressena för naturvård, kulturvård, friluftsliv- och 

turism som berör hela skärgården och Torneälvsdalen
 » Eftersom ovanstående riksintressen är generella och syftet   

med dem kan uppnås även om ny bebyggelse tillåts (MB 4kap 1§)
 » Eftersom tillkommande bebyggelse i lämpliga lägen kan   

prövas utan att det kan anses medföra skada på riksintresset
 » Eftersom en utveckling längs kusten och skärgården   

stärker förutsättningarna för ett rörligt och tryggt friluftsliv
• ligger inom område av intresse för yrkesfi sket

 » Eftersom planerad bebyggelse i mindre skala med tillhörande an-
läggningar inte påverkar havsmiljön i sådan omfattning att skada 
på vattenmiljön och därigenom fi sket uppstår.

 Bebyggelse och anläggningar som kan utföras i LIS- områden
• Verksamheter som skapar arbetstillfällen eller förutsättningar för 



77Översiktsplan Haparanda

Del 3: Förutsättningar

arbetstillfällen och därigenom landsbygdsutveckling:
 » Turism-/besöksanläggning som mindre stugbyar, konferensgård, 

badanläggning, upplevelseanläggning, camping, restaurang
 » Enklare friluftslivs- och turismanläggningar, t. ex. brygga, små-

båtshamn, anläggning för kanotupptag, vindskydd, värmestuga 
 » Mindre handelsverksamheter, hantverksbodar, caféer

• Verksamheter som ökar antalet permanentboende/säsongsboende 
på landsbygden och därigenom skapar/ökar kundunderlaget för 
handel och service på landsbygden:

 » Enstaka bostäder för fritids- och turismändamål för uthyrning 
till allmänheten

 » Grupp av bostäder för fritids- och turismändamål för uthyrning 
till allmänheten

 » Enstaka bostäder för fritidshus
 » Grupp av bostäder för fritidshus
 » Enstaka bostäder för permanentboende
 » Grupp av bostäder för permanentboende

Prövning av ny bebyggelse inom LIS – områden:
• Genom upprätande av detaljplan för större verksamheter eller 

grupp av bostäder
 » Vid prövningen skall normalt planförfarande med samråd och ut-

ställning tillämpas. Planen skall utöver ordinarie omfattning även 
innehålla en naturvärdesinventering och de skäl som exploatören 
vill framföra för att byggnation skall kunna ske inom strandområ-
det. Utredningarna bekostas lämpligen av den sökande. 

• Genom ansökan om bygglov eller förhandsbesked för mindre verk-
samheter eller enstaka bostäder

 » Vid prövningen skall ansökan utöver ordinarie omfattning även 
innehålla en naturvärdesinventering och de skäl som exploatören 
vill framföra för att byggnation skall kunna ske inom strandområ-
det. Utredningarna bekostas lämpligen av den sökande.  

Utpekade LIS-områden
Totalt tolv LIS-områden pekas ut inom kommunen i denna översikts-
plan, lokalisering och benämning.

Fem områden på Bottenvikskusten,
• Säivis – Staffansudden, SK1, fördjupning kust och skärgård
• Säivis – Kotalahti, SK2, fördjupning kust och skärgård
• Västra Nikkala, SK3, fördjupning kust och skärgård  
• Revässaari södra strand, SK4, fördjupning kust och skärgård
• Vuono- Leppikari, VS4, fördjupning Vuono-Salmis

Fem områden på öar i skärgården
• Skomakaren Nordväst, SK5, fördjupning kust och skärgård
• Stora Hamnskär-Östra, SK6, fördjupning kust och skärgård
• Konjus västra, VS1, fördjupning Vuono-Salmis
• Launinkari sydvästra, VS2, fördjupning Vuono-Salmis
• Stora Vasti östra, VS3, fördjupning Vuono-Salmis

Ett område intill Torneälven
• Karungi Kyrkholmen Sydöstra, fördjupning Karungi 
• Inga områden intill Keräsjoki
• Inga områden intill Aavajoki
• Inga områden intill sjöar
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De utpekade områdena redovisas och beskrivs närmare tillsammans 
som en helhet med kringliggande markanvändning på respektive 
fördjupnings karta och tillhörande textdel. Konsekvenserna av att peka 
ut områdena för bebyggelse för att skapa landsbygdsutveckling anges i 
översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning.

Ny bebyggelse inom områden som inte pekats ut till LIS-områden:
• Inom områden som inte utpekats som LIS-områden prövas tillkom-

mande bebyggelse inom strandskyddat område med de dispensskäl 
som anges i miljöbalken. 

• Ny kompletteringsbebyggelse kan tillåtas på så sätt efter prövning 
när skäl för dispens uppfylls.

Befi ntliga fi skelägen och fritidshusetableringar i skärgården bör 
kunna kompletteras med ett mindre antal fritidbostäder eller 
övernattningsstugor exempelvis för besöksturism. Exempel på 
öar där sådan kompletteringsbebyggelse bör tillåtas är skärgårds-
holmarna Klaus, Kataja, Östra Knivskär, Lilla Almsten och Haru.

Områden är för små för att kunna utgöra LIS-områden men bör 
ändå kunna bebyggas med kompletteringsbebyggelse.
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MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Kommunen fäster stor vikt vid de mellankommunala och internationel-
la frågorna i Tornedalen samt ser Haparanda-Tornios centrala roll som 
en sammanbindande länk i regionen och Bottenviksbågen. För att stärka 
utvecklingen i regionen och städerna har ett omfattande samarbete mel-
lan städerna inletts och är under ständig utveckling. 

Bottenvikskommuner och organisationer
Aktuella regionala samplaneringsfrågor med svenska och fi nska Botten-
vikskommuner och organisationer är
• Sammankoppling av svensk och fi nsk persontågstrafi k 
• Samarbete/samnyttjande av svenska och fi nska hamnar
• Samarbete/samnyttjande av svenska och fi nska fl ygplatser
• Arbete för bättre regional kollektivtrafi k på väg och järnväg
• Arbete för att väg E4 skall vara mötesfri, trafi ksäker och ha god 

framkomlighet
• Förverkligande av Norrbotniabanan
• Ökat samarbete med översiktsplaner och regional planering
• Gemensam syn på vindkraftsexploateringar
• Utveckling av Bottenvikens skärgård för turism, fritidsliv, byggande 

och naturskydd

Torneå stad
Aktuella samplaneringsfrågor med Torneå stad är
• Gemensam översiktsplanering och redovisning av framtida markan-

vändning
• Arbete för gemensamt resecentrum för buss/bussgods/taxi
• Arbete för gemensamt resecentrum för persontåg på järnväg
• Arbete för gemensamt logistikcentrum för gods på järnväg/väg
• Arbete för gemensam lokaltrafi k (Ringlinjen/Kaupunkilinja)
• Förbättrat gång- och cykelvägnät inom städerna
• Ny möjlighet till gång- och cykelbro som en påhängsbro på järnvägs-

bron mellan Tjärhovet och Kirkonmäki
• Byggande och drift av På Gränsen området med gemensamt Victo-

riatorg, Gränskanal, EU-park, Gränsbåge, Resecentrum med mera
• Översyn av städernas gemensamma översvämningsskydd
• Muddring av Torneälvens mynning

Kalix kommun
Aktuella samplaneringsfrågor med Kalix kommun är
• Gång- och cykelväg mellan Kalix och Haparanda parallell med E4
• Samarbete kring redovisning av skyddade naturområden invid kom-

mungränsen
• Gemensamma insatser för att skapa bättre möjligheter för kollektiv-

trafi klösningar till regionens fl ygplatser

Överkalix kommun
Aktuella samplaneringsfrågor med Överkalix kommun är
• Samverkan kring planfrågor i regionen bör utökas
• Vägarna E4 och E10 bör förbättras
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Övertorneå kommun
Aktuella samplaneringsfrågor med Övertorneå kommun är
• Arbete för att väg 99 skall ha hög trafi ksäkerhet och god framkom-

lighet 
• Gång- och cykelväg för oskyddade trafi kanter mellan Övertorneå 

och Haparanda parallell med väg 99
• Resecentrumen för buss och persontåg bör planeras utifrån att de 

kommer att användas av boende även i Övertorneå kommun vilket 
skapar behov av långtidsparkeringar med mera.

• Vattenplanerings- och klimatpåverkansfrågor samt översvämnings-
frågor i Torneälven.
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BEVARANDEPLAN
Stora förändringar har skett i samhället de senaste årtionden vilket 
även återspeglar sig i byggnadsmiljöerna såväl på landsbygden som i 
de större samhällena. Förändringar i näringslivet och möjlighet till 
utkomst har gjort att befolkningen minskat ute i byarna.  En utfl ytt-
ning delvis till andra orter men även i till centralorten har skett. 
Markbehovet har ökat i tätorterna samtidigt som landsbygden har 
utglesats, de tidigare stolta gårdsgrupperna hyser i många fall endast 
sommarboende. Utvecklingen blir i många fall att den tidigare 
ständiga tillsynen och underhållet försvinner och man gör endast 
det mest nödvändiga. I många fall blir gårdarna stående tomma med 
ett förfall som följd. Underhåll och renoveringar sker trots detta 
ständigt på fl era håll men man önskar även här att man tog sig tid 
att fundera vad är husets eller gruppens karaktär innan man väljer 
åtgärd eller teknisk lösning. Många byggnader förvanskas för att 
man inte ser dess kvalitet eller för lätt följer det byggnadsmode som 
just då råder. 

Infl yttningen till tätorterna har skapat ett behov av nya bostäder 
och tomtmark. Befi ntlig äldre bebyggelse har rivits för att bereda 
plats och för att ge en högre exploatering. Förnyelse är en del av sam-
hällets utveckling men även existensen av kulturhistoriska byggna-
der och miljöer bör fi nnas för att man skall kunna förstå samhällets 
utveckling.

Målsättningen med bevarandeplanen är att visa på de miljöer som 
fi nns och säkerställa viss bebyggelse och kulturlandskap mot icke 
önskvärda förändringar. Avsikten är inte att vara en broms för 
utvecklingen i samhället utan mera att visa på de möjligheter att 
ta tillvara värden som berikar vår omgivning och skapar förståelse 
för den historia som alltid fi nns närvarande. Bevarandeplanen är 
en fördjupning av översiktsplanen i plan- och bygglagens mening. 
Den utgör när den är antagen riktlinjer för kommunens behandling 
av bevarandefrågor i framtiden men utgör inget juridiskt bindande 
instrument för någondera parter. Sådana beslut tas i utformning av 
detaljplaner eller områdesbestämmelser och bygglovhantering.

Katalog över idag bevarandevärda byggnader och gårdsgrupper följer 
nedan. 
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Älvdalen
Nedre delen av Tornedalen är både naturgeografi skt och kulturhistoriskt 
ett mycket enhetligt område och är av riksintresse för kulturmiljövår-
den. Bebyggelsekoncentrationen utgörs huvudsakligen av längsträckta 
storbyar, för vilkas lokalisering älvens sträckning  och den tillgängliga 
odlingsmarken längs denna samt vägdragningen varit avgörande. Torne-
dalsgårdarna är tioknutade timmerhus med en sluten gårdsbildning och 
skiljer sig både genom sin storlek och detaljutformning från Norrbot-
tensgårdarna i de svenskspråkiga älvdalarna.
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3. Arbetsstugan i Vojakkala (Ä3)

1. Taavolagården (Ä1)

7. Turistanläggning vid Kukkolaforsen, bebyggelsen regleras i 
detaljplan (Ä7)

5. Forslundsgården, aitta, stall- och bagarstugulänga från 
1700-tal, huvudbyggnad 1846, ladugård 1800-tal. (Ä5)

8. Kukkola 26:1 (Lunds elektriska) (Ä8)

4. Benjamin-gården (Ä4)

6. Nikki-gården (Ä6)

2. Rutja-gården (Ä2)

9. Gamla prästgården i Karungi (Ä9) 10. Skogmans, Karungi 9:2, Karungis ”Grand hotel”. Fasaden 
fi ck sin utformning 1907. (Ä10)
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11. Vanhatalo, Korpikylä 16:2 (Knutsgårds) (Ä11) 12. Korpikylä-skolan (Ä12)

13. Sundholmen, Haparanda 8:1. Ett av de äldsta, ursprung-
liga hemmannen i Haparanda gamla by. 1880-90-talet.  (S13)

14. Sohlbergs, Nikkala 2:1. Gammalt ångsågverk, nedlagt 
omkring 1919. Brukspatronens bostad mm fi nns kvar. (S14)

15. Seskarö 4:16 (S15) 16. Seskarö skola (S16)

17. Molinders, Nikkala (S17) 18. Lappijärvi 14:5 (I18)
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Centralorten
Bebyggelsemiljön i Haparanda präglas av de båda omfattande planer som 
upprättats, dels HW Hackzells plan från 1828 och dels Albert Lilien-
bergs plan från 1919. Rutnätsstaden med dess relativt låga sammanhåll-
na bebyggelse samt den centrala torgmiljö är på sätt och viss Haparandas 
identitet. Stadens utveckling har präglats av en relativt långsam tillväxt 
där arkitekturinfl uenser från såväl öst som söderifrån kan ses. Eftersom 
rutnätsstaden är en del av Haparandas identitet och miljö bör man inte 
tillåta planändringar där detta förvanskas såsom ihopslagning av kvarter 
eller avskärningar av dessa.
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7. Fältjägaren 1, Torggatan 48, byggår 1863, gamla semina-
riet. (C7)

8. Fältjägaren 2, Storgatan 75, byggår 1860, ombyggd bl a 
1980, telegrafstation. (C8)

9. Fältjägaren 3, Köpmansgatan 6, byggår 1850, ombyggt 
1919, 1962, jugendarkitektur. (C9)

10. Renen 1, Storgatan 80, byggår 1831, ombygt 1901, 1927, 
1987, tidigare postkontor. (C10)

1. Gripen 6, Storgatan 85, gamla tullhuset, byggår 1840. (C1) 2. Vakten 1, Storgatan 86, byggår 1915, ombyggd 1959. 
Gårdsbyggnader ingår. (C2)

3. Ripan 4, Packhusgatan 12, byggår ca 1904, ombyggd 1920. 
(C3)

4. Ripan 8, Stationsgatan 49, byggår före 1910. (C4)

5. Tornet 5, byggår 1920, gamla vattentornet. (C5) 6. Druvan 3, Köpmansgatan 10, byggår 1900, Stadshotellet. 
(C6)
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11. Minerva 4, Köpmansgatan 9, byggår 1916, arkitekt Erik 
Lallerstedt. (C11)

12. Kroken 2, Strandgatan 21, byggår 1830, Wallinska går-
den. (C12)

15. Tigern 3, Torggatan 31, byggår ca 1840. (C15)

13. Kroken 3, Storgatan 74, byggår 1832, ombyggt 1914, 
1932, Hermanssonska gården, även gårdsbyggnader. (C13)

14. Läderlappen 5, Strandgatan 13, byggår 1850-talet. (C14)

16. Tigern 4, Torggatan 29, byggår 1880, gamla mussionshu-
set. (C16)

17. Tigern 8, Torggatan 25-27, byggår ca 1850, ombyggt ca 
1890, 1930, 1959. (C17)

18. Äran 132, Torggatan 21, byggår 1858, byggnaden ditfl yt-
tad 1858, prästgård. (C18)

19. Rektorn 2, Strandgatan 5, byggår 1850-talet, ombyggd 
1898, 1987, Pipons gård. (C19)

20. Stadsäga 111, Storgatan 38, byggår 1796, Kopukka gård. 
(C20)
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21. Järnvägen 100:1, byggår 1918, järnvägsstation, hotell. 
(C21)

22. Lokföraren 1, 2 och 3, Ringvägen, byggår ca 1918. (C22)

23. Torget. (C23)

24. Haparanda stadsplan, 1919. (C24)

För ytterligare uppgifter hänvisas till följande källor:
Översiktsplan Haparanda kommun fördjupning bevarandeplan lands-
bygden nov. 1990, 
Översiktsplan Haparanda kommun fördjupning bevarandeplan central-
orten nov. 1990.



89Översiktsplan Haparanda

4. GENERELLA
REKOMMENDATIONER

Rekommendationerna visar på lämplig markanvändning i form av framtida bostadsområ-
den, industriområden mm.

En kommuntäckande karta med markanvändning och intressen fi nns upprättad och 
denna sammanfattar de planeringsförutsättningar som Haparanda stad har.  De generella 
rekommendationerna gäller även för de områden som har fördjupade översiktsplaner, se 
även kapitel 5. 

Del 4: Kommuntäckande plan
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Del 4: Generella rekommendationer

CENTRUM
Beteckningen Centrum har använts för de tätast bebyggda delarna av 
kommunen. Här eftersträvas en blandning av offentliga miljöer/mötes-
platser, boende, kommersiell service och handel. Byggnationen är högre 
än i andra områden och bidrar till att öka antalet människor som bor/
vistas i området. Finns i centralorten.

REKOMMENDATIONER
Centrum bör fortsätta utvecklas genom fl er bostäder och höjd kvalitet 
på de offentliga miljöerna och mötesplatserna. De kommersiella funk-
tionerna i centrum är viktiga.

BOSTADSOMRÅDE OCH LOKAL BOENDE-
SERVICE
Det överordnade syftet med Översiktsplanen är att vidmakthålla och 
utveckla Haparanda som en väl fungerande kommun som erbjuder 
invånarna goda levnadsbetingelser.

På markanvändningskartan är befi ntlig bebyggelse redovisad där om-
fattningen motiverar benämningen tätort eller byar. Ny bebyggelse 
(helårsbostäder, handel, privat och samhälleligt tjänsteutbud) markeras 
förutom i centralorten i fördjupningsområdena Seskarö, Säivis, Nikkala, 
Vuono - Salmis, Karungi samt skärgården och Torne älvdal. Bebyggelse-
områden redovisas dessutom i andra mindre byar. 

Från många synpunkter sett är det fördelaktigt att den grundservice 
som behövs för det dagliga livet kan erbjudas inom gång- och cykelav-
stånd. Byarna kan vara en naturlig enhet för många sociala och kulturel-
la aktiviteter. Byar med inslag av service och andra verksamheter får ofta 
en tydlig egen identitet och upplevs som trivsamma. Kommunen har 
ansvaret för de offentliga delarna av serviceutbudet. Byarna kan exem-
pelvis genom byaråden på olika sätt ta vara på och kanalisera synpunkter 
som fi nns hos boende och verksamma och arbeta fram egna visioner om 
utvecklingen i respektive by. Detta kan ske tillsammans med grannbyar 
på båda sidorna av riksgränsen, företag verksamma på orten, föreningar, 
kommunen etc.

Vid planering av nya områden och bostäder skall uppmärksamhet riktas 
mot äldre och grupper med begränsad rörlighet. 

REKOMMENDATIONER
Haparanda skall erbjuda goda förutsättningar för   bostäder i trivsamma 
och välordnade områden. Bostadsbyggandet bör i första hand koncentre-
ras till förtätningsområden.
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Haparanda måste kunna förändras. Bebyggelse, grönområden, kommu-
nikationer och försörjningssystem måste vid behov kunna förnyas och 
kompletteras. De ramar och riktlinjer som dras upp i en ny översiktsplan 
måste också medge en rimlig utbyggnad av orterna inom kommunen 
när behov uppstår.

Lägenhetsfördelningen inom kommunen skall vara sådan att alla grup-
per och hushållsstorlekar i samhället kan beredas bostad. 

FRITIDSHUSBEBYGGELSE
Möjligheten att bygga fritidshus är viktig för regionens attraktivitet. 
Kommunen har därför pekat ut sådana områden på fl ertalet platser 
inom kommunen.

Åretruntboende i olämpligt belägna fritidshus uppmuntras inte av kom-
munen. Vid bosättning i fritidshus ger kommunen inte samma utbud av 
kommunal service såsom ex. gatubelysning, vatten, avlopp mm. 

Inom kommunen fi nns ett fl ertal fritidshusområden. Viss del av bebyg-
gelsen är detaljplanelagd medan andra fritidshus ligger utspridda, ofta i 
anslutning till älvar och vattendrag.

REKOMMENDATIONER
Marken prioriteras för fritidsbebyggelse och turism med koppling till 
det rörliga friluftslivet. För nya sammanhållna områden med fritidshus-
bebyggelse förutsätts att detaljplan upprättas.

Områden för fritidshusbebyggelse kan fungera väl i samverkan med 
anläggningar för besöksnäringen. 

HANDEL OCH SERVICE
Områden för utrymmeskrävande handel som behöver stora byggnadsvo-
lymer och gott om parkeringar. Behöver goda anslutningar till nationella 
vägar, lokalgator samt gång- och cykelvägar. Finns i centralorten.

REKOMMENDATIONER
Kommunen skall kunna erbjuda mark för modern handel i anslutning 
till centrum. Handeln koncenteras till utpekade områden för att öka 
dess gemensamma attraktionskraft.
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TURISTÄNDAMÅL
Områden för besöksnäring som är utrymmeskrävande och bör ha 
framtida förtätnings- och tillbyggnadsmöjligheter. Viktiga för att skapa 
besksmål och undvika konfl ikter med närboende genom god planering. 
Finns i fl ertalet orter inom kommunen och på landsbygden.
Haparanda har alla förutsättningar för en ökad turistnäring och kan bi-
dra till att hålla liv i modernäringarna och indirekt därmed kulturland-
skapet. En tillrättalagd turism ger turisten större upplevelser, närings-
idkare större inkomster och bättre samförstånd mellan fast befolkning 
och turister. Viktiga förutsättningar för turism är också ett väl utvecklat 
och anpassat vägnät, förbättrade järnvägsförbindelser och större möjlig-
het att kunna utnyttja närliggande fl ygplatser.

REKOMMENDATIONER
Befi ntliga anläggningar ges möjlighet till expansion. 

SPORT- OCH FRILUFTSOMRÅDE
Områden för utrymmeskrävande idrotter såsom fotboll, bandy, ishockey 
med mera och som bör ha framtida förtätnings- och tillbyggnadsmöjlig-
heter. Finns i fl ertalet orter inom kommunen.

REKOMMENDATIONER
Befi ntliga anläggningar ges möjlighet till expansion. 

OFFENTLIGA BYGGNADER
Områden för särskilt viktiga/större offentliga byggnader med samhälls-
funktion. Exempel är skolor, vårdinrättningar, stadshus och tekniska 
anläggningar såsom avloppsreningsverk och dricksvattenverk. Finns i 
fl ertalet orter inom kommunen. 

REKOMMENDATIONER
Möjlighet för fortsatt drift och expansion av samhällsviktiga anläggning-
ar såsom skolor och äldrevård tryggas.

KYRKA OCH KYRKOGÅRD
Områden för kyrkor, kapell med mera och som har stort värde för män-
niskor genom sin funktion och ibland även genom sina byggnader som 
kan ha höga arkitektoniska värden. Finns i fl ertalet orter inom kommu-
nen.

REKOMMENDATIONER
Befi ntliga anläggningar säkerställs. 
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INDUSTRIOMRÅDE
Industri fi nns huvudsakligen på Seskarö och i centralorten, men det 
fi nns även mindre industri i Karungi, Lappträsk och Nikkala. Industrier 
kan med fördel samförläggas med logistikcentrum och lagerverksamhet. 

REKOMMENDATIONER
Kommunen verkar för ett differentierat näringsliv och strävar efter att 
erbjuda attraktiva industriområden inom hela kommunen.  Planlagd 
industrimark skall kunna erbjudas för expansion av befi ntliga och nya 
företag.

JORDBRUKSMARK 
För att bibehålla de jordbruksföretag som fi nns idag bör man vara 
restriktiv innan man tar jordbruksmark i anspråk till annat ändamål. 
Vid nya vägdragningar bör man undvika att splittra bra åkermark. När 
det gäller ny bebyggelse, bör man vara uppmärksam på att jordbruk kan 
orsaka både buller och lukt, vilket gör att ny bebyggelse inte bör komma 
för nära. En rekommendation från Socialstyrelsen är att i öppen terräng 
inte placera ny bebyggelse närmare än 150- 200 m.

Jordbruket har historiskt sett givit bygderna dess karaktär och utgör 
förutsättningarna för livsmöjligheterna i framförallt älvdalen. Jordbru-
ket är en viktig förutsättning för det öppna landskapet, som kommunen 
ser på som ytterst värdefullt. Förutsättningarna för jordbruket får inte 
försämras genom t. ex. olämplig fritidsbebyggelse.

REKOMMENDATIONER
Haparanda skall i den fysiska planeringen verka för en långsiktig hushåll-
ning med jordbruksmarken som produktionsresurs för livsmedel och 
bioenergi.

Det öppna jordbrukslandskapet skall bevaras och dess helhetskaraktär 
bibehållas.

Jordbruket skall få utrymme att utvecklas i kommunen. 

Aktiv jordbruksmark bör ej tas ur bruk för annan markanvändning. 
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VÄRDEFULLA ÄMNEN
Den totala tillgången på naturgrus i kommunen är ojämnt fördelad, där 
t. ex. centralorten har knappa resurser, medan byarna ute i kommunen 
har goda och i vissa fall mycket goda tillgångar.

Viss konkurrens med andra markanvändningsintressen fi nns, med 
jordbruket och skogsbruket fi nns knappast några problem, medan ren-
näringen kan påverkas negativt. Naturvårdsintressena kan också vara 
så starka att brytning inte kan komma ifråga. Före tillståndsgivning bör 
noggranna inventeringar göras av fl ora, fauna och andra naturvärden 
samt kulturvärden, då forn- och kulturlämningar inte sällan fi nns i eller 
intill myrar.

Fornlämningar förekommer ofta i anslutning till grus- och sandåsar.

REKOMMENDATIONER
Områden som innehåller fyndigheter av ämnen som är av riksintresse 
skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av 
dessa.

Befi ntliga täkter bör i första hand slutföras innan nya täkter tillåts 
exploateras.

Grusförekomster med höga skyddsvärden får inte exploateras.

Användning av naturgrus bör ersättas med krossat berg från bergtäkter.

KOMMUNIKATIONER
Goda kommunikationer är mycket viktiga för en regions och dess orters 
utveckling. Anläggningarna behöver ytor och bra placeringar/utföran-
den i samhällena. 

FLYG

• Samarbete/samnyttjande av svenska och fi nska fl ygplatser

SJÖFART

• Samarbete/samnyttjande av kommersiella svenska och fi nska ham-
nar

• Utveckling av hamnar i Bottenvikens skärgård för turism och  fri-
tidsliv

JÄRNVÄG 

• Nya och gamla Haparandabanan samt kopplingen till fi nsk järnväg
• Förbättrad godsbangård på kort sikt
• Nytt logistikcentrum på lång sikt
• Sammankoppling av svensk och fi nsk persontågstrafi k och arbete 

för bättre regional kollektivtrafi k på järnväg
• Byggande av ett modernt resecentrum för HaparandaTornio i Hap-

aranda järnvägsstation
• Förverkligande av Norrbotniabanan
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VÄGAR

• Arbete för att väg E4 skall vara mötesfri, trafi ksäker och ha god 
framkomlighet

• Arbete för att väg 99 skall vara trafi ksäker och ha god framkomlig-
het

• Arbete för bättre regional kollektivtrafi k på väg
• Strategiska trafi kplatser som ger goda kopplingar för olika stadsdelar 

och byar till det nationella vägarna E4 och väg 99
• Byggande av ett regionalt modernt resecentrum för Buss/Bussgods/

Taxi i centrala HaparandaTornio inom På gränsen området
• Strategiska hållplatser för kollektivtrafi k i stadsdelar och byar 

GÅNG‐ OCH CYKELVÄGAR

• Separat gång och cykelväg parallell med väg E4 genom kommunen
• Bro för gång- och cykeltrafi ken över järnvägen i Haparanda
• Separat gång och cykelväg parallell med väg 99 genom kommunen
• Bättre gång- och cykelvägnät inom och mellan tätorterna

SKOTERLEDER

• Fungerande skoterleder som ansluter till leder i grannkommunerna

REKOMMENDATIONER
För god tillgänglighet skall transportsystemet utformas och organise-
ras så att enskilda människor såväl som näringslivet ges möjligheter att 
tillgodose sina grundläggande transportbehov.

För att nå ökad trafi ksäkerhet skall trafi ksäkerhetsaspekterna tydligt 
prioriteras i stadsplaneringen i enlighet med nollvisionens mål.

För att minska miljöpåverkan skall planeringen i Haparanda medverka 
till att trafi kens miljöbelastning minskas.

För att uppnå god stadsmiljö skall transportsystemet utformas med 
hänsyn till den offentliga miljön och till estetiska och stadsbildsmässiga 
aspekter.

Kommunen arbetar också aktivt för att Norrbotniabanan skall komma 
till stånd. Järnväg med persontrafi k innebär att regionen förstoras ge-
nom att de förbättrade kommunikationerna underlättar resor för arbete, 
studier, rekreation, nöjen o.d.  Kommunens  uppfattning är att Norrbot-
niabanan skall byggas längs kusten på hela sträckan.

GRÖNSTRÅK OCH GRÖNOMRÅDEN
Områden som är viktiga för bevarande av naturvärden och för männis-
kors rekreationsmöjligheter. Bör fi nnas och bevaras i möjlig mån i anslut-
ning till samtliga samhällen. 

REKOMMENDATIONER
Attraktiva grönområden med värden för natur/friluftsliv ska bevaras. 
Områden för friluftsliv är viktiga för såväl turism som kommuninvå-
narna.
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KOLONILOTTER
Områden för att den som inte har egen mark att odla och vill ha en egen 
odlingslott. Finns i centralorten.

REKOMMENDATIONER
Möjlighet för nya kolonilotter säkerställs i centralorten.

GOLFBANA
Områden för golf/rekreation. Finns i centralorten.

REKOMMENDATIONER
Befi ntlig anläggning säkerställs.

VINDKRAFT
Områden där kommunen bedömt att det fi nns förutsättningar till vind-
kraftsparker av varierande storlek. Finns längs Bottenvikskusten och i 
skärgården.

REKOMMENDATIONER
Kommunen skall genom god framförhållning peka ut områden för vind-
kraft där konfl ikten med andra intressen är så små som möjligt.

RISKOMRÅDEN
Det fi nns olika typer av riskfaktorer som man måste ta hänsyn till vid 
planering. Räddningstjänsten har utarbetat en riksinventering som kan 
användas i tillämpliga delar vid planering.

Särskilda riskområden är vägar, järnvägar, fl ygplatser, industriområden 
med farliga ämnen, högradonmark, översvämningsområden samt ras-
riskområden. Transport av farligt gods förekommer på väg och järnväg. 
Vägar, järnvägar och uppställningsplatser bör planeras så att risker för 
olyckor med farliga ämnen i bebyggelse och närheten av vattentäkter 
minimeras. 

Verksamheter inom industriområdena och värmeverket kan utgöra en 
risk för närliggande områden. All lokalisering av verksamhet innebär 
också att transporter till och från området ökar.

Kraftledningar och tranformatorstationer alstrar elektriska och mag-
netiska fält. Även sändare för radio, TV och telekommunikationer har 
liknande egenskaper.

De stränder kring Torneälven som är låglänta utgör riskområden för 
översvämningar. 
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De lägre ständerna vid kusten och på skärgårdsöarna utgör riskområden 
till följd av förhöjda havsvattennivåer 

Risk för skred fi nns i Keräsjoki.

REKOMMENDATIONER
Vid bygglovprövningar för ny bebyggelse längs stränderna vid Torneälv 
skall en kontroll göras mot de detaljerade kartor SMHI tagit fram. 

Farligt gods bör i största möjliga utsträckning transporteras på järnväg. 
Se rapport Riskanalys 1997 Haparanda.

För ny bebyggelse skall risken för olyckor med farligt gods elimineras 
genom lämplig placering av olika typer av bebyggelse. Detta lokalise-
ringsarbete måste ha ett stort mått av långsiktighet.

Försiktighet ska iakttas vid lokalisering av verksamheter i anslutning till 
befi ntliga vägar, järnvägar, hamnar och fl ygplatser.

Vid nybyggnation av bostäder och lokaler där människor stadigvarande 
vistas ska radonsituationen vara klarlagd. Se vidare särskilt avsnitt om 
radon.

LIS-OMRÅDEN
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) är områden där 
kommunen bedömt att det fi nns förutsättningar till nya större områden 
för strandnära byggande. Finns markerat i Karungi,  Torneälvdalen, På 
Bottenvikskusten och på ett antal öar i skärgården.

REKOMMENDATIONER
Områden skall pekas ut för expansion i lämpliga lägen så att kommunen 
kan fortsätta utvecklas.

ÖVRIG MARK
Mark där kommunen inte pekat ut någon särskild markanvändning. 
Ofta skogsmark och naturmark med många olika användningsområden 
men utan större bebyggelsetryck eller markanvändningskonfl ikter. 
Finns inom hela kommunen.

REKOMMENDATIONER
Beteckningen används för mark som ej har särskilt bebyggelsetryck eller 
risk för konfl ikter mellan olika oförenliga markanvändningar.
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5. FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER 
OCH REKOMMENDATIONER

Del 5: Fördjupade översiktsplaner

För delar av kommunen redovisas här åtta 
fördjupade översiktsplaner. Dessa omfattas 
av Haparanda centralort, Säivis, Vuono och 
Salmis, Seskarö, Karungi, Nikkala, Torne älvdal 
och skärgården. Till varje fördjupningsområde 
fi nns en kompletterande karta som redovisar 
markanvändning, både befi ntlig och planerad. 

Karungi

Säivis

Seskarö

Nikkala
Vuono-Salmis

Haparanda centralort

Torne älvdal

Skärgården
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HAPARANDA CENTRALORT
Markanvändningskarta för Haparanda centralort fi nns även redovisad i 
bilaga. 

Haparanda centralort hade 2011-12-31 en befolkning på 6640 invånare. 
Befolkningen fördelades som följer: 
0-19 år:  1386 invånare
20-69 år:  4204 invånare
70- år : 1050 invånare

Centrum
Centrum består av villor, radhus och lägenhetshus. Här fi nns också sko-
lor och idrottsanläggningar och kommersiell service med handel, caféer 
och restauranger. Många fi na mötesplatser fi nns såsom Torget från den 
ursprungliga stadsplanen och Haparandas grundande, Torneälvsstran-
den intill bebyggelsen och många små parkområden. Centrum förtätas 
med fl erbostadshus genom att befi ntliga äldre tomter får ny användning 
med större och högre hus i tre till fem våningar. Befi ntlig bebyggelse har 
redan till stor del nämnd höjd, se rödmarkerat område på markanvänd-
ningskartan. Den ursprungliga kvartersstrukturen med Torget, Stran-
den och gatunätet behålls så att stadens småstadskaraktär lever vidare. 
Flertalet lämpliga platser för sådan förtätning fi nns. Den kommersiella 
servicen koncentreras till främst Storgatan, Köpmansgatan och Torget. 
Kommunen medverkar till områdets utveckling genom att ha påkostad 
och hög kvalitet på Torget, Stranden och de kommersiella gatorna.

På Gränsen-området
Området är unikt och byggt mitt på en riksgräns. Det är utfört och 
sköts gemensamt av Haparanda och Torneå städer. På Gränsen Rajalla 
kommer i sitt färdiga utförande att bestå av fl erbostadshus, handel, ho-
tell, skola, besöksnäring, restauranger, butiker, volymhandel, offentliga 
mötesplatser som Victoriatorget, Gränskanalen, Gränsbågen, EU-parken 
och Konstparken. 

Den ursprungliga kvartersstrukturen i Haparanda och Torneå centrum 
knyts ihop när området är helt utbyggt. Kommunen medverkar till 
områdets utveckling genom att ha påkostad och hög kvalitet på de of-
fentliga miljöerna.

Björka handelsområde
Området är avsatt för utrymmeskrävande handel som behöver stora 
byggnadsvolymer och gott om parkeringar. Området ligger centralt 
placerat i förhållande till stadens befolkning och har goda anslutningar 
till lokalgator samt gång- och cykelvägar. För trafi ksäkerhetens skull bör 
en gång- och cykelport under väg 99 anordnas mellan Björka och IKEA. 
Lediga tomter fi nns.

Norrmalms handels och småindustriområde
Området är avsatt för handel samt småindustrier. Lediga tomter fi nns.



101Översiktsplan Haparanda

Del 5: Fördjupade översiktsplaner

Marielund och Marielund Norra
Området är bebyggt med villor och fl erbostadshus. Lediga tomter för 
såväl villor som lägenhetshus fi nns säkerställda i detaljplaner. Områdets 
attraktivitet behålls genom att god standard på lokalgator, gång- och cy-
kelvägar och lekparker upprätthålls. Grönområden/Naturmark hålls fria 
från bebyggelse och annan privatisering så att alla kan använda grönom-
rådena. Området har även barnomsorg och skolverksamhet. I Marielund 
Norra fi nns ett helt nytt oexploaterat bostadsområde. 

Stadsviksstrand
Området är nytt och avsett främst för fl erbostadshus på båda sidor av 
väg 99. Området ligger i direkt närhet till barnomsorg och skolverksam-
het i Marielund. Närheten till Stadsvikens grönområde ger goda möjlig-
heter till rekreation.

Granvik
Området är bebyggt med främst villor och utan lediga tomter eller möj-
lighet till förtätning. Området ligger i direkt närhet till barnomsorg och 
skolverksamhet i Marielund. Närheten till Stadsvikens grönområde ger 
goda möjligheter till rekreation.

Närsta och Närsta västra
Området är bebyggt med främst villor och radhus. Lediga tomter fi nns 
för villabebyggelse i Närsta Västra. Områdets attraktivitet behålls 
genom att god standard på lokalgator, gång- och cykelvägar och lekparker 
upprätthålls. Grönområden/Naturmark hålls fria från bebyggelse och 
annan privatisering så att alla kan använda grönområdena. Området har 
även barnsomsorg. 

Grankullen
Området är bebyggt med främst villor och utan lediga tomter eller 
möjlighet till förtätning. Områdets attraktivitet behålls genom att god 
standard på lokalgator, gång- och cykelvägar och lekparker upprätthålls. 
Grönområden/Naturmark hålls fria från bebyggelse och annan privati-
sering så att alla kan använda grönområdena. Området har även barnom-
sorg och skolverksamhet vid Grankulleskolan.

Tjärhovet och Tjärhovet södra
Området är bebyggt med främst villor och utan lediga tomter eller 
möjlighet till förtätning. Områdets attraktivitet behålls genom att god 
standard på lokalgator, gång- och cykelvägar och lekparker upprätthålls. 
Grönområden/Naturmark hålls fria från bebyggelse och annan privati-
sering så att alla kan använda grönområdena. Särskilt viktigt är området 
vid Torneälvsstranden. I det nya området Tjärhovet södra fi nns lediga 
villatomter.

Granängen
Området är i kommunal ägo och avsatt för framtida bostadsområde. Vid 
planeringen kan områdets närhet till Grankullen för skola/barnomsorg 
och Riekkola för friluftsliv tas till vara.
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Skönvik
Området är nytt och avsett för villabebyggelse. Exploateringen har på-
börjats. Områdets kapacitet är ca 260 villatomter. Närheten till Riekkola 
och Bottenvikskusten ger goda möjligheter till rekreation. 

Sundholmens turistområde, Cape East
Området är bebyggt med en anläggning för hotell, spa och restaurang. 
Utbyggnader av befi ntlig verksamhet är möjlig. Sundholmen knyts ihop 
med strandpromenaden och Riekkola.

Mässan
Området är nytt och avsett som camping och mässområde. Det har goda 
anslutningar från väg E4 och staden.

Golfbana
Norr om stadsviken ligger den internationella golfbanan tvärs över 
riksgränsen.

Gränsvallens idrottsområde
Området är ett multiområde för fl ertalet utrymmeskrävande idrotter 
såsom fotboll, bandy med mera. Möjligheter till framtida expansion har 
reserverats. I anslutning till området fi nns plats för kolonilotter.

Björka ridhusområde
Området är ett multiområde för fl ertalet utrymmeskrävande idrotter 
och verksamheter såsom hästsport, smådjursstall med mera. Möjligheter 
till framtida expansion har reserverats. 

Riekkola friluftsområde
Området är skyddat som naturreservat och är populärt som frilufts och 
idrottsområde. Områdets attraktivitet behålls genom fortsatt använd-
ning som grönområde. 

Grönområden och grönstråk
Runt staden fi nns och reserveras ett sammanhängande grönområde som 
gör att samtliga boende i staden alltid har nära till natur- och rekrea-
tionsområden. Det sammanhängande stråket börjar i norr med Stadsvi-
ken, den kommande EU-parken, Torneälvsstranden, Riekkola, Skönvik 
och åter via grönstråk/gång- och cykelvägar intill Köpmansgatan och väg 
E4. Grönstråk är också inlagda som buffertar mellan olika områden som 
Gränsvallens idrottsområde/Björka ridhusområde/Björka handelsom-
råde.

Nasua
Området är avsatt för industri och kriminalvård. Området är delvis 
bebyggt, lediga tomter fi nns.
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Palovaara 
Området är avsatt för industri och till stor del bebyggt, enstaka lediga 
tomter fi nns.

Södra industriområdet
Området är avsatt för industri och till stor del bebyggt, enstaka lediga 
tomter fi nns.

Eriksro
Området är nytt och avsatt för framtida industri/fjärrvärmeanläggning.

Godset logistik- och industriområde
Området är nytt och avsatt för framtida logistikcentrum för gods på 
järnväg/väg samt industri och lagerverksamheter. Områdets kommande 
anslutningar till väg E4 är mycket viktiga för dess utveckling.

Resecentrum för kollektivtrafi k
Plats för resecentrum för vägtrafi k med buss/Bussgods/taxi har reserve-
rats inom På Gränsen Rajalla. Haparanda järnvägsstation är utpekat som 
resecentrum för persontåg. De två resecentrumen förbinds med hjälp av 
lokaltrafi ken.

REKOMMENDATIONER
CENTRALORTEN

Fortsa   utveckling av handel- och 
besöksnäring. 

Nya industrietableringar.

Förtätning av befi ntlig bebyggelse 
innebär a   kommunens kostnader 
minskar genom utny  jande av be-
fi ntliga tekniska anläggningar. 

På Gränsen/Rajalla fortsä  er a   
utvecklas. 

De rekommenda  oner som anges 
i kapitel 4 ”Generella rekommen-
da  oner” gäller även för denna 
fördjupning.
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Ortofoto över Haparanda Torneå 2011. 
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SÄIVIS BY
Markanvändningskarta för Säivis by fi nns även redovisad i bilaga.

Säivis hade 2011-12-31 en befolkning på 88 invånare. 
Befolkningen fördelades som följer: 
0-19 år:  19 invånare
20-69 år:  55 invånare
70- år : 14 invånare

Fördjupningen omfattar Säivis by. Marken är främst avsatt för bostäder 
och lokal boendeservice. 

Ny bostadsbebyggelse väntas ske genom kompletteringsbebyggelse med 
främst en- och tvåbostadshus inom byn. I byn fi nns gjorda samhällsin-
vesteringar såsom lokalgator, belysning, kommunalt vatten avlopp som 
bör användas. Utsikter ned mot vattnet skall tillvaratas där så är möjligt. 
Verksamhetsområde för vatten- och avlopp redovisas schematiskt på 
fördjupningskartan. 

Tillgänglig mark för kompletterande bebyggelse bedöms tillräcklig för 
denna översiktsplans tidsperspektiv fram till 2020.

Arbetstillfällen fi nns inom näringar i byn såsom mindre lokala företag 
och entreprenörer medan de fl esta arbetar på annan ort och pendlar till 
sitt arbete.

Grönstråk har reserverats för friluftsliv och rekreation intill byn vid 
Myllyoja och mot Säivisviken. 

Viktigaste gång och cykelvägssatsningarna är en ny gång och cykelväg 
längs med väg E4 på dess södra sida mot Haparanda och Kalix.

REKOMMENDATIONER
SÄIVIS BY

Det präglade landskapet i Säivis 
skall  ll största utsträckning bibe-
hållas. Anpassning  ll byggnadstra-
di  on och landskap skall uppmärk-
sammas vid ny- och ombyggnad av 
bostäder och annan bebyggelse.

Kommunen arbetar ak  vt för ökad 
trafi ksäkerhet genom anläggandet 
av ny gc-väg parallellt med väg E4. 

Tradi  onellt byggnadssä  , trähus 
med sadeltak, rekommenderas för 
ny bostadsbebyggelse och ombygg-
na  oner inom Säivis by. Vid behov 
av byggande av fl erbostadshus bör 
byggnadsstorleken anpassas  ll 
omgivningen.

De rekommenda  oner som anges 
i kapitel 4 ”Generella rekommen-
da  oner” gäller även för denna 
fördjupning.
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REKOMMENDATIONER
VUONO OCH SALMIS

Nybebyggelse i Vuono bör anpassas 
 ll befi ntligt bebyggelsemönster 

och täthet.

I Salmis bör förtätning av bebyg-
gelsen ske, för enkel anslutning  ll 
befi ntligt va  en- och avloppsnät. 

Fri  dsbebyggelse får utökas i an-
slutning  ll de befi ntliga områdena 
på uddarna Purraniemi, Salmisud-
den och Purraudden. 

Trafi ksäkerheten är vik  g, och ny 
gång- och cykelväg längs väg E4 bör 
uppföras. 

De rekommenda  oner som anges 
i kapitel 4 ”Generella rekommen-
da  oner” gäller även för denna 
fördjupning.

VUONO OCH SALMIS
Markanvändningskarta för Vuono och Salmis fi nns redovisad i bilaga.

Vuono-Salmis hade 2011-12-31 en befolkning på 318 invånare. 
Befolkningen fördelades som följer: 
0-19 år:  90 invånare
20-69 år:  197 invånare
70-  år : 31 invånare

Fördjupningen omfattar Vuono och Salmis byar. Marken är främst 
avsatt för bostäder och lokal boendeservice, jordbruk och fritidshusbe-
byggelse. 

Ny bostadsbebyggelse väntas ske genom kompletteringsbebyggelse med 
främst en- och tvåbostadshus inom byn. I byn fi nns gjorda samhällsin-
vesteringar såsom lokalgator, belysning, kommunalt vatten avlopp.  

Arbetstillfällen fi nns inom näringar i byn såsom jordbruk, skogsbruk 
mindre lokala företag och entreprenörer. En del av befolkningen arbetar 
på annan ort och pendlar till sitt arbete.

För samhällsservice används främst centralorten.

Grönstråk har reserverats på de obebyggda delarna av stränderna Bot-
tenviken samt på de närliggande större öarna.

Viktigaste gång och cykelvägssatsningarna är att gång och cykelvägen 
längs med väg E4 färdigställs in till Haparanda. Gång och cykelvägen 
längs med väg E4 bör också byggas västerut till Kalix.

Fritidsbebyggelseområden fi nns i Salmis och är utpekade längs strän-
derna på Purraniemi, Salmisudden och Purraudden. Detta är huvudsak-
ligen redan befi ntlig fritidsbebyggelse. Planen medger utökad bebyggelse 
av fritidshus i Salmis i anslutning till de befi ntliga områdena. 

Tillgänglig mark för kompletterande bebyggelse bedöms tillräcklig för 
denna översiktsplans tidsperspektiv fram till 2020.

E4:ans sträckning förbi Vuono Salmis är trafi kmässigt problematisk. 
Sträckan från Salmis-västra till Riksgränsen är hårt trafi kerad, endast 
tvåfi lig och innehåller hårt belastade korsningar där samtliga trafi kslag 
skall samsas om utrymmet. För sträckan saknas vidare gång- och cykel-
väg helt vilket gör att oskyddade trafi kanter rör sig på väg E4. Kommu-
nen vill därför lyfta behovet av en ombyggnad av aktuell sträcka till en 
trafi ksäkrare lösning för samtliga trafi kslag så att E4:an kommer upp i 
önskvärd säkerhetsstandard jämförbar med övriga sträckor i länet.

Verksamhetsområde för vatten- och avlopp redovisas schematiskt på 
fördjupningskartan. 
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS inom för-
djupning Vuono-Salmis

Konjus västra, skärgårdsö, VS1
Konjus är en kustnära skärgårdsö i Kurkisenlahti. Marken är i direkt 
närhet till befi ntlig fritidshusbebyggelse. Inga särskilda naturvärden är 
kända på platsen. 

Närmast stranden lämnas ett grönstråk om ca 25 meter. Grönstråk, 
grönområden har redovisats på ön och utgör en större areal än den yta 
som skall kunna bebyggas. I samband med prövning av ny bebyggelse 
skall exploatören tillhandahålla en inventering av områdets natur och 
dess naturvärden.

Infrastruktur: Ön ligger kustnära och kan nås med relativt små båtar, en 
gemensam hamnanläggning förordas. Hamnanläggningen behöver då 
vattendom. 

Området skulle ge ett tillskott av säsongsboende/besökande i kust och 
skärgårdsområdet vilket ger större möjligheter för kommersiella näring-
ar som butiker, turistanläggningar, lokala byggfi rmor och entreprenörer 
etc. att behålla sin lönsamhet och nyetablera sig i kust- och skärgårdsby-
arna som Nikkala och Seskarö.

Bebyggelsen skall placeras så att risker för översvämningar av högt havs-
vattenstånd minimeras. Exakt lokalisering av bebyggelsen och utförande 
till skydd mot översvämning skall prövas i samband med detaljplan/
bygglov.

Bebyggelsen skall följa traditionella byggnadsmönster i skärgården till 
storlek och placering. Traditionellt fi nns fi skeläger/fi skestugor i skärgår-
den tillsammans med fritidshus vilket skulle lämpa sig väl på platsen. 
Tänkt omfattning är en grupp av fritidshus/uthyrningsstugor.

Området redovisades i den tidigare översiktplanen 2005 för fritidshus-
bebyggelse.

Launinkari sydvästra, skärgårdsö, VS2
Launinkari är en kustnära skärgårdsö söder om Salmisudden. Marken är 
i direkt närhet till befi ntlig fritidshusbebyggelse. Inga särskilda natur-
värden är kända på platsen. Det är möjligt att lämna ett område närmast 
stranden som ett grönstråk om ca 25 meter. Grönstråk, grönområden 
har redovisats på ön och utgör en större areal än den yta som skall kunna 
bebyggas. Ön ligger kustnära och kan nås med relativt små båtar, en 
gemensam hamnanläggning förordas. Hamnanläggningen behöver då 
vattendom.

Området skulle ge ett tillskott av säsongsboende/besökande i kust och 
skärgårdsområdet vilket ger större möjligheter för kommersiella näring-
ar som butiker, turistanläggningar, lokala byggfi rmor och entreprenörer 
etc. att behålla sin lönsamhet och nyetablera sig i kust- och skärgårdsby-
arna. 
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I samband med prövning av ny bebyggelse skall exploatören tillhanda-
hålla en inventering av områdets natur och dess naturvärden. 

Området redovisades i den tidigare översiktplanen 2005 för fritidshus-
bebyggelse.

Stora Vasti östra, skärgårdsö, VS3
Stora Vasti är en kustnära skärgårdsö sydöst om Salmisudden. Marken 
är i direkt närhet till befi ntlig fritidshusbebyggelse. Inga särskilda natur-
värden är kända på platsen. Det är möjligt att lämna ett område närmast 
stranden som ett grönstråk om ca 25 meter. Grönstråk, grönområden 
har redovisats på ön och utgör en större areal än den yta som skall kunna 
bebyggas. Ön ligger kustnära och kan nås med relativt små båtar, en 
gemensam hamnanläggning förordas. Hamnanläggningen behöver då 
vattendom. 
Området skulle ge ett tillskott av säsongsboende/besökande i kust och 
skärgårdsområdet vilket ger större möjligheter för kommersiella näring-
ar som butiker, turistanläggningar, lokala byggfi rmor och entreprenörer 
etc. att behålla sin lönsamhet och nyetablera sig i kust- och skärgårdsby-
arna. 

I samband med prövning av ny bebyggelse skall exploatören tillhanda-
hålla en inventering av områdets natur och dess naturvärden. 

Området redovisades i den tidigare översiktplanen 2005 tillstörsta del 
för fritidshusbebyggelse och en mindre del för övrig mark.

Vuono- Leppikari, kust, VS4
Leppikari är en skärgårdsudde öster om Vuonoviken. Marken är i direkt 
närhet till befi ntlig fritidshusbebyggelse. Inga särskilda naturvärden är 
kända på platsen. Det är möjligt att lämna ett område närmast stranden 
som ett grönstråk om ca 25 meter. Grönstråk, grönområden fi nns i 
områdets direkta närhet.

Området skulle ge ett tillskott av säsongsboende/besökande i kust och 
skärgårdsområdet vilket ger större möjligheter för kommersiella näring-
ar som butiker, turistanläggningar, lokala byggfi rmor och entreprenörer 
etc. att behålla sin lönsamhet och nyetablera sig i kust- och skärgårdsby-
arna. 

I samband med prövning av ny bebyggelse skall exploatören tillhanda-
hålla en inventering av områdets natur och dess naturvärden. 

Området redovisades i den tidigare översiktplanen 2005 för fritidshus-
bebyggelse.
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SESKARÖ
Markanvändningskarta för Seskarö fi nns även redovisad i bilaga.

Seskarö hade 2011-12-31 en befolkning på 507 invånare. 
Befolkningen fördelades som följer: 
0-19 år:  117 invånare
20-69 år:  293 invånare
70- år : 93 invånare

Antalet sommargäster är stort och under sommartid fördubblas befolk-
ningen. 

Fördjupningen omfattar Seskarö by på öns norra sida. Marken är främst 
avsatt för bostäder och lokal boendeservice, industri och sportanlägg-
ning. 

Ny bostadsbebyggelse väntas ske genom kompletteringsbebyggelse med 
främst en- och tvåbostadshus inom byn. I byn fi nns gjorda samhällsin-
vesteringar såsom lokalgator, belysning, kommunalt vatten avlopp som 
bör användas. Nya bostadsområden har redovisats öster om byakärnan 
längs gamla Seskarövägen. Ett fritidshusområde har reserverats vid 
viken Haukkalahti.

Industrin kan utvecklas genom förtätning på sågverksområdet och med 
befi ntlig och ny tillgänglig mark inom industriområdet öster om bya-
kärnan. Mark har reserverats för att möjliggöra att sportanläggningen 
utökas.

Tillgänglig mark för väntad bebyggelse bedöms tillräcklig för denna 
översiktsplans tidsperspektiv fram till 2020.

Arbetstillfällen fi nns inom näringar i byn såsom sågverk, småindustri, 
kiosk, bensinstation och butik, mindre lokala företag och entreprenörer. 
En del av befolkningen arbetar på annan ort och pendlar till sitt arbete. 
En positiv syn på framtiden med en utvecklad turism och nya arbetstill-
fällen på ön är utgångspunkt för planarbetet.

Samhällsservice fi nns i form av barnomsorg, skola, butik, apoteksservice, 
bensinstation, kiosk, restaurang, camping etc.

Grönstråk har reserverats på de obebyggda delarna av stränderna mot 
Bottenviken och Matinjärvi intill byn. En av de populäraste vikarna för 
friluftsliv är Räpilahti öster om byn.

Viktigaste gång och cykelvägssatsningarna är en ny gång och cykelväg 
längs väg 725 från byn till väg E4.



113Översiktsplan Haparanda

Del 5: Fördjupade översiktsplaner

Seskarö är ett utpräglat skärgårdssamhälle med småhus som är omgivet 
och inbäddat i grönska och skog. Den karakteristiska och värdefulla 
bebyggelsemiljön på Seskarö tillsammans med de natursköna omgiv-
ningarna drar besökare till ön. Samhället ligger väl sammanhållet och 
skyddat under höjdryggen mot söder som mycket tydligt avgränsar 
samhället mot de magra tallhedarna på öns centrala del.

På öns södra del fi nns fem vindkraftverk uppförda. 

Hamnanläggningar för fritidsbåtar fi nns redovisade i planen.

Del av Seskarö är utpekad som riksintresse för kulturmiljövård tack vare 
den unika sågverksmiljön med anslutande mark- och vattenområden i 
norra delen av ön. Kulturmiljöns övergripande mål kan uppnås genom 
att motivera brukarna till en fortsatt verksamhet på ett sådant sätt att 
den visar hänsyn till landskapets natur- och kulturvärden. I den fysiska 
samhällsplaneringen är det av stor vikt att det bevarandevärda områdena 
preserveras. Den fysiska planens anvisning av markanvändning är av 
särskilt stor betydelse för att säkerställa områdets kulturmiljö. 

Verksamhetsområde för vatten- och avlopp redovisas schematiskt på 
fördjupningskartan. 

REKOMMENDATIONER
SESKARÖ

Kommunen uppmuntrar en utveck-
ling av befi ntliga näringar som indu-
stri, turismverksamhet och service 
för nya arbets  llfällen på Seskarö.

Förtätning av bebyggelsen är möj-
lig, men bör u  öras så a   den lum-
miga miljön med grönstråk mellan 
tomterna behålls. 

Ny bebyggelse bör ej uppföras i 
direkt närhet  ll industriområdena. 

De rekommenda  oner som anges 
i kapitel 4 ”Generella rekommen-
da  oner” gäller även för denna 
fördjupning.
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KARUNGI
Markanvändningskarta för Karungi fi nns även redovisad i bilaga.

Karungi hade 2011-12-31 en befolkning på 263 invånare. 
Befolkningen fördelades som följer: 
0-19 år:  61 invånare
20-69 år:  167 invånare
70-  år : 35 invånare

Fördjupningen omfattar Karungi by. Marken är främst avsatt för bostä-
der och lokal boendeservice, industri och sportanläggning. 

Ny bostadsbebyggelse väntas ske genom kompletteringsbebyggelse med 
främst en- och tvåbostadshus inom byn. I byn fi nns gjorda samhällsin-
vesteringar såsom lokalgator, belysning, kommunalt vatten avlopp.  

Tillgänglig mark för kompletterande bebyggelse bedöms tillräcklig för 
denna översiktsplans tidsperspektiv fram till 2020.

Arbetstillfällen fi nns inom näringar i byn såsom småindustri, mindre 
lokala företag och entreprenörer. En del av befolkningen arbetar på an-
nan ort och pendlar till sitt arbete.

Samhällsservice fi nns i form av barnomsorg, skola, kiosk/affär.

Grönstråk har reserverats på Torneåälvens stränder.

Viktigaste gång och cykelvägssatsningarna är en ny gång och cykelväg 
längs väg 99 söderut till Haparanda och norrut mot Övertorneå.

Under vinterhalvåret fi nns isväg mellan byn och den fi nska byn 
Karunki. En ansökan om samarbetsprojekt mellan de båda byarna har 
inlämnats till länsstyrelsen. Syftet är att kartlägga bybornas intresse av 
gemensamma aktiviteter och arrangemang. Sommartid är närmaste 
förbindelse med bil via Haparanda-Torneå, vilket ger en reslängd på ca 5 
mil. 

Karungi ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård. Odlings-
landskapet har höga natur- och kulturvärden och förutsättningarna för 
ett rikt djur- och växtliv är stora. Karungi har ett odlingslandskap med 
lång agrarhistorisk kontinuitet. Medel för bevarande kan vara informa-
tion, ekonomisk ersättning samt upprättande av olika typer av fysisk 
planering. 

REKOMMENDATIONER
KARUNGI

Kommunen uppmuntrar samar-
beten mellan Karungi och fi nska 
Karunki inom fl era områden, som t. 
ex. skola, service, nöjen och turism. 

Va  en- och avloppsnät är inte 
begränsande för ny bebyggelse 
enligt markanvändningskartan, men 
förtätning bör ske inom de redan 
byggda områdena för a   utny  ja 
va-nätet eff ek  vare. 

De rekommenda  oner som anges 
i kapitel 4 ”Generella rekommen-
da  oner” gäller även för denna 
fördjupning.
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS inom för-
djupning Karungi
Ett LIS-område för boende och lokal boendeservice har redovisats inom 
byn på ön Kyrkholmen, öster om byavägen uppe på åsen, LIS K1. 

Marken är i direkt närhet till befi ntlig bostadsbebyggelse och samhällets 
infrastruktur i form av lokalgata, el- och telenät, vatten och avlopp. 

Området skulle ge ett tillskott av permanent boende/säsongsboende i 
byn vilket ger större möjligheter för kommersiella näringar som butiker, 
turistanläggningar, lokala byggfi rmor och entreprenörer, snöröjare etc. 
att behålla sin lönsamhet och nyetablera sig i Karungi och i angränsande 
byar i Torneälvsdalen. 

Inga särskilda naturvärden är kända på platsen. Närmast älven lämnas 
ett allmänt tillgängligt grönstråk om ca 25 meter. 

I samband med prövning av ny bebyggelse skall exploatören tillhanda-
hålla en inventering av områdets natur och dess naturvärden. Områdena 
redovisades i den tidigare översiktplanen 2005 för olika delar som Skogs-
område/Övrig mark, Bostadsområde och Jordbruksmark.

Tänkt placering av en grupp av byggnader/fastigheter är upp mot byavä-
gen var terrängen är högst och där man följer det befi ntliga bebyggelse-
mönstret på Kyrkholmen. 

Området angränsar till mark som kan översvämmas vid 100-årsfl ö-
den som sträcker sig ca 30 meter upp från stranden. Bebyggelsen kan 
placeras på nivå ovanför riskområdet, längre bort från stranden. Exakt 
placering av byggnader prövas i detaljplaneskede/ bygglovsskedet.

Verksamhetsområde för vatten- och avlopp redovisas schematiskt på 
fördjupningskartan.
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NIKKALA
Markanvändningskarta för Nikkala fi nns även redovisad i bilaga.

Säivis hade 2011-12-31 en befolkning på 439 invånare. 
Befolkningen fördelades som följer: 
0-19 år:  116 invånare
20-69 år:  275 invånare
70- år : 48 invånare

Nikkala är den största byn i kommunen. 

Fördjupningen omfattar Nikkala by. Marken är främst avsatt för bostä-
der och lokal boendeservice, industri och sportanläggning. Bebyggelsen, 
som utgörs av villabebyggelse, grupperar sig till största delen runt skolan. 
Övrig bebyggelse ligger söderut längs väg 727 mot Haparandahamn. 
Den äldre bebyggelsen utgörs av ett antal bevarandevärda byggnader bl. 
a. gamla Folkets Hus och den väl bevarade bebyggelsegruppen Molin-
ders.

Ny bostadsbebyggelse väntas ske genom kompletteringsbebyggelse med 
främst en- och tvåbostadshus inom byn. I byn fi nns gjorda samhällsin-
vesteringar såsom lokalgator, belysning, kommunalt vatten avlopp som 
bör användas.  

Tillgänglig mark för kompletterande bebyggelse bedöms tillräcklig för 
denna översiktsplans tidsperspektiv fram till 2020.

Arbetstillfällen fi nns inom näringar i byn såsom småindustri, bensin-
station och butik, mindre lokala företag och entreprenörer. En del av 
befolkningen arbetar på annan ort och pendlar till sitt arbete.

Samhällsservice fi nns i form av barnomsorg, skola, butik, apoteksservice, 
bensinstation.

Grönstråk har reserverats på de obebyggda delarna av stränderna mot 
Keräsjoki och Nikkalaviken öster om byn.

Viktigaste gång och cykelvägssatsningarna är en ny gång och cykelväg 
längs väg 727 inom byn och att gång och cykelvägen längs med väg E4 
färdigställs in till Haparanda. Gång och cykelvägen längs med väg E4 bör 
också byggas västerut till Kalix.

Riksintresse för kulturmiljö fi nns i Nikkala i form av fornvårdsobjekt. 
Objektet i Nikkala utgörs av stenvalvsbroar över Keräsjoki samt minnes-
sten vid väg E4.  Här fi nns även Trafi kverkets rastplats.

Verksamhetsområde för vatten- och avlopp redovisas schematiskt på 
fördjupningskartan. Noggrann kontroll med kommunens upprättade 
VA-kartor bör göras vid bygglovkontroll inom områden som ligger i 
närheten av redovisad gräns. 

REKOMMENDATIONER
NIKKALA

För a   utny  ja befi ntligt va  en- 
och avloppsnät är förtätning av 
bostadsbebyggelse a   föredra. 

Trafi ksäkerheten bör höjas och 
kommunen skall arbeta för a   
gång- och cykelväg färdigställs pa-
rallellt med väg E4, både österut  ll 
Haparanda och västerut  ll Kalix. 

De rekommenda  oner som anges 
i kapitel 4 ”Generella rekommen-
da  oner” gäller även för denna 
fördjupning.



119Översiktsplan Haparanda

Del 5: Fördjupade översiktsplaner

!

!
!

!

!
!

!
!!

!

!

!

! !
!

!
!

!

!

!

! !
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
! !

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!(H

!(H

!(TP

Bodvägen

G
envägen

Byavägen

M
yrvägen

By
av

äg
en

Lövvägen

Brovägen

H
am

nvägen

Granvägen

Elevvägen

Granvägen

Öhmans väg
Villavägen

Källarvägen

Wallins väg

Strandstråket

Keräsjoki

Nikkalaviken

Skola

Väg E4Mot Kalix

Idrottsplats

Mot Haparanda

Väg 727 m
ot Kattilasaari

V
äg

 7
27

 m
ot

 H
ap

ar
an

da
 h

am
n

Markanvändning
Maankäyttö

!(TP
Strategisk trafikplats
Tärkea liittymä

!(H
Hållplats
Pysäkki

Plangräns
Yleiskaava-aluen raja

Gång- och cykelstråk
Kevytliikenten pääreitti

Obebyggt Gång- och cykelstråk
Kevytliikenten pääreitti, yhteystarve

Områdesgräns VA
Kunnan vesi- ja jäteveden palvelualuen raja

Bostadsområde och lokal boendeservice
Asuntoalue ja lähipalvelu

Offentliga byggnader
Julkiset palvelut

Sport- och friluftsområde
Urheilu ja virkistyspalvelujen alue

Jordbruksmark
Maatalousalue

Industriområde
Teollisuusalue

Grönstråk och skyddad natur
Lähivirkistysaluet ja suojeltava luonto

Övrig mark
Maa ja metsätalousvaltainen alue

0 500 Meter

Skala 1:10 000 ±

Fördjupad översiktsplan / Tarkennus Nikkala by

Antagen KF 2013-04-15, § 19



120

Del 5: Fördjupade översiktsplaner

Översiktsplan Haparanda

TORNE ÄLVDAL
Markanvändningskarta för Torne älvdal fi nns även redovisad i bilaga.

Fördjupningen omfattar hela älvdalen inom kommunen med byarna: 
Matkakoski, Korpikylä, Kankaanranta, Vaaranpäälystä,  Härkaniemi, 
Kukkola stranden, Kukkola, Lomkärr, Övre Vojakkala, Nedre Vojakkala 
och Mattila. Karungi med Lövheden har egen fördjupning. 

Marken är främst avsatt för bostäder och lokal boendeservice och grön-
områden. Inom fördjupningen förekommer även områden för turism.
Den fördjupade översiktsplanen möjliggör ny bebyggelse i de befi ntliga 
byarna. Förutsättningarna varierar men den planerade markanvänd-
ningen för bebyggelse innebär för det mesta förtätning av den befi ntliga 
bebyggelsen. För att begränsa infrastrukturella investeringar skall befi nt-
liga vägar, tekniska anläggningarna mm tas tillvara.

Kompletteringsbebyggelse kan med fördel lokaliseras till de ”byavägar” 
som ansluter till väg 99. Därmed undvikes direktutfarter till väg 99. 
Denna typ av lokalisering kan tillämpas i de fl esta byar. Den permanenta 
bostadsbebyggelsen i Tornedalsområdet kan blandas med fritidsbebyg-
gelse. 

Tillgänglig mark för kompletterande bebyggelse bedöms tillräcklig för 
denna översiktsplans tidsperspektiv fram till 2020.

Arbetstillfällen fi nns inom näringar i byarna såsom jordbruk, skogsbruk, 
turism, mindre lokala företag och entreprenörer. En del av befolkningen 
arbetar på annan ort och pendlar till sitt arbete.

För samhällsservice används främst Karungi och Haparanda.

Grönstråk har reserverats på de obebyggda delarna av stränderna vid 
Torneälven.

Viktigaste gång och cykelvägssatsningarna är att en gång och cykelväg 
byggs längs med väg 99 söderut mot Haparanda och norrut till Övertor-
neå.

Hela älvdalen är av riksintresse, bl a naturvård, fritidsfi ske, friluftslivet, 
kulturmiljö. Även väg 99 är av riksintresse. Riksintressena redovisas i de 
kommuntäckande delarna av översiktsplanen.
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Områdesbestämmelser
För hela Torneälvsdalen gäller områdesbestämmelser, som vunnit laga 
kraft 1992-11-17. Dessa bestämmelser omfattar utformning av byggna-
der och innebär att:
• bostadshus skall förses med sadeltak, dock ej valmat tak, med lutning 
22-38 grader
• fasadmaterial för bostadshus och uthus på bostadstomt skall vara 
träpanel.

Vid bygglovsprövningar för ny- om- och tillbyggnad ges information om 
traditionella byggnadssätt i älvdalen utifrån ”Råd att bygga vidare på 
byggnadstraditionen i Tornedalen”.

Turism
Kukkolaforsområdet är en välbesökt åretruntanläggning för turism 
innehållande kulturområde, fi skhåvning, camping, bastuanläggningar, 
restaurang mm. Utöver turistanläggningen utgörs bebyggelsen inom 
området av en blandning av permanent- och fritidsbebyggelse.

För att knyta närmare kontakter och samröre med Finland och fi nska 
Kukkola, som har en motsvarande turistanläggning, anger planen ett 
lämpligt läge för en framtida hängbro över Torneälven.

Den kommunala målsättningen för Kukkolaforsen är att det även i 
fortsättningen skall vara ett stort turistmål, men att nyttjandet måste 
underordnas de verksamheter och förhållanden som utgör grunden för 
turisternas och andras intressen, nämligen forsen, fi sket och den gamla 
kulturmiljön.

 

REKOMMENDATIONER
TORNE ÄLVDAL

Kommunen värnar om den säregna 
miljön i älvdalen och avser upp-
rä  hålla det befi ntliga bebyggelse-
mönstret. Bebyggelsen karaktäri-
seras av långsträckta storbyar som 
gör a   hela älvdalen i stort se   är 
bebyggd. 

Ny bebyggelse skall i första hand 
lokaliseras längs gamla byavägar 
och  ll a  rak  va lägen längs Torne 
älvdal.

Vid nybebyggelse skall i första hand 
befi ntlig infrastruktur ny  jas. Sär-
skild hänsyn skall tas  ll kulturmiljö, 
strandskydd, trafi ksäkerhet mm.

Kommunen har som målsä  -
ning a   turistverksamheten skall 
prioriteras, såväl nya etableringar 
som utveckling av de näringar och 
verksamheter som fi nns idag. 

De rekommenda  oner som anges 
i kapitel 4 ”Generella rekommen-
da  oner” gäller även för denna 
fördjupning.
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SKÄRGÅRDEN
Markanvändningskarta för skärgården fi nns även redovisad i bilaga.

Fördjupningen omfattar Bottenvikskusten och skärgården med 
byarna/tätare bebyggelse i Harrioja, Västra Nikkala, Santasaari, Fritids-
husområden på ön Seskarö utanför byakärnan, Haparandahamn samt 
alla öar i Haparanda skärgård. Byarna Säivis, Seskarö byn, Nikkala, 
Vuono-Salmis byar och Haparanda stad har egna fördjupningar och 
redovisas separat.

Marken är främst avsatt för fritidshusbebyggelse och grönområden. 
Inom fördjupningen förekommer även områden för turism samt vind-
kraftsområden.

Tillgänglig mark för kompletterande bebyggelse bedöms tillräcklig för 
denna översiktsplans tidsperspektiv fram till 2020.

Den relativt grunda skärgården består av låga skogsklädda sandöar, skär 
och grusrevlar. De mest kända och största öarna är Seskarö, Sandskär, 
Seskar-Furö och Skomakaren. Sandskär tillsammans med Seskar-Furö 
och andra mindre öar i närheten bildar tillsammans Haparanda skär-
gårds nationalpark. Naturreservat fi nns på fl era platser i skärgården, bl a 
Torne-Furö, Kraaseli och Kraaseli-Selkäkari.

Några av de större och en del av de mindre öarna saknar stugbebyggelse. 
De öar som har stugbebyggelse har bara ett fåtal stugor som ofta kombi-
neras med nätbodar, båt- och uthus. På många av öarna fi nns fi skeläger. 
Kustområdet är förutom fördjupningsområdena bebyggda med fritids-
hus, större samlade bebyggelsegrupper ligger inom detaljplanelagda 
områden. 

Planen redovisar nya utbyggnadsmöjligheter för fritidsbebyggelse på ett 
fl ertal öar i Haparanda skärgård, som Skomakaren, Seskarö,  Hamnskär, 
Kataja, Kalus, Tirro, V Knivskär och Ö Knivskär. I Haparanda skärgård 
fi nns totalt 652 öar.

Fördjupningen för skärgården redovisar aktiva fi skeläger. I anslutning 
till fi skelägen skall det vara möjligt att pröva byggnation av anläggningar 
för fi sket och tillhörande anläggningar för fi sketurism och övrig turism. 
I områden för fritidshusbebyggelse skall det vara möjligt att även pröva 
viss nybebyggelse och mindre anläggningar för besöksnäring. 

Något större anläggningar för besöksnäringen kan prövas på öarna Sko-
makaren och Hamnskär på samma sätt som den på Sandskär. Möjlighe-
ten är viktig för att möta besöksnäringens behov av en fungerande och 
attraktiv skärgårdsturism inom kommunen.

Område för camping och stugby samt havsbad fi nns på Seskarö. Tromsö-
viken kan även utvecklas genom att fritidsbebyggelse godtas i området. 

Kustkulturrum fi nns i Nikkala Haparandahamn med utställning om 
gamla fi skeredskap som ger tillbakablick i byns historia. 

Haparanda Skärgårds Nationalpark bildades 1995. Omfattar ca 6 000 
ha varav 770 ha land. Syftet med nationalparken är att bevara en unik 
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skärgård för framtiden. Nationalparken består av två större öar - Sand-
skär och Seskar-Furö samt några mindre öar och skär. Sandskär med sina 
400 ha är nationalparkens största ö. Nationalparken har en unik fl ora 
med sällsynta växter och är en livlig rastplats för över 200 fågelarter. Här 
möter du också fl acka öar med vidsträckta sandstränder och ett exotiskt 
vindformat dynlandskap.

Bakgrund, förutsättningar
Haparanda skärgård, liksom hela Norrbottens skärgård, är unik i många 
avseenden. Öbildningen har skett i en globalt sett unik brackvattenmiljö 
under extrema landhöjningsförhållanden. En process som alltjämt pågår. 
Vindarna och vågornas krafter danar det land som stiger upp ur havet.

Haparanda skärgård är det nordligaste och ett av de minst exploaterade 
skärgårdsområdena i Sverige. Flera ovanliga biotoper och sällsynta växt- 
och fågelarter fi nns i området. De yttre öarna med sina klapperfält och 
hedmarker är synnerligen natursköna.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS inom för-
djupning Haparanda skärgård
Sex LIS-områden med nya områden för fritidshusbebyggelse har redovi-
sats på fördjupningen för kusten (tre områden) och skärgården (tre öar). 

Säivis, kust, Staffansudden, SK1
Staffansudden är en skärgårdsudde söder om byn Säivis. Marken är i 
direkt närhet till befi ntlig fritidshusbebyggelse. 

Inga särskilda naturvärden är kända på platsen. 

Närmast stranden lämnas ett grönstråk om ca 25 meter. Stora områden 
med grönstråk, grönområden fi nns längs kusten i anslutning till områ-
det. 

I samband med prövning av ny bebyggelse skall exploatören tillhanda-
hålla en inventering av områdets natur och dess naturvärden.

Infrastruktur: Marken är i direkt närhet till befi ntlig bostadsbebyggelse 
och samhällets infrastruktur i form av lokalgata, el- och telenät. Vatten 
och avlopp kan slösas enskilt eller genom samfälligheter.
 
Området skulle ge ett tillskott av säsongsboende/besökande i kust och 
skärgårdsområdet vilket ger större möjligheter för kommersiella näring-
ar som butiker, turistanläggningar, lokala byggfi rmor och entreprenörer 
etc. att behålla sin lönsamhet och nyetablera sig i kust- och skärgårdsby-
arna som Säivis, Nikkala och Seskarö.

Bebyggelsen skall placeras så att risker för översvämningar av högt havs-
vattenstånd minimeras. Exakt lokalisering av bebyggelsen och utförande 
till skydd mot översvämning skall prövas i samband med detaljplan/
bygglov.

Bebyggelsen skall följa traditionella byggnadsmönster i skärgården till 
storlek och placering. Traditionellt fi nns fi skeläger/fi skestugor i skärgår-
den tillsammans med fritidshus vilket skulle lämpa sig väl på platsen. 



125Översiktsplan Haparanda

Del 5: Fördjupade översiktsplaner

Tänkt omfattning är en grupp av fritidshus/uthyrningsstugor.

Området redovisades i den tidigare översiktplanen 2005 för fritidshus-
bebyggelse.

Säivis, kust, Kotalahti, SK2
Kotalahti ligger på Säivisvikens östra strand mellan byarna Säivis och 
Västra Nikkala. Marken är i direkt närhet till befi ntlig fritidshusbebyg-
gelse. Inga särskilda naturvärden är kända på platsen. Det är möjligt att 
lämna ett strandområde närmast stranden som ett grönstråk om ca 25 
meter. Grönstråk, grönområden fi nns i direkt närhet till området.
 
Området skulle ge ett tillskott av säsongsboende/besökande i kust och 
skärgårdsområdet vilket ger större möjligheter för kommersiella näring-
ar som butiker, turistanläggningar, lokala byggfi rmor och entreprenörer 
etc. att behålla sin lönsamhet och nyetablera sig i kust- och skärgårdsby-
arna. 

I samband med prövning av ny bebyggelse skall exploatören tillhanda-
hålla en inventering av områdets natur och dess naturvärden. 

Området redovisades i den tidigare översiktplanen 2005 för fritidshus-
bebyggelse.

Västra Nikkala, kust, SK3
Området ligger på Aavavikens västra strand i anslutning till by Västra 
Nikkala. Marken är i direkt närhet till befi ntlig fritidshusbebyggelse. 
Inga särskilda naturvärden är kända på platsen. Det är möjligt att lämna 
ett strandområde närmast stranden som ett grönstråk om ca 25 meter. 
Grönstråk, grönområden fi nns i direkt närhet till området.
 
Området skulle ge ett tillskott av säsongsboende/besökande i kust och 
skärgårdsområdet vilket ger större möjligheter för kommersiella näring-
ar som butiker, turistanläggningar, lokala byggfi rmor och entreprenörer 
etc. att behålla sin lönsamhet och nyetablera sig i kust- och skärgårdsby-
arna. 

I samband med prövning av ny bebyggelse skall exploatören tillhanda-
hålla en inventering av områdets natur och dess naturvärden. 

Området redovisades i den tidigare översiktplanen 2005 för fritidshus-
bebyggelse.

Revässaari södra strand, Skärgårdsö, SK4
Området ligger på ön Revässaaris södra strand. Marken är i direkt närhet 
till befi ntlig fritidshusbebyggelse. Inga särskilda naturvärden är kända 
på platsen. Det är möjligt att lämna ett strandområde närmast stranden 
som ett grönstråk om ca 25 meter. Grönstråk, grönområden fi nns i 
direkt närhet till området.
 
Området skulle ge ett tillskott av säsongsboende/besökande i kust och 
skärgårdsområdet vilket ger större möjligheter för kommersiella näring-
ar som butiker, turistanläggningar, lokala byggfi rmor och entreprenörer 
etc. att behålla sin lönsamhet och nyetablera sig i kust- och skärgårdsby-
arna. 
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I samband med prövning av ny bebyggelse skall exploatören tillhanda-
hålla en inventering av områdets natur och dess naturvärden. 

Området redovisades i den tidigare översiktplanen 2005 för fritidshus-
bebyggelse.

Skomakaren Nordväst, Skärgårdsö, SK5
Skomakaren är skärgårdsö i Haparandas mellersta skärgård. Marken är 
i direkt närhet till befi ntlig fritidshusbebyggelse. Inga särskilda natur-
värden är kända på platsen. Det är möjligt att lämna ett strandområde 
närmast stranden som ett grönstråk om ca 25 meter. Grönstråk, grön-
områden har redovisats på ön och utgör en större areal än den yta som 
skall kunna bebyggas. En gemensam hamn kan anläggas i angränsande 
Norrviken alternativt i en Lagun på öns västra sida. Hamnanläggningen 
kommer då att behöva vattendom.

Området skulle ge ett tillskott av säsongsboende/besökande i kust och 
skärgårdsområdet vilket ger större möjligheter för kommersiella näring-
ar som butiker, turistanläggningar, lokala byggfi rmor och entreprenörer 
etc. att behålla sin lönsamhet och nyetablera sig i kust- och skärgårdsby-
arna. 

I samband med prövning av ny bebyggelse skall exploatören tillhanda-
hålla en inventering av områdets natur och dess naturvärden. 

Området redovisades i den tidigare översiktplanen 2005 för fritidshus-
bebyggelse.

Stora Hamnskär-Östra, Skärgårdsö, SK6
Stora Hamnskär är skärgårdsö i Haparandas mellersta skärgård. Marken 
är i direkt närhet till befi ntlig fritidshusbebyggelse. Inga särskilda natur-
värden är kända på platsen. Det är möjligt att lämna ett strandområde 
närmast stranden som ett grönstråk om ca 25 meter. Grönstråk, grön-
områden har redovisats på ön och utgör en större areal än den yta som 
skall kunna bebyggas. En gemensam hamn kan anläggas på öns östra 
sida. Hamnanläggningen kommer då att behöva vattendom.

Området skulle ge ett tillskott av säsongsboende/besökande i kust och 
skärgårdsområdet vilket ger större möjligheter för kommersiella näring-
ar som butiker, turistanläggningar, lokala byggfi rmor och entreprenörer 
etc. att behålla sin lönsamhet och nyetablera sig i kust- och skärgårdsby-
arna. 

I samband med prövning av ny bebyggelse skall exploatören tillhanda-
hålla en inventering av områdets natur och dess naturvärden. 

Området redovisades i den tidigare översiktplanen 2005 för fritidshus-
bebyggelse. 

Hela skärgården med nordgräns vid väg E4 är av riksintresse enligt 4 
kap. 1-2 §§ Miljöbalken. I övrigt hyser skärgården Natura 2000-områ-
den, skyddad natur med nationalparker, naturreservat och fågelskydds-
område. Riksintresse för rörligt friluftsliv, turism, yrkes- och fritidsfi ske 
samt riksintresse för kulturmiljö enligt kulturmiljövårdsprogram (berör 
östra delarna av skärgården).

REKOMMENDATIONER
SKÄRGÅRDEN

Kommunen värnar om det unika 
skärgårdsområdet, såväl landom-
rådet som öarna inom skärgården.  
Den allmänna karaktären skall 
bevaras och ny exploatering skall 
ske med stor försik  ghet. 

Stor hänsyn skall tas  ll det rörliga 
frilu  slivet. Ny sammanhållen be-
byggelse utanför planlagda område 
skall föregås av detaljplaneläggning.

Skärgården skall förstärkas vad 
gäller den turis  ska inriktningen. 
A  rak  va områden för turism skall 
skyddas mot oönskad exploatering. 

Kommunen skall verkar för ökade 
möjligheter för människor a   upp-
täcka skärgården genom turbåtar, 
överna  ningsmöjligheter, bil- och 
skoter leder etc.

Ny sammanhängande bebyggelse 
utanför planlagda områden skall 
föregås av detaljplaneläggning. 

De rekommenda  oner som anges 
i kapitel 4 ”Generella rekommen-
da  oner” gäller även för denna 
fördjupning.



127Översiktsplan Haparanda

Del 5: Fördjupade översiktsplaner

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡
[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡

[¡ [¡

[¡

[¡

[¡

[¡

!(GH

!(GH

!(GH

!(GH

!(GH

!(GH

!(GH

!(GH

!(GH

!(GH

!(GH

!(H

!(H

!(H
!(H

!(H

!(H

!(H

!(NH

!(NH

!(NH

!(NH

!(TP

!(TP

!(TP!(TP

!(TP

FIN
LAN

D

Ka
lix

 k
om

m
un

Inre skärgård

Yttre skärgård

Haparanda skärgårds
nationalpark

Väg E4

Väg E4 Mot Kalix

Väg E4 Mot Haparanda

Haparanda-Sandskär naturreservat

Torne-Furö naturreservat

Säivisnäs naturreservat

viken

viken

viken
Aava-

viken

Bred-

viken

Vuono-

Salmis-

Nikkala-

Tromsöviken

Malifjärden

Säivisviken

Puukkofjärden

Gunnarsfjärden

Enskärsfjärden

Seskaröfjärden

Skomakarfjärden

Knivskärsfjärden

Hamnskärsfjärden

BOTTENVIKEN

Eva

Äimä

Haru

Mali

Sipi

Björn

Töyrä

Letto

Hyypä

Klaus

Lådan

Härkä

Tirro

åkern

Lahti

S Vasi

Satula

Enskär

Puukko

Kajava

Korkea

Paljas

Prokko
Byskär

Kataja

Raiskä

Block-

matala

Västra

Seskarö

Ylikari

Kurikka
Huitori

Ylikari

S Austi

Pihlaja

Riskilö

Hamppu-

Nikkala

Säivis-

Hargrund

Legionen

Islandet

Sandskär

leiviska

Vinalan-

Kraaseli

Kurkinen

Staffans

Kalalahri

Koijukari

Lehtikari

Sölkäkari

Torvikari

Tervakari

Selkäkari

Laitakari

S Almsten

Pitkäkari

Mustakari

klubbarna

Launinkari

Kalkkikari

Hylkiletto

Skomakaren

L Harrsten

Tantamanni

KokkotöyraL Hepokari

Höynänkari

V Knivskär

Ö Knivskär

Tervaletto

L Hamnskär

Rautaletto

Torne-Furö

Kalkkikari

Hanhinkari

Öystinkari

Santasaari

Kolmikuusi

Revässaari

Honkasaari

Letonkrunni

Seskarklubb

Pihlajakari

Seskar-Furö

St Harrsten

St Hepokari

Joutukrunni

St Hamnskär

Rautakrunni

Sölkäkluppi

Lönngrunden

Sarvenkataja

Ö Launinkari

Vasikkasaari

Nikkala hamn

Vasikkasaari

Huitorintöyra

Kuninkaankari

Sarven Riskilö

Haparanda hamn

V7 Seskarö

V4 Kivijärvi

LIS SK6

LIS SK5

LIS SK4

LIS SK3

LIS SK2

LIS SK1

Markanvändning
Maankäyttö

!(TP
Strategisk trafikplats
Tärkea liittymä

!(NH
Naturhamn
Pienveneranta

!(H
Hållplats
Pysäkki

!(GH
Gästhamn
Pienvenesatama

[¡
Fiskeläger
Kalastajakylä

Plangräns
Yleiskaava-aluen raja

Fördjupad översiktsplan redovisas separat
Tarkennusaluen rajoitus

Obebyggt Gång- och cykelstråk
Kevytliikenten pääreitti, yhteystarve

Gång- och cykelstråk
Kevytliikenten pääreitti

Vandringsled
Vaellusreitti

Fritidshusområde
Loma-asuntoalue

Landsbygdsutveckling i strandnära områden
Kehitettäva rantaalue

Turiständamål / Matkailupalvelujen alue

Kyrka och kyrkogård
Kirkko ja Kirkkomaa

Område för vindbruk
Tuulivoimaloiden alue

Nationalpark
Kansallispuisto

Naturreservat
Luonnonsuojelualue

Grönstråk och skyddad natur
Lähivirkistysaluet ja suojeltava luonto

Övrig mark
Maa ja metsätalousvaltainen alue

±

Fördjupad översiktsplan för
Seskarö redovisas separat

Fördjupad översiktsplan för
Säivis redovisas separat

Fördjupad översiktsplan för
Nikkala redovisas separat

Fördjupad översiktsplan för
Vuono-Salmis redovisas separat

Fördjupad översiktsplan för
Haparanda centralort redovisas separat

0 1 2 3 Kilometer

Skala 1:50 000

Fördjupad översiktsplan / Tarkennus Haparanda skärgård

Antagen KF 2013-04-15, § 19



128

Del 5: Fördjupade översiktsplaner

Översiktsplan Haparanda

Centralorten Översiktsplan 1990 Översiktsplan 2005 Översiktsplan 2012
Golfbana Park/lekområde Golfbana i ÖP Torne Älvdal Golfbana som 2005
Marielund Norra Övrig mark Övrig mark Bostäder nytt
Marielund Bostäder Bostäder Bostäder som 2005
Stadsviksstrand Grönområde Bostäder Bostäder som 2005
Granvik Bostäder Bostäder Bostäder som 2005
Gränsvallen Sport/Skogsområde/Kolonilotter Sport/Turism Utökat område för Sport
Björka ridhusområde Sport/Friluftsliv/Jordbruk Sport och Friluftsområde Utökat sport och friluftsområde
Björka handelsområde Jordbruk/skogsområde Handel Utökat handelsområde

På Gränsen Offentlig bebyggelse/grönområde Handel/Centrumområde
Handel/centrumområde
som 2005

Centrum Centrumområde Centrumområde Centrumområde som 2005
Grankullen Bostäder Bostäder Bostäder som 2005
Tjärhovet Bostäder Utökat för Bostäder Bostäder som 2005
Granängen Bostäder/grönområde Bostäder Utökat för Bostäder
Riekkola Naturreservat Naturreservat Naturreservat
Sundholmen Sport/Friluftsliv Turiständamål Turiständamål som 2005
Nasua Industri Industri Industri/kriminalvård
Södra industriområdet Industri Industri Industri som 2005
Eriksro Bostäder/Skog Utredningsområde Industri/jordbruksmark
Palovaara Industri/Övrig mark Industri Industri som 2005
Godset Industri/övrig mark Industri Utökad industri/logistikcentrum
Mässan Skog Övrig mark/Bostäder Turiständamål nytt

Skönvik Bostäder
V:a delen: bostäder, grönområde.
Ö:a delen: utredningsområde Bostäder

Grönområden Utpekat främst mot älven
Utpekat som grönområde,
övrig mark Utökade grönområden/grönstråk

Säivis bySäivis by

Säivis by Bostäder/Reservområden Bostäder/Utredningsområden

Utökat område för bostäder samt
nytt område för fritidshus i byns
södra del

Grönområden Utpekat i mindre omfattning
Utpekat som grönområde, övrig
mark Utökade grönområden/grönstråk

Vuono och Salmis (delar i tidigare ÖP Haparanda centralort och ÖP Skärgården)
Vuono by Bostäder/Jordbruk i ÖP Hpa Utökat område för bostäder Utökat område för bostäder
Salmis by Bostäder Bostäder Bostäder som 2005

Vuonoviken Naturområde Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse som 2005/
LIS område

Purranniemi Fritidsbebyggelse Fritidsbebyggelse Fritidsbebyggelse som 2005
Salmisviken,
Salmisudden Bostäder Bostäder/Fritidsbebyggelse

Bostäder/fritidsbebyggelse
som 2006

Purraudden Fritidsbebyggelse Fritidsbebyggelse Fritidsbebyggelse som 2005

Konjus Naturområde Fritidsbebyggelse/Grönområde
Fritidsbebyggelse/grönområde/
LIS omr

Launinkari Naturområde Fritidsbebyggelse/Grönområde
Fritidsbebyggelse/grönområde/
LIS omr

Stora Vasti Naturområde Fritidsbebyggelse/Grönområde
Fritidsbebyggelse/grönområde/
LIS omr

Mellan E4
Gamla vägen Skog, utredningsområde Utredningsområde Utredningsområde
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Seskarö Översiktsplan 1990 Översiktsplan 2005 Översiktsplan 2012
Seskarö By

Bostadsområden Bostäder i byn
Bostäder utökat längs
Sandviksvägen och Tikkavägen Bostäder som 2005

Seskarö By
Sågverksindustri Industri Industri Industri

Industri, Öster om byn Industri Industri Utökat område för Industri
Haukkalahti

Sydöst om byn Fritidshus Fritidshus/Grönområde Fritidshus

Grönområden Utpekat i mindre omfattning
Utpekat som grönområde, övrig
mark Utökade grönområden/grönstråk

Karungi

Karungi By med
Kyrkholmen Bostäder/Jordbruk/Naturvård Bostäder/Industri

Utökat område för bostäder i
västra bydelen längs byavägen
samt på Kyrkholmen med två Lis
områden, Industri av samma
omfattning som 2005

Grönområden Utpekat i mindre omfattning
Utpekat som grönområde, övrig
mark Utökade grönområden/grönstråk

Nikkala

Nikkala By
Bostadsområden Bostäder Bostäder/Industri/Grönområde

Utökat område för bostäder,
Industri av samma omfattning som
2005

Grönområden Utpekat i mindre omfattning
Utpekat som grönområde, övrig
mark Utökade grönområden/grönstråk

ÄTorne Älvdal
Områdesbestämmelser Bostadsområde Bostadsområde

Kanhaanranta Jordbruk, friluftsliv Bostadsområde Bostadsområde
Kerthu,
Vaaranpäälystä Jordbruk, friluftsliv Bostadsområde Bostadsområde
Stranden
Vaaranpäälystä Jordbruk Bostadsområde Bostadsområde
Korpikylä Skog, friluftsliv Bostadsområde Bostadsområde
Revonsaari Jordbruk, områdesbestämmelser Bostadsområde, turism Bostadsområde, turism
Nedre Vojakkala Områdesbestämmelser Bostäder Bostäder

Längs väg 400 Mattila
Övre Vojakkala

Områdesbestämmelser,
skog, jordbruk Bostäder Bostäder
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Hanhinkari Fritidshusbebyggelse/natur Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse
Torne Furö Naturområde Grönområde Grönområde
Klaus Ej med i plan Friluftsliv och fritidshus Fritidshusbebyggelse/natur
Kataja Ej med i plan Friluftsliv och fritidshus Fritidshusbebyggelse/natur

Stora Hamnskär Ej med i plan Friluftsliv och fritidshus
Friluftsliv och fritidshus/
LIS område

Lilla Hamnskär Ej med i plan Friluftsliv och fritidshus Fritidshusbebyggelse/natur

Skomakaren Ej med i plan Friluftsliv och fritidshus
Friluftsliv och fritidshus/
LIS område

Tantamanni Ej med i plan Friluftsliv och fritidshus Fritidshusbebyggelse/natur
Haru Ej med i plan Friluftsliv och fritidshus Fritidshusbebyggelse/natur

Övriga förändringar av markanvändning
Vindbruksområde
V1 Sattaoja N Ej med i plan Ej med i plan Vindbruksområde
Vindbruksområde
V2 Sattaoja S Ej med i plan Ej med i plan Vindbruksområde
Vindbruksområde
V3 Palojärvi Ej med i plan Ej med i plan Vindbruksområde
Vindbruksområde
V4 Kivijärvi Ej med i plan Ej med i plan Vindbruksområde
Vindbruksområde
V5 Kivivaara Ej med i plan Ej med i plan Vindbruksområde
Vindbruksområde
V6 Tammajänkkä Ej med i plan Ej med i plan Vindbruksområde
Vindbruksområde
V7 Seskarö* Ej med i plan Vindbruksområde Vindbruksområde
Kaaritvuoma torvtäkt Ej med i plan Kaaritvuoma torvtäkt Kaaritvuoma torvtäkt
Haparandabanan
via Karungi Haparandabanan via Karungi Haparandabanan via Karungi Haparandabanan via Karungi
Nya Haparandabanan
alt Syd Ej med i plan Haparandabanan alt syd Ej med i plan
Nya Haparandabanan
alt Nord Ej med i plan Haparandabanan alt nord Nya Haparandabanan
LIS områden Ej aktuellt Ej aktuellt 12 nya LIS områden i kommunen

Skärgården Översiktsplan 1990 Översiktsplan 2005 Översiktsplan 2012
Bredviken

Västra stranden Fritidsbebyggelse/natur Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse

Staffansudden Naturområde Fritidshusbebyggelse
Fritidshusbebyggelse/
LIS område

Kotalahti Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse
Fritidshusbebyggelse/
LIS område

Revässaari Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse
Fritidshusbebyggelse/
LIS område

Santasaari Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse
Seskarö/Hällskär Naturområde Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse
Seskarö Sorttisudden Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse
Seskarö Haukkaniemi Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse
Seskarö Tromsö norra Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse
Seskarö Tromsö södra Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse
Tromsöviken havsbad Camping Turiständamål Turiständamål

Aavaviken Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse
Fritidshusbebyggelse/
LIS område

Haparandahamn/
Carl Johans stad Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse Fritidshusbebyggelse
Kraaseli Selkäkaari Naturområde Fritidshusbebyggelse/natur Fritidshusbebyggelse/natur
Kuninkankari Fritidshusbebyggelse/natur Fritidshusbebyggelse/natur Fritidshusbebyggelse/natur

* Vidare samråd med försvarsmakten måste ske innan området kan utredas vidare för nya vindkraft verk
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6. TIDPLAN OCH KAPACITET

Del 6: Tidplan och kapacitet

Kapitlet redovisar tidplan och kapacitet för de områden där översiktsplanen föreslår för-
ändringar inom permanentboende, handel/service och industri.  Områdena omfattar dels 
alla fördjupningsområden men också den kommuntäckande planen. 
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HAPARANDA
• God kapacitet avseende fl erbostadshus och villor.
• God kapacitet för tillkommande centrumverksamheter.
• Expansionsområden för sport och friluftsliv har säkerställts.
• Kompletterande industriområden och logistikcentrum behöver 

säkras och anläggas. 
• Mer utrymme för volymhandel och service behöver säkras och 

anläggas. 
• Grönområden och grönstråk har säkerställts.
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SÄIVIS BY
• Tillräcklig kapacitet avseende villor genom kompletteringsbebyg-

gelse.
• Tillräcklig kapacitet avseende fritidshus genom kompletteringsbe-

byggelse.
• Grönområden och grönstråk har säkerställts.

VUONO OCH SALMIS
• Tillräcklig kapacitet avseende villor genom kompletteringsbebyg-

gelse och nya områden. 
• Tillräcklig kapacitet avseende fritidshus genom kompletteringsbe-

byggelse.

SESKARÖ
• Tillräcklig kapacitet avseende villor genom kompletteringsbebyg-

gelse och nya områden.

KARUNGI
• Tillräcklig kapacitet avseende villor genom kompletteringsbebyg-

gelse.
• Grönområden och grönstråk har säkerställts.

NIKKALA
• Tillräcklig kapacitet avseende villor genom kompletteringsbebyg-

gelse och nya områden.
• Grönområden och grönstråk har säkerställts. BERÄKNINGSMODELL

Vid beräknande av kapaciteten för 
komple  eringsbebyggelse har föl-
jande modell  llämpats för a   göra 
uppska  ningen:

(Ledig mark i kvadratmeter) x 
(eff ek  vitet 50%) /
(Tomtstorlek 2000 kvm) = 
Antal tomter

Exempel
100 000 x 0,5 / 2000 = 25 tomter
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7. KONSEKVENSER

Del 7. Konsekvenser

Kapitlet redogör för de konsekvenser som översiktsplanens genomförande medför. 
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Inledning
Haparanda kommun har beslutat att ta fram ny översiktsplan för att 
hantera nytillkomna frågor såsom LIS-områden, ny kommunal vision 
samt möte efterfrågan på nya markområden för främst infrastruktur, 
industri och handel. Planen kommer att bygga på gällande översiktsplan 
från 2006. 

Avgränsning
Kommunen har tagit fram ett förslag till avgränsning av miljöbedöm-
ning. Miljöbedömningen skall enligt kommunens bedömning innefatta 
mark, vatten och miljörisker, miljökvalitetsnormer för vattenföre-
komster, Natura 2000-områden, växt- och djurliv, rennäring, jakt och 
friluftsliv, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, hälsorisker inklusive 
socioekonomisk ohälsa, befolkning, hälso- och miljörisker transporter 
och transporter farligt gods. 

Översiktsplanen skall ge en helhetsbild av hur kommunen vill använda 
marken inom hela sitt geografi ska område och konsekvenser därav. 

Miljöbedömningen innehåller en samlad beskrivning med varierande 
detaljeringsgrad. En mer översiktlig analys tas fram för den kommun-
täckande plandelen samt de fördjupningar som hanterar redan utbyggda 
områden, t. ex. Karungi, Säivis, Seskarö, Nikkala och Vuono-Salmis 
byar. 

En mer djupare beskrivning tillämpas på områden för miljöstörande 
verksamhet tillåts eller där miljön är känslig och ska användas för ny 
verksamhet. 

Samråd har skett med länsstyrelsen Norrbottens län gällande avgräns-
ning av miljöbedömningen 2011-12-01. Länsstyrelsen anser att det 
är viktigt att identifi era de gränsöverskridande miljökonsekvenserna  
mellan Torneå och Haparanda. Vidare anser de också att en kulturmil-
jöanalys för både landsbygdens byar och kulturlandskapet för 1900-ta-
lets bebyggelse skall upprättas och att konsekvenserna skall beskrivas. 
Länsstyrelsen lyfter även fram betydelsen av att belysa konsekvenserna 
dricksvattenresurserna samt hur planen förhåller sig till resultatet av 
den nya översvämningskarteringen och vilka konsekvenserna för detta 
är. 

Miljöbedömningens avgränsning
Kommunen har i miljöbedömningen valt att ta hänsyn till de parame-
trar som listades i det ursprungliga förslaget till avgränsning. De gränsö-
verskridande frågorna behandlas främst i kapitel 1, Finsk översättning. 

Kommunen har valt att inte ta fram särskild kulturmiljöanalys för lands-
bygdens byar och kulturlandskapet. De objekt som upptas i bevarande-
planen är fl ertalet och det är dessa som kommunen särskilt värnar om 
gällande äldre kulturbebyggelse. 

Frågan kring dricksvatten avhandlas i kapitel 3. I de utbyggnadsområden 
som föreslås fi nns generellt kommunalt vatten- och avlopp tillgängligt 
för att möta efterfrågan inom överskådlig tid.  
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Sammanfattning av översiktsplanens innehåll och syfte
Översiktsplan för Haparanda stad är en kommunomfattande översikts-
plan. Översiktsplanen skall förverkliga den fysiska miljön i enlighet med 
kommunens styrande visionsdokument Vision 2020. Planen skall ange 
mål och inriktning för Haparandas fysiska utveckling fram till 2020. 

Översiktsplanens roll är bl. a. att göra avvägningar mellan olika sektors-
intressen och andra intressen. Det önskvärda är därför att översiktspla-
nen och andra långsiktiga planer och program fungerar i växelverkan 
och ständigt analyserar och vidareutvecklar kommunens långsiktiga 
strategier.

Planeringsförusättningarna redovisas på kartor med tillhörande be-
skrivande text. Försutsättningarna berör lagstiftning enligt plan- och 
bygglagen samt miljöbalken men även andra kommunala eller allmänna 
intressen. De mellankommunala frågorna redovisas utifrån de samarbe-
ten som Haparanda kommun har med de närliggande kommunerna. 

Denna plan innehåller ett antal fördjupade översiktsplaner på tätorter, 
älvdalen och skärgården. På kartor fi nns för varje delområde redovisning 
över tänkt markanvändning utifrån de angivna förutsättningarna. De 
förändringar som planen anger gentemot gällande översiktsplan fi nns 
listade i tabell i slutet av kapitel 5. 

0-alternativ
Gällande översiktsplan är 0-alternativ och föreslagna förändringar i 
översiktsplanen jämförs mot 0-alternativet. 
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Miljöpåverkan

Haparanda C
Påverkan och eff ekt
Utökning av transporter för handel, bostäder och industri. 

Konsekvens
Risk för människors hälsa samt miljöstörningar.

Åtgärd
Minimera störningarna genom skyddsavstånd, bulleråtgärder och utö-
kade möjligheter för alternativa transportsätt. Utbyggnad av gång- och 
cykelstråk viktiga vid nyexploatering. 

Säivis
Påverkan och eff ekt
Föreslagna förändringar av markanvändningen i Säivis är små. Befi ntliga 
bostadsområden tillåts förtätas men jämfört mot gällande översiktsplan 
tas inga nya områden i anspråk. 

I norra delen av byn fi nns möjlig konfl ikt mellan väg E4 och bostadsbe-
byggelse avseende transporter med farligt gods. 

Konsekvens
Förtätning av bebyggelse medför möjlighet till infl yttning. Högre trafi k-
belastning kan bli aktuellt. 

Åtgärd
Ny bebyggelse i anslutning till väg E4 bör undvikas om inte skyddsav-
stånd kan införas.

Vuono-Salmis
Påverkan och eff ekt
Mindre förändringar jämfört mot 0-alternativet gällande bostäder. Vissa 
föreslagna områden ligger inom strandskyddszonen. Grönområde kring 
Vuonoviken införs som skydd för befi ntligt Natura 2000-område. 

Konsekvens
Förtätning av bebyggelse medför möjlighet till infl yttning. Högre trafi k-
belastning kan bli aktuellt. 

Vid bebyggelse inom strandskyddsområden måste konsekvenser för 
människor, djur och natur belysas vid varje prövning. Exploatören ansva-
rar för att ta fram aktuellt underlag till kommunen för bedömning.

Natura 2000-området skyddas.

Åtgärd
Ingen ny bostadsbebyggelse inom skyddsområde för väg E4 skall medges.
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Seskarö
Påverkan och eff ekt
Flertalet nya områden för bostäder, industri samt skydd för grönområ-
den har infogats i Seskarö. 

Konsekvens
Seskarö förstärks med möjlighet till mer industrimark i anslutning till 
sågverksamheten. Kringverksamheter kan expandera. Verksamheterna 
kan vara störande för omgivningen och mängden farligt gods kan öka. 

Förtätning av bebyggelse medför möjlighet till infl yttning. Högre trafi k-
belastning kan bli aktuellt. Utökning av bostäder medger också att fl er 
kan välja att bo närmare sina arbeten.

Stor del av stränderna skyddas från exploatering genom grönområden.

Åtgärd
Bostäder som möjliggörs öster om Saarisviken är placerade så att skydds-
avstånd från befi ntliga och tillkommande industri kan erhållas. Ingen 
ytterligare åtgärd krävs. 

Nya bostäder ska undvikas i anslutning till väg 725 liksom i direkt an-
slutning till befi ntliga och föreslagna industriområden. 

Karungi
Påverkan och eff ekt
Nya bostadsområden har infogats på Kyrkholmen och dessa ligger delvis 
inom strandskyddsområden. Påverkan på växt- och djurliv kan före-
komma. 

Utökade möjligheter till bostadsbebyggelse fi nns också på fastlandet. 

På väg 99 transporteras farligt gods. 

Konsekvens
Vid bebyggelse inom strandskyddsområden måste konsekvenser för 
människor, djur och natur belysas vid varje prövning. Exploatören ansva-
rar för att ta fram aktuellt underlag till kommunen för bedömning. Det 
föreslagna området ligger nära redan exploaterade områden och bedöms 
vara positiva för förtätning.

Skyddsavstånd mot väg 99 har införts för att minska konfl ikt mellan 
buller och risker vid olyckor med farligt gods.

Åtgärd
Ingen ytterligare åtgärd krävs. 
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Nikkala
Påverkan och eff ekt
Ny bostadsbebyggelse tillåts i redan exploaterade eller planlagda om-
råden. Grönstråk infogas vid Nikkalaviken och hindrar exploatering i 
strandskyddszonen. Närheten till väg E4 innebär risker och störningar 
från trafi ken.

Konsekvens
Förtätning av bebyggelse medför möjlighet till infl yttning. Högre trafi k-
belastning kan bli aktuellt. 

Åtgärd
Erforderligt skyddsavstånd mot väg E4 fi nns i planen. Ingen ytterligare 
åtgärd krävs. 

Skärgården
Påverkan och eff ekt
Mindre utökning av befi ntliga bebyggelseområden. Vissa ligger delvis 
inom strandskyddsområden. Påverkan på växt- och djurliv kan därför 
förekomma. 

Två vindkraftsområden fi nns föreslagna. Dessa har bedömts lämpliga 
utifrån vindförhållanden och andra intressen i separat utredning.  

Konsekvens
Förtätning av bebyggelse medför möjlighet till infl yttning. Högre trafi k-
belastning kan bli aktuellt. 

Vid bebyggelse inom strandskyddsområden måste konsekvenser för 
människor, djur och natur belysas vid varje prövning. Exploatören ansva-
rar för att ta fram aktuellt underlag till kommunen för bedömning.

Två vindkraftsområden är föreslagna, ett på land samt ett i havet. Påver-
kan från dessa rör natur, miljö, landskap men även hälsa och säkerhet.

Åtgärd
Ingen ny bostadsbebyggelse inom skyddsområde för väg E4 skall medges.

Inför uppförandet av vindkraftverk måste särskilda utredningar genom-
föras avseende konsekvenser för människor, djur och natur. 
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Torne älvdal
Påverkan och eff ekt
Mindre utökning av befi ntliga bebyggelseområden. 

Konsekvens
Förtätning av bebyggelse medför möjlighet till infl yttning. Högre trafi k-
belastning kan bli aktuellt. 

Åtgärd
Ingen ny bostadsbebyggelse inom skyddsområde för väg 99 samt E4 skall 
medges.

Gränsöverskridande miljökonsekvenser
Påverkan och eff ekt
Stålverket i Torneå och gruvor uppströms Torneälven på både svensk 
och fi nsk sida samt pappersbruk längs bottenvikskusten påverkar 
gränsöverskridande.

Konsekvens
Industriernas utsläpp av metaller orsakar bland annat förhöjda metall-
halter i hav, sjöar och vattendrag. Påverkan kan väntas både lokalt och i 
delar av de stora vattensystemen. Pappersbruk längs bottenvikskusten 
bidrar till övergödning.

Åtgärd
Kommunen skall bevaka miljöintresset i sina yttranden för angående 
lokala och regionala utsläppskällor.
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Vindbruksområden
I den tidigare framtagna vindkraftsutredningen har en översiktlig 
utvärdering genomförts utifrån varje delområdes förutsättningar. Dessa 
indikationer skall särskilt beaktas vid fortsatt planering (med detaljplan,  
och tillståndsprövning). I tabellen representerar mörkt grön färg ingen 
påverkan/goda förutsättningar och i sjunkande färg grön - gul- rosa hög 
påverkan/sämre förutsättningar.

För föreslaget vindkraftområde på Seskarö skall vidare samråd med 
försvarsmakten hållas innan området kan utredas vidare för nya vind-
kraftverk.

Påverkan och eff ekt
Av de landbaserade områdena är Sattanoja bäst lämpade utifrån vägnät, 
infrastruktur samt bebyggelse samt landskapsbild däremot är vindför-
hållandena sämre. 

Konsekvens
Vindkraftverk är dominerande i landskapet och infrastruktur lämnar 
sår i obrukad terräng. Problem med buller samt bländning kan ske för 
närboende. Djurlivet kan påverkas, t. ex. rennäring, men även rovfåglar. 

Åtgärd
Vid vindkraftsetableringar är påverkan på miljö, landskap, djur och 
människor oundvikliga. Bedömning måste därför ske vid varje tillstånds-
prövning där de viktigaste konsekvenserna viktas mot varandra. Vid all 
vindkraftsprövning är det dock väsentligt att tillräckliga vindförhållan-
den kan uppvisas för att intrång i natur och miljö ska bli aktuellt.
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LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Ett utpekande av LIS-områden medför vissa lättnader i beviljandet av 
strandskyddsdispens under förutsättning att området bidrar till en 
landsbygdsutveckling. Landsbygdsutveckling kan exemplifi eras av tu-
ristanläggningar, bostäder, verksamheter och andra lämpliga ändamål. 
Tolv områden har i översiktsplanen redovisats som LIS-områden för-
delat på fem områden vid kusten, fem områden i skärgården samt två 
områden vid Torne älv. 

Påverkan och eff ekt
Bebyggelse inom strandskyddsområden påverkar fl ora och fauna, men 
även allmänhetens tillträde till strandområdet. 

De positiva effekterna blir en mer attraktiv placering för bostäder eller 
anläggningar vilket är en stark konkurrenskraft gentemot andra områ-
den och kommuner. 

Konsekvens
Bebyggelse skall endast tillåtas på områden som inte uppvisar särskilda 
naturvärden eller är särskilt viktiga för människor och friluftsliv.  

Ett större tillskott av boende och besökande medför också större möjlig-
heter att stärka befi ntliga näringar och uppmuntra nyetableringar. Detta 
ger en stärkt landsbygd. 

Åtgärd
I samband med prövning av ny bebyggelse skall exploatören tillhanda-
hålla en inventering av områdets natur och dess naturvärden. 

Området närmast stranden skall alltid fredas från ingrepp och säkerstäl-
las för allmänhetens tillträde. 

Större områden och etableringar bör föregås av detaljplaneläggning.
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Samlad bedömning
En sammanfattning av planens miljökonsekvenser listas i tabellen ned-
an. Grön färg symboliserar goda förutsättningar/låg påverkan och rosa 
dåliga förutsättningar/hög påverkan. Samtliga effekter och konsekvenser 
har jämförts mot gällande översiktsplan, 0-alternativet, och endast för-
ändringar mellan planförslaget och 0-alternativet har listats i tabellen. 

Den samlade bedömningen visar viss påverkan i områden som är under 
tillväxt främst för verksamheter i form av handelsetableringar, infra-
struktur och vindbruk. Vid varje efterföljande planprocess skall dessa 
frågor särskilt belysas för att minimera intrång i natur och minska risker 
för djur och människor. 

Säivis Vuono-Salmis Seskarö Karungi Nikkala
Förändring Utökat område för

bostäder samt nytt
område för fritidshus.
Utökat område för
grönstråk.

Utökat område för
bostäder. Nytt område
för strandnära
bebyggelse. Nytt
utredningsområde.

Utökat område för
bostäder, industri och
grönstråk.

Utökat område för
bostäder, två nya
områden för strandnära
bebyggelse, utökat
grönområde.

Utökat område för
bostäder och grönstråk.

Mark, vatten och miljörisker,
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
risk för föroreningar och förändrade
vattennivåer pga samlade effekter av väg och
järnväg

Ingen ny väg eller
järnväg.

Ingen ny väg eller
järnväg.

Ingen ny väg eller
järnväg.

Ingen ny väg eller
järnväg.

Ingen ny väg eller
järnväg.

Natura 2000 områden
risk för förorenande påverkan på områdena,
markintrång

Inga närbelägna Natura
2000 områden.

Utökat grönstråk för
Natura 2000 området
vid Vuonoviken.

Inga närbelägna Natura
2000 områden.

Inga närbelägna Natura
2000 områden.

Inga närbelägna Natura
2000 områden.

Växt och djurliv
främst barriäreffekter pga industriområden,
järnväg och vägar, vindkraft

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden
inom delvis
strandskyddade
område.

Utökad
industriverksamhet på
obrukad mark.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden
inom delvis
strandskyddade
område.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Rennäring
barriäreffekter och bortfall av betesmarker pga
industriområden, vindkraft, järnväg och vägar.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Utökad
industriverksamhet på
obrukad mark.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Jakt och friluftsliv
barriäreffekter och bortfall av jakt och
friluftsmarker pga industriområden, järnväg
och vägar, vindkraft

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Utökad
industriverksamhet på
obrukad mark.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Landskap
icke reversibla ingrepp pga industriområden,
järnväg och vägar, vindkraft

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Utökad
industriverksamhet på
obrukad mark.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Bebyggelse och kulturmiljö
påverkan på mark och fastigheter pga
industriområden, järnväg och vägar, vindkraft

Inga särskilt utpekade
kulturmiljöer finns.

Inga särskilt utpekade
kulturmiljöer finns.

Berörs av riksintresse
för kulturmiljön.

Kulturmiljöobjekt i
bevarandeplanen berörs
inte.

Inga särskilt utpekade
kulturmiljöer finns.

Hälsorisker inklusive socioekonomisk ohälsa
påverkan från industriområden och
infrastruktur

Inga industriområden
föreslagna.

Inga industriområden
föreslagna.

Utökad
industriverksamhet på
obrukad mark.

Inga industriområden
föreslagna.

Inga industriområden
föreslagna.

Befolkning
påverkan från nya bosättningar

Möjlighet finns för
nybyggnation vilket kan
ge upphov till
inflyttning.

Möjlighet finns för
nybyggnation vilket kan
ge upphov till
inflyttning.

Möjlighet finns för
nybyggnation vilket kan
ge upphov till
inflyttning.

Möjlighet finns för
nybyggnation vilket kan
ge upphov till
inflyttning.

Möjlighet finns för
nybyggnation vilket kan
ge upphov till
inflyttning.

Hälso och miljörisker
transporter
påverkan från ökad trafik som uppstår pga ny
gruvverksamhet

Ingen transportväg för
gruvnäring inom
området.

Ingen transportväg för
gruvnäring inom
området.

Ingen transportväg för
gruvnäring inom
området.

Ingen transportväg för
gruvnäring inom
området.

Ingen transportväg för
gruvnäring inom
området.

Transporter farligt gods
riskhantering

Närheten till väg E4
medför
risk vid olycka med
farligt gods.
Vattendraget Mylloja
leder direkt ut till
Säivisviken.

Närheten till väg E4
medför
risk vid olycka med
farligt gods.
Säkerhetsavstånd mot
vägen är beaktat.

Utökning av industri
verksamhet kan ge
upphov till fler
transporter med farligt
gods.

Närheten till väg 99
medför risk vid olycka
med farligt gods.
Säkerhetsavstånd mot
vägen är beaktat.

Närheten till väg E4
medför
risk vid olycka med
farligt gods.
Säkerhetsavstånd mot
vägen är beaktat.
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Haparanda Skärgården Torne älvdal
Förändring Nya bostadsområden.

Utökade handelsområden.
Utökade områden för sport
och fritid. Utökad industri,
logistikcentrum och järnväg.

Möjlighet att uppföra
fritidshus inom
strandskyddszonen.
Vindkraftsområden i hav samt
på Seskarö.

Endast mindre justeringar av
förtätningsområden för
bostäder och turism.

Mark, vatten och miljörisker,
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
risk för föroreningar och förändrade
vattennivåer pga samlade effekter av väg och
järnväg

Föroreningar från utökade
transporter är möjliga.

Ingen ny väg eller järnväg. Ingen ny väg eller järnväg.

Natura 2000 områden
risk för förorenande påverkan på områdena,
markintrång

Områden för grönstråk och
skyddad natur förstärks.

Områden för grönstråk och
skyddad natur förstärks.

Ingen förändring.

Växt och djurliv
främst barriäreffekter pga industriområden,
järnväg och vägar, vindkraft

Barriäreffekter uppstår kring
tillkommande
Haparandabanan och delen
Godset.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Ingen förändring.

Rennäring
barriäreffekter och bortfall av betesmarker pga
industriområden, vindkraft, järnväg och vägar.

Ingen rennäring bedrivs inom
fördjupningsområdet.

Vindkraftsområde på Seskarö
kan påverka rennäringen.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Jakt och friluftsliv
barriäreffekter och bortfall av jakt och
friluftsmarker pga industriområden, järnväg
och vägar, vindkraft

Ingen jakt bedrivs inom
fördjupningsområdet.
Friluftsområdena stärks
genom utökade skydd.

Vindkraftsområde på Seskarö
kan påverka jakt och
friluftslivet lokalt.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Landskap
icke reversibla ingrepp pga industriområden,
järnväg och vägar, vindkraft

Påverkan från
Haparandabanan på
landskapet.

Vindkraften påverkar
landskapet, dels fysiskt men
också visuellt.

Förtätning av befintliga
bebyggelseområden.

Bebyggelse och kulturmiljö
påverkan på mark och fastigheter pga
industriområden, järnväg och vägar, vindkraft

Kulturmiljöobjekt i
bevarandeplanen berörs inte.

Berörs av kulturmiljöer. Berörs av kulturmiljöer.

Hälsorisker inklusive socioekonomisk ohälsa
påverkan från industriområden och
infrastruktur

Utökad industriverksamhet
på delvis obrukad mark.

Inga nya industriområden
föreslagna.

Inga industriområden
föreslagna.

Befolkning
påverkan från nya bosättningar

Möjlighet finns för
nybyggnation vilket kan ge
upphov till inflyttning.

Möjlighet finns för
nybyggnation vilket kan ge
upphov till inflyttning.

Möjlighet finns för
nybyggnation vilket kan ge
upphov till inflyttning.

Hälso och miljörisker
transporter
påverkan från ökad trafik som uppstår pga ny
gruvverksamhet

Transporter längs väg 99 och
väg E4 kommer att ske.

Ingen transportväg för
gruvnäring inom området.

Transporter längs väg 99
kommer att ske.

Transporter farligt gods
riskhantering

Transporter med farligt gods
längs väg 99 och väg E4
kommer att ske.

Närheten till väg E4 medför
risk vid olycka med farligt
gods. Säkerhetsavstånd mot
vägen är beaktat.

Närheten till väg 99 medför
risk vid olycka med farligt
gods. Säkerhetsavstånd mot
vägen är beaktat.
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Uppföljning
Enligt 6 kap. 18§ miljöbalken ska alla planer och program som omfattas 
av kravet på miljöbedömning följas upp. Ansvaret för uppföljningen har 
den kommun eller myndighet som beslutar om antagandet av planen 
eller programmet.

Syftet med uppföljningen är att den part som antar planen eller pro-
grammet tidigt ska skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet planen eller programmet faktiskt medför så att 
avhjälpande åtgärder kan sättas in.

Översiktsplanens aktualitet skall ses över varje mandatperiod och vid 
denna är det lämpligt att också följa upp miljökonsekvenserna. 

Vid planering av de olika geografi ska områdena är översiktsplanen ett 
stöd men den visar också på vilka frågor som tidigt behöver utredas och 
vilka risker som bör elimineras för att minska påverkan på miljön. Vid 
omfattande planering av större områden, verksamheter med störande 
verksamhet samt vid planering i känsliga områden rekommenderas att 
särskilda miljökonsekvensbeskrivningar arbetas fram. 
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Del 8: Appendix

I kapitlet sammanställs olika bilagor, såsom adresskarta över Haparanda och Torneå, sam-
rådsredogörelse samt granskningsutlåtande. 
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