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Plankarta med bestämmelser.
Planbeskrivning.
Planillustration.
Genomförandebeskrivning.
Grundkarta.
Fastighetsförteckning.

Haparanda kommun år i en stor expansion sedan ett antal år. Ett utökat antal arbetstillfällen, boenden
och utvecklad besöksnäring innebär samtidigt behov av moderna aktiviteter och friluftsområden inom
kommunen. Det aktuella planområdet beräknas genom förtätning av befintlig camping kunna ge ett
stort och nödvändigt tillskott av moderna friluftsanläggningar, camping och evenemang/besöksmål till
kommunen. För byggandet behöver en ny detaljplan upprättas. Området ligger på ön Seskarös
sydöstra del i Tromsöviken. Marken används sedan länge för camping och aktiviteter med
servicebyggnader, lägergård, husvagns- och tältplatser, friluftsbad, hamn och vattenområden med
bryggor etc. Området angörs direkt från det allmänna vägnätet: E4-väg 725 - Tromsövägen.
Planens syfte är att möjliggöra förtätning av friluftsområdet med tillhörande verksamheter såsom
restaurang, besökscentrum hamn etc. inom nuvarande ianspråktaget område. Planen syftar till att ge
byggrätter till ca: 150 övernattningsstugor i 1 våning varav en övernattningsstuga ianslutning till
stranden, områden med husvagns- och tältplatser motsvarande nuvarande omfattning, 4 områden för
servicebyggnader i 1-2 våningar varav en byggnad i anslutning till stranden, samt utökat antal
parkeringar. Detaljplanen skall också säkerställa naturmark, friluftsområde, friluftsbad, öppet
vattenområde och småbåtshamn. Planområdet begränsas till omfattningen av gällande detaljplan från
1987.

Behov av planprogram
Kommunen har bedömt att planen har stöd i aktuell översiktsplan från år 2006 och att planeringen
skall utföras med normalt förfarande och att den fördjupade översiktsplanen och gällande detaljplan
med samma markanvändning som den nu planerade utgör program.
Länsstyrelsen har i sitt svar av 2009-11-24 angett att : Deta jplanen berör ett område av stort
allmänt intresse i en känslig mi jö. Det är även en relativt sett stor exploatering i relation till gällande
deta jplan med ett stort utökat antal byggrätter vilket gör att Länsstyrelsen rekommenderar kommunen
att inleda planprocessen med ett program. I översiktsplanen anges även att området kan utvecklas
genom att fritidsbebyggelse kan godtas i området

Kommunen anser att samrådsförslaget till detaljplan år en förtätning och förtydligande av gällande
detaljplan samt att prövningen tillika har stöd i aktuell och gällande fördjupad översiktsplan.
Kommunen avser därför tillämpa praxis enligt PBL där nämnda handlingar utgör program.
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Behovsbedömning av Miljökonsekvensbeskrivning
Kommunen har bedömt att planen ej medför betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver göras.
Länsstyrelsen har i sitt svar av 2009 - 11-24 angett att: Länsstyrelsen delar inte kommunens
uppfattning om deta jplanens genomförande inte kan komma att innebära en betydande
mi jöpåverkan.

Vid en avstämning mot bedömningskriterierna iförordningen om milökonsekvensbeskrivningar
enligt bilaga 2 och 4 så kan deta jplanen komma att innebära betydande mi jöpåverkan med
utgångspunkt från
- Projektets omfattning (jfr bilaga 2pkt 1 c)
-Det är en värdefull naturmi jö som är känslig för slitage. (jfr bilaga 2 pkt 2c)

- Effekterna av planens genomförande kan komma att sträcka sig utanför planområdet. (jfr bilaga 2,
pkt 3a)
Kommunen anser att förslaget till detaljplan år en förtätning och förtydligande av gällande detaljplan
samt att prövningen tillika har stöd i aktuell och gällande fördjupad översiktsplan. Utökningen av
verksamheten ryms väl inom befintligt detaljplaneområde.
Naturmiljön har tagits i anspråk för camping och havsbad sedan 30 år och verksamheten bör inte
omlokaliseras utan utvecklas på den redan ianspråktagna platsen istället för att exploatera orörda
områden.
Kommunen anser att konsekvenserna av planens genomförande är små utanför planområdet och att
dessa kan beskrivas i planbeskrivningen utan särskild miljökonsekvensbeskrivning, motiv:
Områdets lokalisering och dess verksamhet har redan prövats och funnits lämplig i flertalet
översiktsplaner (generalplan för skärgården 1977, fördjupad översiktsplan 2006)
Områdets lokalisering och dess verksamhet har redan prövats och funnits lämplig i flertalet
detaljplaner (1982-OS-18 bl.a. inom ett Länsstyrelseprojekt för utveckling, 1987-OS-21 och
1996-OS-21)
Områdets lokalisering och dess verksamhet har redan prövats och funnits lämplig i flertalet
upphävanden av strandskydd hos Länsstyrelsen (1982-04-20 och 1987-04-24)
Utvecklingen av den befintliga verksamheten medför inga förändringar av anslutande
infrastruktur eller påverkan på annan bebyggelse/miljö utanför planområdet så att en MKB
skall utföras.
Strandskyddet år upphävt sedan tidigare för hela detaljplaneområdet
Länsstyrelsen har upphävt strandskyddet i för detaljplan genom beslut före den 1 juni 1994
och har sedan i beslut 1999-06-11 angivit att "Sådana beslut varigenom länsstyrelsen före den
1 juni 1994 upphävt strandskyddet i detaljplaner, områdesbestämmelser och liknande skall
gälla även fortsättningsvis." Vidare anger länsstyrelsen i sitt beslut av 1999-06-11 att "inom
en avgränsad tomtplats omfattas inte anläggningar, anordningar eller byggnader som utgör
komplement till befmtlig bebyggelse av strandskydd."
Föreskriften om tidigare strandskydd på området år fattat av Länsstyrelsen år 1955 med
dåvarande strandlagen som rättslig grund. Strandlagen syfte var att "åt allmänheten trygga
tillgången till platser för bad och friluftsliv". Detta överensstämmer med nuvarande och tänkt
markanvändning.
Området har redan tagits i anspråk för samma markanvändning som den nu planerade
Detaljplanen handläggs och antas av samhällsbyggnadsnämnden.
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AWÅGNING ENLIGT HUSHÅLLNINGSREGLERNA ( MILJÖBALKEN
Mark- och vattenområden skall användas för ändamål som är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. För planområdet föreslås en utveckling av den
befintliga verksamheten som bedrivits på platsen sedan 1980 och som stärker den befintliga tätortens
(Seskarös) utbud och möjligheter att överleva vilket medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Exploateringen är en naturlig förtätning och utveckling av den befintliga friluftsanläggningen.
Inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas när planen är genomförd. Planens genomförande
anses därför förenligt med MB 3-5 kap.
Valet av lokalisering av verksamheten är gjort för:
- Området är redan ianspråktaget för samma typ av verksamhet sedan länge,
- Verksamheten är pågående och kräver en relativt stor areal,
- Dess goda kopplingar till det lokala och nationella vägnätet,
-Områdets kopplingar till naturmark och stränder utanför planområdet är attraktiva.

PLANDATA

Flygbild över anläggningen år 2006.

Lägesbestämning , Areal och Markägande
Området ligger på ön Seskarö där befintlig camping är belägen på öns Sydöstra del i Tromsöviken.
Marken används idag för camping med servicebyggnader, lägergård, husvagns- och tältplatser,
friluftsbad, hamn och vattenområden med bryggor etc.
Berörda fastigheter inom planområdet är: Haparanda 12:1, 12:122, 12:123, 12:144.

Markägandet inom planområdet är delvis kommunalt och delvis privat med olika ägare.
Planområdet omfattar med naturmark ca: 34 ha. Området angörs direkt från det allmänna vägnätet: E4väg 725 - Tromsövägen. Vägnätet är väl dimensionerat med god standard på väg 725 pga. den
sågverksverksindustri som bedrivits på ön men som ej längre är i drift.
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Planområdet (blått) på fastighetskarta.
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Planområdet (blått) på utdrag ur gällande översiktsplan där planerad markanvändning framgår: Lila för
själva området avseende Turism, fritidhusbebyggelse inorr och söder, Bottenviken i öster samt övrig
mark i väster (ljusgrön).
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Äldre förslag till generalplan för skärgården från 1977.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Gällande översiktsplan, antagen 2006-06-19, fördjupning Skärgården är aktuell, redovisar området för
turiständamål med möjlighet till fritidshusbebyggelse och stödjer planen.
Områdesbestämmelser
Inga områdesbestämmelser finns för planområdet.

Detaljplaner, gällande och närliggande
TFOMSÖVIKEN
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Äldre gällande Detaljplan för campingen, från 1987 säkerställer följande markanvändning inom delområden:
Yrkesfiske, Samlingslokaler, Parkering, Hamn, Friluftsbad, Campingplats, Folkpark, Golfbana, Campingservice,
Övernattningsstugor, E-områden (teknikanläggningar), Vattenområde med bryggor.
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Del av planen har i öster ersatts av Detaljplan från 1996 för befintligt bostadshus vilken anger följande
markanvändning: Bostäder, Lokalgata, Natur. Denna detaljplan undantas från området och fortsätter gälla som
tidigare.

Planprogram
Den fördjupade översiktsplanen utgör program.
Behovsbedömning
Kommunen har bedömt att detaljplanens genomförande har små konsekvenser för miljön och att
någon miljöbedömning med MKB ej behöver utföras.

Vattendom
Kommunen bedömer att planens genomförande ej behöver vattendom.

Kommunala beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-10-20, § 172 att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att
påbörja detaljplanarbetet.

Riksintressen
Seskarö ligger i Haparanda skärgård och påverkas idag av följande riksintressen:
- Riksintresse friluftsliv (kustområde och skärgård i Norrbotten), Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§.
-Riksintresse för naturvård (kustområde och skärgård i Norrbotten) Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§.
-Riksintresse för rennäring som kärnområde (kraftcentrum inom samebyn Liehittäjä)
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Riksintressen inom planområdet och kommunens bedömning av konsekvenser för dessa:
-Riksintresse friluftsliv (kustområde och skärgård i Norrbotten), Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§.

Riksintresset omfattar hela kusten med väg E4 som "gräns i norr". Planområdet
avgränsas av gällande detaljplan, ingen utökning av markområdet föreslås.
Allmänhetens möjligheter till friluftsliv och tillgänglighet till stranden stärks i förslaget
genom att strandområdet utökas och förses med byggnadsförbud samt att GC-vägar och
parkeringar för allmänheten säkerställs i planen. Anläggningar inom
planområdet/stranden kan användas för friluftslivet även fortsättningsvis (bad,
grillplatser etc.). I samband med kommunens översiktsplanering år 2006 har kommunen
gjort avvägningar av områden som är lämpliga att bebygga och sådana som bör
undantas från bebyggelse. Liknande områden med samma naturtyper/stränder med
motsvarande och högre värden på Seskarö (Sammakkolahti, Räpilahti, Temmilahti) har
undantagits bebyggelse genom att de pekats ut som naturområden/övrig mark i den
fördjupade översiktsplanen. Kommunen har då funnit detta område lämpligt för fortsatt
bebyggelse och utveckling. Marken år ianspråktagen med såväl bebyggelse som
verksamhet och kommunen bedömer att detaljplanen ej kommer att medföra negativ
påverkan på riksintresset .Planeringen möjliggör fortsatt användning av området för
friluftsliv i samma utsträckning såsom det används idag.
- Riksintresse för naturvård (kustområde och skärgård i Norrbotten) Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§.
Riksintresset omfattar hela kusten med väg E4 som "gräns i norr". Planområdet
avgränsas av gällande detaljplan och ingen utökning av markområdet föreslås. I
samband med kommunens översiktsplanering år 2006 har kommunen gjort avvägningar
av områden som är lämpliga att bebygga och sådana som bör undantas från bebyggelse.
Liknande områden med samma naturtyper/stränder med motsvarande och högre värden
på Seskarö (Sammakkolahti, Räpilahti, Temmilahti) har undantagits bebyggelse genom
att de pekats ut som naturområden/övrig mark i FÖP medan kommunen funnit detta
område lämpligt för fortsatt bebyggelse. Marken är ianspråktagen med bebyggelse och
verksamhet sedan 30 år och kommunen bedömer att detaljplanen ej kommer att
medföra negativ påverkan på riksintresset .Planeringen säkerställer även naturmark
inom planområdet.
- Riksintresse för rennäring som kärnområde (kraftcentrum inom samebyn Liehittäjä)
Riksintresset omfattar markområden på fastlandet och på ett antal öar i Haparanda
skärgård. Hela Seskarö utgör ett kärnområde för Rennäringen. Seskarö används årligen,
främst vintertid för rennäringen. Detaljplanens genomförande tar ej ny mark i anspråk
och omfattar ej sådan verksamhet som skapar störningar för rennäringen utanför
planområdet. Kommunen bedömer därför att detaljplanen ej kommer att medföra
negativ påverkan på riksintresset .
Kommunen bedömer sammantaget att planen inte påverkar Riksintressena negativt.
Natura 2000 och tillstånd enligt miljöbalken 7:28
Kommunen bedömer att planen inte kräver tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken då inget Natura
2000 område påverkas av detaljplanens genomförande.

Miljömål och miljökvalitetsnormer
Miljömål och målsättningar finns från nationell till lokal nivå. De utgör grunden vid den samlade
bedömningen om detaljplanens genomförande med- eller motverkar till målens uppfyllelse.
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INLEDANDE BEDÖMNING MOT DE NATIONELLA MILÖKAVLITETSMÅLEN
Berörs ej.

2

Begränsad
klimat åverkan
Frisk luft

1

Berörs ej.

3

Bara naturli försurnin

Berörs e'.

4

Giftfri milö

Berörs e'

5
6

Sk ddande ozonskikt

Berörs e'
Berörs e'

7
8

Säker strålmil ' ö
In en över ödnin
Levande sjöar och
vattendra

Berörs e'
Berörs ej.

9

Grundvatten av god
kvalitet

Berörs ej

10
11

Hav i balans samt
levande skär ård
M Ilrande våtmarker

Planeringen utnyttjar redan i anspråktaget område för exploateringen,
Positiv åverkan å mil^ömålet.
Berörs e'

12
13
14

Levande sko ar
Ett rikt odlin slandska
Storsta en f ^Ilmil'ö

Berörs e'
Berörs e'
Berörs e'

15

God bebyggd miljö

Planen innebären förtätning och modernisering av befintlig
campinganläggning, den planerade bebyggelsen skall följa regler och
mål uppsatta för att bibehålla god bebyggd miljö. Positiv påverkan på
mil ömålet.

16

Ett rikt växt- och durliv

Berörs e'

INLEDANDE BEDÖMNING MOT MILÖKAVLITETSNORMERNA (UTOMHUSLUFT
^^
1

Kvävedioxid och
Kväveoxider
Svaveldioxid

Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
trafik och u värmnin är försumbar.
2
Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
ex loaterin är obet dli .
Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
3
Kolmonoxid
ex loaterin är obet dli .
4
Bly
Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
ex loaterin är obet dli .
5
Bensen
Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
ex loaterin är obet dli .
Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
Partiklar PM10
6
trafik och bostäders u värmnin är försumbar.
7
Arsenik
Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
ex loaterin är obet dli .
Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
Kadmium
8
ex loaterin är obet dli .
Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
Nickel
9
ex loaterin är obet dli .
Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
10 Bens(a)pyren
ex loaterin är obet dli .
Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
11
Partiklar PM10
trafik och u värmnin är försumbar.
12 Ozon
Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
ex loaterin är obet dli .
Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för halter av olika ämnen i utomhusluft (SFS 2001:527)
samt för vattenkvalitet ifisk- och musselvatten (SFS 2001:554). Denna detaljplan medför inte att
några gällande miljökvalitetsnormer åsidosätts.
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Skyddad natur
Inga övriga skyddade områden som naturreservat eller nationalparker förekommer i planområdet. Stat,
kommun, förening eller enskild har ej föreslagit området för skydd.

Skyddad kultur , byggnader, fornlämningar
Fasta fornlämningar år skyddade enligt kulturminneslagen. Inom området finns inga kända
fornlämningar eller skyddade byggnader. Byggnader eller miljöer uppräknade i kommunens
bevarandeplan berörs ej.
Landskapsbildsskydd
Inom kommunen finns områden som beslutats för Landskapsbildsskydd av Länsstyrelsen enligt NVL
19 § med särskilda beslut och kartor. Inget Landskapsbildsskydd finns inom planområdet.

Strandskydd , generellt och utökat
Verksamheten är inom av Länsstyrelsen tidigare beslutat (1955-07-18) utökat strandskyddsområde
enligt 1 § Strandlagen. Strandskyddet har prövats och upphävts av Länsstyrelsen i flera omgångar i
samband med byggplaner/ detaljplaner: (1982-04-20 och 1987-04-24). Länsstyrelsen har förordat att
upphävandet av strandskyddet skall gälla även fortsättningsvis ibeslut 1999-06-11, Dnr 231-6276-97.
Den tidigare gällande avgränsningen för strandskyddet som upphävts är markrat på plankarta.
Befintlig bebyggelse är uppförd enligt gällande detaljplan inom det område där strandskyddet
upphävts och området år som helhet ianspråktaget.
Området för friluftsbad har utökats till att vara 100 meter från strandlinjen och säkerställts att vara
utan bebyggelse genom att området markerats med bestämmelse "marken får inte bebyggas". Ny
tillkommande bebyggelse i form av uthyrningsstugor är placerade mer än 100 meter från stranden. Två
nya byggrätter föreslås närmare stranden är 100 meter. En servicebyggnad för
restaurang/bad/naturutstälhung på udden i planområdets östra de120 - 30 meter från stranden mot
badplatsen och i kontakt med vattenområdet för småbåthamn. Vidare en ensam övernattningsstuga om
maximalt 30 m2 som placerats ca 60 meter från stranden i planområdets västra del. Båda byggnaderna
medger passage för allmänheten längs strandområdet.
Särskilda skäl för upphävandet av strandskyddet i detaljplanen:
Tidigare beslut om strandskydd och upphävanden och strandskydd:
- Strandskyddet år upphävt sedan tidigare för hela detaljplaneområdet
- Länsstyrelsen har upphävt strandskyddet i för detaljplan genom beslut före den 1 juni 1994
och har sedan i beslut 1999-06-11 angivit att "Sådana beslut varigenom länsstyrelsen före den
1 juni 1994 upphävt strandskyddet i detaljplaner, områdesbestämmelser och liknande skall
gälla även fortsättningsvis."
- I Länsstyrelsens beslut av 1999-06-11 anges att "inom en avgränsad tomtplats omfattas inte
anläggningar, anordningar eller byggnader som utgör komplement till befmtlig bebyggelse av
strandskydd."
- Föreskriften om tidigare utökat strandskydd på området är fattat av Länsstyrelsen år 1955 med
dåvarande strandlagen som rättslig gund. Strandlagens syfte var att "åt allmänheten trygga
tillgången till platser för bad och friluftsliv". Detta överensstämmer med nuvarande och tänkt
markanvändning.
Särskilda skäl enligt miljöbalken:

- Området ärredan ianspråktaget, Miljöbalken 7:18 cl
- Anläggningen är ett havsbad och måste för sin funktion ligga vid vattnet, Miljöbalken 7:18 c3
- Detaljplanen avser en utvidgning av en pågående verksamhet, Miljöbalken 7:18 c4
- Anläggningen är ett angeläget allmänt intresse, Miljöbalken 7:18 c5
- Anläggningen är viktig för tätortsutveckling av orten Seskarö, Miljöbalken 7:18 c5
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Planens syfte i förhållande till strandskyddet:
- Exploateringen har stöd i kommunens fördjupade översiktsplan från 2006-06-19, vid
översiktsplanens framtagande har den fdrankrats med flerfaldiga samråd och utställningar med
allmänhet, politiker och myndigheter.
- Översiktsplanen och dess fördjupningar föreslår stora områden för rörligt friluftsliv och
grönområden i liknande områden med samma naturtyper.
- Översiktsplanens områden för tillkommande bebyggelse är kompletterande bebyggelse i
anslutning till befintlig bebyggelse, orörda områden i skärgården och på fastlandet har ej
föreslagits för bebyggelse.
- Området är i dagsläget utbyggt och ianspråktaget för camping, lokalgator, hamn etc.
- Ändamålsenlig utbyggnad av området kan inte genomföras utan att strandskyddet berörs
- Utbyggnad av området försvårar ej det rörliga friluftslivet
- Exploateringen av området har liten inverkan på växt- och djurliv då inga opåverkade
områden breörs.
- Allmänhetens åtkomst av stranden och dess anslutande miljöer har säkerställts genom GCvägar, lokalgata samt mark- och vattenområde för strandbad.
- Detaljplanen har ingen negativ påverkan på riksintressen eller andra skyddade områden eller
skyddade/hotade arter.
- Detaljplanen säkerställer naturområden och strandområden inom planområdet.
- Detaljplanen bidrar till utveckling av Seskarö By.
- Detaljplanen behövs för att kunna åstadkomma ett attraktivt område för havsbad och camping
i strandnåra läge.
- Kommunen bedömer att då området består av vanliga naturtyper, arter och värden för
friluftslivet är intresset att ta området i anspråk större än strandskyddsintresset för det aktuella
området.
- Fri passage längs stranden har säkerställts i detaljplanen
- Inom området finns och iordningställs nya anordningar, anläggningar och funktioner till gagn
för allmänhetens friluftsliv.
- Området som kommer att bebyggas år huvudsakligen placerat på så sätt att den är väl avskild
från stranden genom det 100 meter breda området för friluftsbad.
- Utvecklingen av verksamheten är av ett angeläget intresse för tätorten Seskarö med ca 600
invånare.
- Tillkommande bebyggelse är kompletterande bebyggelse för befintlig verksamhet.
Avvägning av strandskyddets syfte för djur och växtliv:
- Området innehåller inga för kommunen/närområdet ovanliga naturtyper eller biotoper.
- Området innehåller inga opåverkade känsliga naturtyper.
- Naturmarken som säkerställs i detaljplanen tillsammans med likande naturmark i
planområdets direkta närhet år tillräcklig för att djur- och växtarter skall kunna leva vidare.
- Inga skyddsvånda naturtyper eller arter berörs.
- Områden utanför detaljplanen berörs ej, inga nya anslutningsvägar eller andra anläggningar
behöver göras för områdets exploatering.
- Placeringen av nya tomter inom detaljplanen är gjord så att någon barriäreffekt ej uppstår, vare
sig från land eller från havet från något väderstreck.
- Miljön i planområdet är påverkad av bebyggelse och av aktiv campingverksamhet.
Avvägning av strandskyddets syfte för att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till
strandområden genom allemansrätten:
- Stranden som säkerställs i detaljplanen tillsammans med likande stränder i planområdets
direkta närhet är tillräcklig för att säkerställa tillgången till strandområden för allmänheten
- Tillträdet till strandområdet begränsas ej från nuvarande situation, vare sig från land eller
havet oberoende av årstid, tillgängligheten säkerställs genom byggförbud, GC-vägar och
lokalgata.
- Inga befintliga anläggningar förändras så att allmänhetens tillträde till stranden kommer att
förhindras.
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Inga nya anläggningar som begränsar allmänhetens tillträde till stranden kommer att byggas.
Områdets kvaliteter som friluftsområde påverkas inte
Områdets tillgänglighet som friluftsområde påverkas inte negativt
Andelen mark som tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar och där strandskyddet måste
upphävas inom detaljplaneområdet utgör en begränsad del av stränderna i närområdet.
Strukturen och ytan på den kvarvarande naturmarken är tillräcklig för att trygga allmänhetens
tillgång till strandområden i såväl kortsiktigt som långsiktigt behov i enlighet med
avvägningar gjorda i de aktuella fördjupade översiktsplanerna.
Inga särskilt känsliga områden berörs av planläggningen.
Inga funktioner som tryggar allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas negativt.
Motivering för befintliga och nya enskilda anläggningar/byggnader istrandområdet:
- Befintliga områden för friluftsområde,(områden 7,8,9,15) föreskrivs i planen för oförändrad
markanvändning. Områdena är tydligt avgränsade och ianspråktagna med bebyggelse samt
verksamhet och fortsätter användas på samma sätt efter detaljplanens genomförande.
Miljöbalken 7:18 cl.
Övernattningsstuga iplanområdets västra del (område 16). Ny bebyggelse på stranden i form
av en mindre och avskild övernattningsstuga (kärleksnäste) är av sådan karaktär att de för sin
avsedda funktion måste ligga på strandområdet, passage för allmänheten längs strandområdet
har säkerställts i detaljplanen. Fortsatt fri passage längs stranden säkerställs i detaljplanen.
Byggrätten är begränsad ti1130m2 och ligger ca 60 meter från stranden. Anläggningen måste
för sin funktion ligga vid vattnet, Miljöbalken 7:18 c3.
Friluftsområde för en stuga (område 17). Stugan och verksamheten ar befintlig. Marken är
ianspråktagen för bebyggelse och tomtplats med grillplats, utemöbler etc. inom ett avgränsat
område. Nuvarande användning av området fortsätter. Miljöbalken 7:18 cl.
Småbåtshamn, vattenområde (område 18). Befintlig användning inom det avgränsade, för
verksamhet ianspråktagna området fortsätter. Miljöbalken 7:18 cl, Anläggningen måste för
sin funktion ligga vid vattnet, Miljöbalken 7:18 c3.
Restaurangen i planområdets östra del (område 19). Nybebyggelse på stranden i form av en
byggnad på delområde 19 (campingservice, restaurang, badanläggning, naturutställning) år av
sådan karaktär att de för sin avsedda funktion måste ligga på strandområdet, passage för
allmänheten är möjlig och har säkerställts i detaljplanen. Anläggningen måste för sin funktion
ligga vid vattnet, Miljöbalken 7:18 c3.
Småbåtshamn, landområde (område 22). Inga byggnader tillåts på området, marken år försedd
med bestämmelse om att marken ej får bebyggas. Befmtlig användning inom det avgränsade,
för verksamhet ianspråktagna området fortsätter. Miljöbalken 7:18 cl, Anläggningen måste
för sin funktion ligga vid vattnet, Miljöbalken 7:18 c3.
Områden för parkering med bestämmelse om att Befmtlig skog och markyta skall till minst
25% lämnas opåverkad (område 6 och 11). Områdena ligger till sin helhet mer än 100 meter
från stranden men inom det tidigare (nu upphävda) utökade strandskyddet. Parkeringarna är
till för att tillgängliggöra anläggningen för dess gäster och allmänhet. Parkeringarna möjliggör
också att allmänhet och besökare kan använda småbåtshamnens landområde (område 22). Inga
byggnader tillåts på området. Befintlig användning inom det avgränsade, för verksamhet
ianspråktagna området fortsätter. Miljöbalken 7:18 cl.
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Områden där strandskyddet inte kommer att upphävas:
Strandskyddet fortsätter att gälla inom områden märkta med bestämmelse NATUR och N2 Friluftsbad
var strandskyddet fortsätter att gälla. Markområdena har även försetts med bestämmelse att de ej får
bebyggas.
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte påverkar strandskyddets syften negativt,
allmänheten har genom detaljplanens utförande garanterats tillgänglighet till stranden. Kommunen
bedömer att växt- och djurliv ej påverkas negativt av den fortsatta verksamheten på platsen.

Mark, markförhållanden, geoteknik och markarbeten
Nuvarande markanvändning/natur inom hela planområdet
Marken består i dagsläget av mark som tagits i anspråk i enlighet med gällande detaljplan: Fritidsby
och campingverksamhet, fi-iluftsområde för allmänhet med följande byggnader och anläggningar:
- Servicebyggnader
- 13 övernattningsstugor
- Grillplatser öppna för allmänhet
- Lokalgator och GC-vägar
- Uppställningsplatser för husvagnar
- Tältplatser
- Övriga anläggningar såsom bastu, lekplatser och minigolf m.m.
- Friluftsbad med land och vattenområde
- Landningsplats för småbåtar
Därutöver frans inom planområdet:
- En lägergård i väster på fastigheten Haparanda 12:122 ägd och driven av Svenska kyrkan
omfattande ett kapell, en central gård och 7 övernattningsstugor
- Ett bostadsområde (egen detaljplan) i öster med egen fiskehamn/småbåtshamn
Konsekvenser: Planområdet följer avgränsningen för gällande detaljplan och har ej utökats, behövliga
lokalgator är i enlighet med gällande detaljplan och har ej ökat i omfattning. Andelen naturmark är av
samma omfattning som i gällande detaljplan och nya byggnader har med två undantag placerats mer
än 100 meter från stranden. Området för friluftsbad har utökats och säkerställts i förslaget.
Allmänhetens tillträde till stranden och fria passage längs stranden har säkerställts. Planen medger ett
utökat antal stugor vilket svarar upp mot dagens krav på campingplatser.
Gentekniska undersökningar som redovisar vilka grundläggningsmetoder som skall tillämpas skall
utföras i de områden där byggnader skall uppföras. Grundläggningsmetoden skall godkännas i
samband med bygglovet.

Bebyggelseområden , befintlig och planerad ny bebyggelse
Planerad ny bebyggelse för friluftsanläggningen (befintlig detaljplan inom parantes) till planområdet
är:

Fyra servicebyggnader (fyra områden för campingservice i nuvarande DP)
6000 m2 för stugbebyggelse, motsvarande ca 100-150 övernattningsstugor (nuvarande
Detaljplan ger en byggrätt för 47 stugor om 45 m2/st motsvarande ca 2115 m2)
Något utökad yta för uppställningsplatser för husvagnar/tält
Övriga områden, lägergård och bostadsområde (egen detaljplan) kvarstår i nuvarande omfattning och
utförande.
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Förändringar och konsekvenser område för område som markerats på plankarta
Område 1
Markanvändning i gällande deta jplan
- Campingplats på den södra halvan och parkmark på den norra halvan
Nuvarande markanvändning
- Delvis igenvuxen parkeringsyta
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området med stugor, camping, husvagnsplatser utökas vilket gör att naturmarkens utbredning
minskar något. Förslaget anger att minst 25% av markytan skall lämnas opåverkad vilket ökar
andelen naturmark som gör att den utökade utbredningen kompenseras.
Område 2
Markanvändning i gällande deta jplan
- Campingplats, parkering och en fragmenterad mindre del parkmark.
Nuvarande markanvändning
- Naturmark
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området med camping, husvagnsplatser utökas till att gälla hela ytan vilket gör att
naturmarken minskar något. Förslaget anger att minst 25% av markytan skall lämnas
opåverkad och ökar andelen naturmark vilket gör att den utökade arealen kompenseras.
Område 3

Markanvändning i gällande deta jplan
- Campingplats och parkmark.
Nuvarande markanvändning
- Delvis igenvuxen parkeringsyta
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande detaljplan
- Området med camping, husvagnsplatser utökas till att gälla hela ytan vilket gör att
naturmarken minskar något. Förslaget anger att minst 25% av markytan skall lämnas
opåverkad och ökar andelen naturmark vilket gör att den utökade arealen kompenseras.
Område 4

Markanvändning i gällande deta jplan
- Parkmark och en mindre del Campingplats.
Nuvarande markanvändning
- Naturmark och infiltrationsanläggning för avloppsvatten.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området säkerställs som område för avloppsanläggning ienlighet med nuvarande
markanvändning. Området avses också användas för parkering i garage för traktorer etc.
Område 5
Markanvändning i gällande deta jplan
- Campingplats och en mindre andel parkmark.
Nuvarande markanvändning
- Naturmark
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Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande detal'plan
- Området föreslås i sin helhet till naturmark varför andelen naturmark inom planområdet ökar.
Område 6
Markanvändning i gällande deta jplan
- Parkmark.
Nuvarande markanvändning
- I enlighet med ovanstående.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås till område för parkering för besökande till anläggningen och
strandbadet(allmänhet). Andelen parkmark inom området minskar. Förslaget anger att minst
25% av markytan skall lämnas opåverkad och ökar andelen naturmark vilket gör att den
utökade arealen delvis kompenseras.
Område 7
Markanvändning i gällande deta jplan
- Campingservice, Campingstugor, Golffana, Folkpark och parkmark.
Nuvarande markanvändning
- Golfbana, parkering, tidigare folkpark och parkmark.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås till campingområde för husvagnar, tält och stugor med angiven maximal
byggrätt. Planförslaget förtydligar tänkt markanvändning och ökar andelen möjliga stugor
inom området. Byggrätten är begränsad så att en stor del av området kommer att kvarstå som
friyta med samma funktion som idag.
Område S

Markanvändning i gällande deta jplan
- Campingstugor samt en mindre del parkmark.
Nuvarande markanvändning

- I enlighet med ovanstående.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås till fortsatt campingområde för husvagnar, tält och stugor med angiven
maximal byggrätt. Planförslaget minskar andelen möjliga stugor inom området från 23 till ca
13 st. Byggrätten år begränsad så att en del av området kommer att kvarstå obebyggd som
friyta med samma funktion som idag.
Område 9
Markanvändning i gällande deta jplan
- Campingservice, Campingplats, Fotbollsplan samt en mindre del parkmark.
Nuvarande markanvändning

- I enlighet med ovanstående.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås till campingområde för husvagnar, tält och stugor med angiven maximal
byggrätt. Planförslaget förtydligar tänkt markanvändning och ökar andelen möjliga stugor
inom området. Byggrätten är begränsad så att en del av området kommer att kvarstå obebyggd
som friyta med samma funktion som idag.
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Område 10
Markanvändning i gällande detal'plan
- Campingplats.
Nuvarande markanvändning
- Naturmark.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås till område för parkering för besökande till anläggningen och
strandbadet(allmänhet).
Område 11
Markanvändning i gällande deta jplan
- Parkmark.
Nuvarande markanvändning
- I enlighet med ovanstående.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås till område för parkering för besökande till anläggningen och
strandbadet(allmänhet). Andelen parkmark inom området minskar. Förslaget anger att minst
25% av markytan skall lämnas opåverkad och ökar andelen naturmark vilket gör att den
utökade arealen delvis kompenseras.
Område 12
Markanvändning i gällande deta jplan
- Campingservice och parkmark.
Nuvarande markanvändning
- Naturmark.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås till naturmark. Andelen naturmark inom planområdet ökar.
Område 13
Markanvändning i gällande deta jplan
- Friluftsbad.
Nuvarande markanvändning
- Naturmark.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås till naturmark. Andelen naturmark inom planområdet ökar.
Område 14
Markanvändning i gällande deta jplan
- Friluftsbad.
Nuvarande markanvändning
- Friluftsbad.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås till friluftsbad vilken har utökats och försetts med bestämmelse om att den ej
får bebyggas, en byggnadsfri zon om 100 meter från stranden har upprättats. Andelen mark
för strandbad inom planområdet ökar.
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Område 15
Markanvändning i gällande deta jplan
- Samlingslokaler (kyrkans lägergård) och övernattningsstugor.
Nuvarande markanvändning
- Enligt ovanstående.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås för fortsatt markanvändning som nuvarande. Inga konsekvenser väntas.
Område 16
Markanvändning i gällande deta jplan
- Friluftsbad.
Nuvarande markanvändning
- Enligt ovanstående.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås få en byggrätt om 30 m2 med maximalt 7 meters höjd för att skapa en stuga
som ligger avskilt från den övriga anläggningen och som kan användas av gäster såsom
bröllopspar etc. Passage längs stranden har säkerställts såväl ovanför som nedanför stugan.
Stugan ligger ca: 60 meter från strandlinjen.
Område 17
Markanvändning i gällande detaljplan
- Park.
Nuvarande markanvändning
- Bebyggd med en äldre stuga.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Den befintliga äldre stugan ges en byggrätt och kan vara kvar på sin nuvarande plats. Tomten
kan avstyckas till en egen fastighet. Inga konsekvenser väntas.
Område 18
Markanvändning i gällande detaljplan
- Vattenområde med bryggor.
Nuvarande markanvändning
- Enligt ovanstående.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Småbåtshamn vilket ärr ett förtydligande av tänkt användning. Till hamnen har en tillhörande
väg/sjösättningsramp tillgänglig även för allmänhet möjliggjorts. En mindre bilväg och
sjösättningsramp föreslås ned till småbåtshamnen så att des användbarhet ökar för allmänhet
och anläggningens besökare. Andelen parkmark minskar vilket kompenseras genom annan
säkerställd naturmark inom övriga delar av planområdet.
Område 19
Markanvändning i gällande deta jplan
- Del av friluftsbadet angränsande till småbåtshamn.
Nuvarande markanvändning
- Enligt ovanstående.
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Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området fdreslås få en ny byggrätt om maximalt 900 m2 i två våningar och användas för en
byggnad innehållande Badhus, Naturutställningar, Restaurang, etc. i närheten av stranden.
Avsikten är att skapa ett attraktivt regionalt och nationellt besöksmål som väcker natur- och
marint intresse hos besökarna. Udden år låglänt (ca: 1 meter över havet) och anläggningen
måste byggas väderskyddat enligt särskild utredning (Tyrens PM 2010-03-16). Andelen mark
för strandbad minskar vilket kompenseras genom att mark för strandbad ökar inom övriga
delar av planområdet. Passage längs stranden har säkerställts ovanför anläggningen. Till
anläggningen hör en mindre bilväg fdr varutransporter och för biltrafik/besökande med nedsatt
rörlighet vilka vill besöka anläggningen. Lägsta höjd på färdigt golv år + 3,2 m RH 2000.
Byggnadsdel under denna nivå skall göras med vattensäker konstruktion. Detta kan
exempelvis lösas genom att marknivån på platsen för byggnaden höjs med en meter till
+ 2,0 meter RH 2000 i kombination med att bygganden står på en vattentät och erosionssäkrad
sockel med 1,0 meters höjd. Erfarenheter från sådana existerande byggnader (fyrar, hamnar,
kajer) finns från kustnära samhällen.

Område 20
Markanvändning i gällande deta jplan
- Friluftsbad.
Nuvarande markanvändning
- Enligt ovanstående.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås för fortsatt markanvändning som nuvarande. Inga konsekvenser väntas.
Område 21
Markanvändning i gällande deta jplan
- Vattenområde.
Nuvarande markanvändning
- Enligt ovanstående.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Området föreslås fdr fortsatt användning som nuvarande. Inga konsekvenser väntas.
Område 22

Markanvändning i gällande deta jplan
- Friluftsbad.
Nuvarande markanvändning
- Enligt ovanstående.
Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande deta jplan
- Landområde för småbåtshamn med sjösättningsramp för småbåtar, kanoter etc. fdr besökare
och allmänhet vilket är ett förtydligande av tänkt användning. Till hamnen finns en tillhörande
väg tillgänglig även för allmänheten. Bilvägen och sjösättningsrampen förslås så att des
användbarhet ökar för allmänhet och anläggningens besökare. Andelen parkmark minskar
vilket kompenseras genom annan säkerställd naturmark inom övriga delar av planområdet.
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Grundvatten , ytvatten, dagvatten, skyddade vattentäkter
Inga allmänna grundvattentäkter finns i anslutning till planområdet. Nederbörd infiltreras i grönytor på
området. Dagvatten från vägar omhändertas i dagvattenledningar. Inga förändringar av
grundvattennivån kommer att uppstå vare sig under byggtiden eller därefter. Grundvattennivån
kommer att vara oförändrad då projektet år avslutat.
Vattenförekomster inom och intill detaljplanområdet
Grundvatten samt ytvatten i Bottenviken, inga övriga sjöar eller vattendrag frans inom planområdet.

Kemisk och ekologisk status för vattenförekomsterna idag och vilken påverkan är de
utsatt för idag.
Kustvattnen utanför Tromsöviken på södra delen av Seskarö har god status avseende kemi och ekologi
(www.vissse ,vattenkartan). Vattnen påverkas ej av närliggande anläggningar. Den närmaste
anläggningen är det tidigare sågverket på Seskarö och ej heller det påverkar vattnen utanför
Tromsöviken. En diskussion förs på vattendistriktet avseende halten kvicksilver i vattenmiljön.
Regional påverkan på Bottenviken sker från gruvor och gruvdammar uppströms de större älvarna som
mynnar i Bottenviken samt av massafabriker och stålverk med utsläpp till Bottenviken.

Detaljplanens påverkan på berörda vattenförekomster.
Markanvändningen inom planområdet förändras ej till karaktären utan fortsätter vara friluftsområde.
Förändringen består i att antalet besökande som bor på anläggningen ökar. Endast avloppsvatten i
form av vatten från tvätt, disk, dusch och toalett uppkommer från anläggningen Med en ökad
användning kommer mängden avloppsvatten att öka vilket ställer krav på utbyggd avloppsrening. Inga
andra förändringar som påverkar grund- eller ytvatten väntas. Halten kvicksilver i bottenviken
kommer ej att öka till följd av detaljplanens genomförande. Den småbåtshamn som finns planerad till
området sedan tidigare avser endast mindre fritidsbåtar (djupet är möjliggör ej att större båtar angör
hamnen). Endast båtbottenfärger godkända för östersjön säljs och får användas i våra vatten och
hamnen väntas ej påverka vattenmiljön. Hamnen/vattenområdet används normalt för småbåtstrafik
under juni till september. Båtar är ej varaktigt uppställda eller sjösatta i anläggningen utan avser
tillfälliga besökande och boende på fritidsområdet. Avloppsreningsanläggningen år en
infiltrationsanläggning placerad ca 320 meter från vattenområdet och kommer inte att påverka
vattenmiljön. Vid maximal utbyggnad kommer friluftsområdet och övriga funktioner intill att kunna
ha motsvarande ca 160 stugor. Med två personer per stuga så blir belastningen ett maximalt dygn som
från en by om ca 300 invånare. Avloppsreningsanläggningen byggs ut i samma etapper som stugbyn
vilket säkerställs vid bygglovsprövningen. Längs Bottenvikskusten från Piteå till Oulu bor ca 370 000
människor.

Motiverad bedömning om detaljplanens genomförande kan komma att påverka
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna.
Då allt avloppsvatten leds till reningsanläggning bedömer kommunen att detaljplanen inte medför att
statusen på vattenförekomsterna påverkas negativt. Kommunen bedömer vidare att
miljökvalitetsnormerna inte kommer att överskridas på grund av detaljplanens genomförande.

Trafik
Lokalgator
Området nås lätt från E4 och sedan väg 725 och Tromsövägen vilka år väl dimensionerade för
förväntade trafikvolymer till och från Seskarö och anläggningen. Inga nya genomfartsvägar behövs.
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Parkering
Parkering för verksamhetens behov löses inom planområdet på befintliga parkeringar och på nya
parkeringar där delar av naturmarken lämnas opåverkad, parkeringarna redovisas på plankarta.
Parkeringarna underlättar även allmänhetens tillträde till friluftsbadet.
Gång- och cykeltrafik
Allmänhet kan nå stranden via lokal väg över Seskarö och inom planområdet fastställda GC-vägar.
Kollektivtrafik
Seskarö har tillgång till länstrafikens regionala kollektivtrafik med hållplatser i byn och sommartid
direkt invid anläggningen.
Störningar från trafik
Befintliga vägar kommer att användas för anläggningen. Trafiken av gäster förutspås öka och komma
upp i nivåer som under anläggningens mest besökta år. Trafikökningen som genereras av
anläggningen väntas vara försumbar på väg E4 och väg 725 och måttlig på Tromsövägen från
samhället och ut till Tromsöviken. Inga ökade störningar för boende vid E4 och väg 725 förväntas och
boende längs Tromsövägen är ca: l l stycken i samhället Seskarö var hastigheten år begränsad ti1150
km/h. Tromsövägen till området bedöms tillräcklig för väntad trafik och inga konsekvenser eller
störningar för de boende invid vägarna väntas. Vägarna år väldimensionerade till följd av tidigare
bedrivna verksamheter på ön Seskarö, inga nya vägar kommer att anläggas i opåverkade områden.
Området väntas inte heller skapa problem med buller för andra verksamheter eller bostäder.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunal vattenförsörjning från grundvattenkälla iSeskarö By, 2500 meter
norr om planområdet på öns norra sida.
Friluftsanläggningen har egen avloppsförsörjning (infiltration), inom område 4, 320 meter från
Bottenviken. Markområde har reserverats för att säkerställa en möjlig utbyggnad av
infiltrationsanläggningen ietapper och i takt med att fler stugor byggs och belastningen ökar.
Utbyggnaden av reningsverket kan därmed anpassas till anläggningens etappvila utbyggnad av stugor,
restauranger etc. För Seskarö by frans även en avloppsreningsanläggning (infiltration) mitt på ön ca
2500 meter nordväst från friluftsområdet. Denna anläggning ger även möjligheten att pumpa
avloppsvattnet till denna om det visar sig mer ekonomiskt ur drifts- och investeringssynpunkt. Byns
anläggning är dimensionerad för 700 pe. medan befolkningen uppgår ti11580. Vald lösning skall
presenteras i samband med att bygglov prövas.
El, tele och datakommunikation
Tillgänglighet till anordningarna finns i direkt anslutning till planområdet. Ledningar utanför allmän
mark skyddas med u-områden på plankarta.
Värme, energi
Anläggningarna kommer att värmas individuellt.
Avfall
Den ordinarie kommunala avfallshanteringen kommer att tillämpas för området enligt gällande
avfallsplan. Plangenomförandet kommer inte att medföra annat än försumbara ökningar av
kommunens avfallshantering.
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Snö
Området kommer att behöva snöröjas, snön skall kunna omhändertas lokalt inom planområdet för att
minimera transporter, plats för detta har lämnats i detaljplanen.
Kommersiell service
Det finns god tillgänglighet till kommersiell service på Seskarö samt i Haparanda/Torneå centrum.
Rekreation, Sport, Friluftsliv, Lek
Det finns god möjlighet till rekreation, som sportanläggningar, isbana, bollplaner m.m. inom området
och i tätorten Seskarö. Planområdets verksamheter kommer att öka utbudet.
Räddningsfordon/Utryckningsfordon
Området måste vara tillgängligt för utryckningsfordon, brandbitar, ambulanser. Vanliga brandbitar och
ambulanser kommer att ha tillgänglighet till området på de lokalgator som utförs för planens
genomförande.

Hälsa
Buller
Inga störande bullerverksamheter som kan störa friluftsområdet finns i dess närhet.
Trafiken av gäster förutspås öka och komma upp i nivåer som under anläggningens mest besökta år.
Trafikökningen som genereras av anläggningen väntas vara försumbar på väg E4 och väg 725 och
måttlig på Tromsövägen från samhället och ut till Tromsöviken. Inga ökade störningar för boende vid
E4 och väg 725 förväntas och boende längs Tromsövägen är ca: l l stycken i samhället Seskarö var
hastigheten är begränsad ti1150 km/h. Tromsövägen till området bedöms tillräcklig för väntad trafik
och inga konsekvenser eller störningar för de boende invid vägarna väntas. Vägarna är
väldimensionerade till följd av tidigare bedrivna verksamheter på ön Seskarö, inga nya väger kommer
att anläggas i opåverkade områden.
Området väntas inte heller skapa problem med buller för andra verksamheter eller bostäder.
Radon
Planen medför inga konsekvenser avseende risker för exponering för radon. Byggnaderna behöver inte
uppföras varken radonsäkert eller radonskyddat.
Friluftsliv och rekreation
Närheten till kusten, skärgården och naturen på Seskarö erbjuder stora möjligheter till rekreation.
Risker och säkerhet
Farligt gods
Inga transporter med farligt gods sker i områdets närhet och inga konsekvenser väntas.
Översvämningsfrågor och skredrisker
Byggrätten för servicebyggnad med restaurang/bad/naturutställning iområde 19 samt kärleksnästet har
reglerats med bestämmelse bl "lägsta höjd på färdigt golv år 3,2 meter (RH2O00). Byggnadsdelar
under denna nivå skall utföras med vattensäker konstruktion. Marknivån inom område 19 ligger på ca
1 m över havet och området med byggrätt för stugan inom 3-4 meter över havet (RH2O00).
Föreskriften grundar sig på särskild utredning som gjorts av Tyrens (PM20100316) på kommunens
uppdrag.
Förorenad mark
Ingen förorenad mark är känd inom planområdet.
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Miljökonsekvenser
Kommunen bedömer att inga negativa konsekvenser för miljön framkommer vid detaljplanens
genomförande.
Illustration

SESKAR^
^tAPARANUFl
^iAM & S^N'r
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Administrativa frågor och ekonomiska frågor
Plankostnader
Planarbetet utförs av Haparanda kommun.
Exploateringskostnader
Kostnad för att anlägga området och dess infrastruktur m.m. belastar fastighetsägaren.
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt där fastighetsägaren är huvudman. Kommunen är inte huvudman för
planområdet.
Exploateringen av området kan etappindelas.
Genomförandetid
Planeringen inleds med samråd under våren/sommaren 2010, utställning vintern 2010/2011 och planen
beräknas klar fdr antagande vintern 2010/2011.
Exploatören kan då inleda arbeten tidigast under våren 2011.
Planens genomförandetid är avsedd att vara 10 år.

Planhandlingarna har upprättats av Göran Wigren vid Samhällsbyggnadskontoret, Haparanda
kommun.

Upprättad 2011-02-16

Planförfattare:
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