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Utställningsutlåtande enligt PBL 5:27

6

Haparanda kommun är i en stor expansion sedan ett åntal 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 friluftsanläggningar samt camping och evenemang/besöksmålti1l
kommunen. För byggandet behöver en ny detaljplan upprättas. Området ligger på ön Seskarö där
befintlig camping är belägen på öns 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 allmånna vägnätet: E4-väg 725 -.
Tromsövägen.
Planens syfteår 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, 3 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, småbåtshamn,
öppet vattenområde och småbåtshamn. Planområdet begränsas till omfattningen av gällande detaljplan
från 1987.
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Program : Kommunen har bedömt att planen har fullständigt stöd i aktuell översiktsplan från år 2006
och att planeringen skall utföras med normalt förfarande och att den fördjupade översiktsplånen och
gällande detaljplan med samma markanvändning som den nu planerade utgör program.
Länsstyrelsen har i sitt svar av 2009-1-24 angett att : Detaljplanen berör ett område av stort
allmänt intresse i en känslig mi jö. Det är även en relativt sett stor exploatering i relation till gällande
detaljplan 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 Lånsstyrelsen svar skulle innebären onödigt byråkratisk och fördyrande
handläggning av planen mot PBL:s praxis och vidhåller att planen skall utföras med stöd av gällande
översiktsplan och detaljplan med samma markanvändning som den nu föreslagna enligt följande:
- Området ärredan ianspråktaget för campingverksamhet (planerad markanvändning)
- 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 (1982-05-18 bl.a. inom ett Länsstyrelseprojekt för utveckling,1987-05-21 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)
- Verksamheten är befintlig och har bedrivits på platsen sedan 1980 utan avbrott i 30 år att
omlokalisera den pågående verksamheten är inte i enlighet med hushållningsreglerna i
miljöbalken
- Verksamheten har tidigare haft större omfattning med tusentals besökare till evenemang etc.
(teater, konserter) i en amfiteater utan att området tagit skada
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Behovsbedömning av MKB: Kommunen har bedömt att planen ej medför betydande miljöpåverkan
och att en miljökonsekvensbeskrivning ej behöver göras.
Länsstyrelsen har i sitt svar av 2009 - 1-24 angett att: Länsstyrelsen delar inte kommunens
uppfattning om detal planens genomf ä' rande inte kan komma att innebära en betydande
miljöpåverkan.
Vid enavstämning mot bedömningskriterierna iförordningen om mil ökonsekvensbeskrivningar
enligt bilaga 2 och 4 så kan detaljplanen komma att innebära betydande miljöpåverkan med
utgångspunkt från
-Projektets omfattning (jfr bilaga 2pkt 1 c)

- Det är en värdefull naturmiljö som är känslig för slitage. (jfr bilaga 2 pkt 2c)
-Effekterna av planens genomförande kan komma att sträcka sig utanför planområdet.
pkt 3a)

(jfr bilaga 2,

Kommunen anser att Länsstyrelsen svar skulle innebären onödigt byråkratisk och fördyrande
handläggning av planen mot PBL:s praxis och vidhåller att planen skall utföras med stöd av gällande
översiktsplan och detaljplan med samma markanvändning som den nu föreslagna enligt följande:
- Området är redan ianspråktaget för campingverksamhet (planerad markanvändning)
- 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.
Detaljplanen handläggs och antas av samhällsbyggnadsnämnden.
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xxz^xa^x.x!eroauxsäiiiMAs

.^:z^ ^^ x
^^.^
.^

Lägesbestämning , Areal och Markägande
Området ligger på ön Seskarö dår 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 allmånna vägnätet: E4väg 725 - Tromsövägen.
:4'a"iind^i

Översiktsplan
Gällande översiktsplan, antagen 2006-06-19, fördjupning Skärgården redovisar området för
turiständamål och fritidshusbebyggelsench stödjer således planen. Gällande detaljplan från 1987
fastlägger området för campingverksamhet och stödjer således planen.

Områdesbestämmelser
Inga områdesbestämmelser finns för planområdet.
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Detaljplaner, gällande och närliggande
Gällande Detaljplan för campingen, från 1987 anger följande markanvändning inom olika delområden:
Yrkesfiske, Samlingslokaler, Parkering, Hamn, Friluftsbad, Campingplats, Folkpark, Golfbana,
Campingservice, Övernattningsstugor, E-områden frö tekniska anläggningar, Vattenområde med
bryggor. Del av planen har i öster ersatts av Detaljplan från 1996 för befintligt bostadshus vilken anger
följande markanvändning: Bostäder, Lokalgata, Natur.
Planprogram
Den fördjupade översiktsplanen utgör program.
Behovsbedömning
Kommunen har bedömt att detaljplanens genomförande har små konsekvenser för miljön och att
någon milj öbedömning med MKB ej behöver uppföras. Länsstyrelsens svar kommer att redovisas i
kommande planhandlingar.

Vattendom
Kommunen bedömer att planens genomförande ej behöver vattendom.
Kommunala beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-10-20, § 172 att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att
påbörja detaljplanarbetet.
s ^^^^^^
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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 §§.
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 detalj planens genomförande.
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 är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom området finns inga kända
.fornlämningar eller skyddade byggnader. Byggnader eller milj öer 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 område var strandskydd gäller.
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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.

Befintlig bebyggelse är uppförd enligt gällande detaljplan inom det område där strandskyddet
upphävts och området är 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 far 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/naturutställning påudden iplanområdets östra de120 - 30 meter från stranden mot
badplatsen och i kontakt med vattenområdet för småbåthamn. Vidare enensam övernattningsstuga om
maximalt 30 m2 som placerats ca 60 meter från stranden i planområdets västra del. Båda byggnaderna
medger passage för allmänheten fångs strandområdet.
Särskilda skäl för upphävandet av strandskyddet i detaljplanen:
Tidigare beslut om strandskydd och upphävanden och strandskydd:
- Strandskyddet är 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 befintlig bebyggelse av
strandskydd."
- Föreskriften om tidigare utökat strandskydd på området är fattat av Länsstyrelsen år 1955 med
dåvarande strandlagen som rättslig grund. 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 är redan ianspråktaget,Miljöbalken 7:18 cl
- Anläggningen 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
Planens syfte i förhållande till strandskyddet:

- Exploateringen har stöd i kommunens fördjupade översiktsplan från 2006-06-19, vid
översiktsplanens framtagande har den förankrats 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 påväxt- och djurliv
- Allmänhetens åtkomst av stranden har säkerställts genom GC-vägar, lokalgata samt mark- och
vattenområde för strandbad
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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 camping och havsbad
i strandnäsa 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 fångs 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 är huvudsakligen placerad 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
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 är tillräcklig för att djur- och växtarter skall kunna leva vidare
- Inga skyddsvärda 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 allur" etens tillträde till stranden kommer att
förhindras.
- 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 nya enskilda anläggningar/byggnader istrandområdet:
- Restaurangen i planområdets östra del
Ny bebyggelse på stranden i form av en byggnad delområde 19 (campingservice, restaurang,
badanläggning, naturutställning) är av sådan karaktär att de för sin avsedda funktion måste
ligga på strandområdet, passage för allmänheten är möjlig och har säkerställts i detaljplanen.
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Seskarö Friluksomräde

Övernattningsstuga iplanområdets västra del

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 ligger ca 60 meter från stranden.
Områden . där strandskyddet ej 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 far
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.

Miljökonsekvenser
Kommunen bedömer att inga negativa konsekvenser för miljön framkommer vid detaljplanens
genomförande.
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Samråd har utförts och omfattade planbeskrivning , genomförandebeskrivning, plankarta,
grundkarta, bullerutredning och fastighetsförteckning enligt 5:19 PBL och 5:21 PBL. Samråd har
hållits skriftligen med fastighets- och sakägare,. berörda myndigheter, berörda kommunala
förvaltningar och nämnder samt närboende. Samrådet har kungjorts i ortstidningarna NSD, NK
och HB. Planen har funnits utställd på Stadshuset och på kommunens hemsida på Internet,
www.haparanda.se
Inkomna samrådsyttranden
Under samrådstiden inkom totalt 11 samrådsyttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande.

Samrådets ställningstagande enligt PBL
Inlämnade synpunkter från sakägare har blivit bemötta och delvis tillgodosedda.
Synpunkterenligt PBL som inte blivit tillgodoseddaundeysamrådet
Synpunkt från fastighetsägare, Seskarö 12:123 om att stryka hamnen för småbåtar WV 1 och flytta
den till annan plats har ej tillgodosetts.
Synpunkt från fastighetsägare, Seskarö 12:123 om att ej tillåta fönster mot nordost i
serveringsbyggnad påudden har ej tillgodosetts.
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Utställning har utförts och omfattade plankarta, grundkarta, planbeskrivning,
genomförandebeskrivningnch fastighetsförteckning enligt 5:19 PBL och 5:21 PBL. Utställningen
har hållits skriftligen med fastighets- och sakägare, berörda myndigheter, berörda kommunala
förvaltningar och nämnder samt närboende. Utställningen har kungjorts i. ortstidningarna NSD,
NK och HB. Planen har funnits utställd på Stadshuset och på kommunens hemsida på Internet,
www.haparanda.se

Inkomna yttranden under Utställningen
Under tiden inkom totalt 10 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande.
Y1, Länsstyrelsen
Länsstyrelsens synpunkter från samrådsskedet avseende område 7 kvarstår. Med hänsyn till den
relativt sett lilla badplatsens funktion och attraktivitet för allmänheten och det förvåntade
besökstrycket vore det lämpligt att begränsa möj ligheterna att bygga stugor inom område 7 så
nära badstranden som planförslaget medger. Det finns enstor risk att stugor alltför nära
badstranden kan bli avhållande för badgäster. Länsstyrelsen anser även fortsättningsvis att
bedömningen om lämpligheten av bebyggelsens utbredning ned mot vattnet område 7 i gällande
detaljplan är rimlig.

Kommunen har inte bemött denna synpunkt i samrådsredogörelsen varför redogörelsen behöver
kompletteras.
..
4vrigt
Markering av gränsen för strandskyddet på plankartan måste kompletteras med gränsen för det
generella strandskyddet som också berörs av upphävande av strandskyddet i detaljplanen. Den
redovisade gränsen omfattar endast det utökade strandskyddet inom planområdet.
Prövningsgrunderna i 12 kap. l §PBL

Länsstyrelsen har inga invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att beslutet att
anta detaljplanen behöver prövas enligt 12 kap.l § plan- och bygglagen.
Samråd
Samråd har hållits med Länsstyrelsens enhet för naturvård.
Kommentar: Kommunen har med område 7 kvarstår velat skapa en lösning som både ger nya
attraktiva platser för stugor och ett gott utrymme för strandbad. Lösningen påminner om de som
finns på många havsbad i Norrbotten. Vid planeringen har ett område om 100 meter från
stranden försetts med byggnadsf ö' rbud och därmed reserverats för friluftsbad.
Kommunens bedömning är att detta är en rimlig avvägning för att åstadkomma en attraktiv
camping och en bra allmän badstrand. Allmänheten har också säkrats tillträde till stranden
genom att kommunen skall vara delaktig i badområdet och parkeringar etc. för att nå den samma.
Plankartan kompletteras med markering av gränsen för det generella strandskyddet inom
planområdet.
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Y2, Räddningstjänsten Haparanda kommun

När de dras vatten ledningar så hoppas j ag att det även sätts ut brandposter på lämpliga ställen. Så
att vattenförsörjningen tryggas vid en eventuell brand på området. Annars så ser de bra ut.
Kommentar: Yttrandet beaktas vid byggnationen av området, detaljplanen lämnar utrymme och
möjligheter för brandposter i enlighet med yttrandet. Yttrandet föranleder inga ändringar av
planförslaget.

Y3, M.V. Privatperson Seskarö
Vi som jobbar med att hålla kulturen i gång på ön med olika aktiviteter. Ser det som ett måste att
scenen som fanns stranden på åttiotalet också finns med i planen. Det skulle gynna kommunens
innevånare och öbor med en naturscen vackert belägen på stranden i Tromsö. Det visar ju sig att
det är publikdragande med en scen i naturmiljö som Flakasand, Yttersti och Storforsen. Ideer om
aktiviteter saknas inte utan snarare någonstans att vara
Kommentar: Det är fullt möjligt att bygga enscen för exploatören/fastighetsägaren inom alla de
områden som har bokstaven N (friluftsområde), källa Boverket Boken om detal 'planer och
områdesbestämmelser. Finansieringsfrågan av en sådan scen sköts av exploatören. Yttrandet
föranleder inga ändringar av planförslaget.
R

Y4, Trafikverket

Trafikverket har inga synpunkter på detalj planen.
Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.
Y5, Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB har inget ytterligare att erinra i rubricerat^rende. Vi ser att hänsyn
har tagits till våra tidigare synpunkter.
Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.
Y6, Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät har tagit del avhandlingarna för rubricerad detaljplan och har ingenting att
erinra mot upprättat förslag.

Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.
Y7, Kommunstyrelsen AU, Haparanda stad
Au § 8, 2011-01-24.

Arbetsutskottet beslutar meddela samhällsbyggnadsnämnden
-att man inget har att erinra mot förslaget samt
- att planen skall behandlas och antas av samhällsbyggnadsnämnden
Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.
Y8, Fastighetsägare till fritidshus på Seskarö 12:123
Undertecknad som äger fritidsfastigheten Haparanda 12:123 motsätter mig å det bestämdaste att
en småbåtshamn för badgäster samt en sjösättningsramp inrättas på område V1 emedan den
kommer att ligga för nära min fritidsfastighet med den insyn, trafik, buller, föroreningar p.g. av
måsskit under löj fiskesäsong då måsarna vid friskare vindar ligger och svävar och väntar på att
det mänskliga inslaget försvinner från hamnen. Alla dessa negativa inslag medför dessutom
försämrat saluvärde för min fastighet. Dessutom kommer en småbåtshamn att kräva kraftig
muddring-grävning av sådan mark som idag vid medelvattenstånd till största delen inte har
vattenspegel utan är grön av gräs och alskog. Upprepade muddringar kommer troligen också att
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krävas på grund av landhöjningen och kraftig sandvandring vid speciella låsta vind- och
vattenståndsförhållanden.
Det förslag till småbåtshamn för alla kategorier småbåtar på södra delen av Säikänniemi som jag i
mitt yttrande 2010-04 -23 lämnade , anser jag fortfarande vara det bästa. (På samrådshandling PB
2010-04-03 inom det lila området avsett för Turism) En småbåtshamn där skulle med ringa
kostnader kunna anläggas , endast väg ca 1 km och sjösättningsramp samt ensmärken genom
sundet mellan grunden. (Plus bryggor mm i vanlig ordning ). Om en småbåtshamn för badgäster
över dagen ändå anses erforderlig, t.ex. på grund av avståndet (ca 1 km} till ovanstående
allkategori småbåtshamn ,torde en sådan kunna anläggas i anslutning till den steniga knabbe
(udde) strax söder om badplatsen efter Säikänniemistranden. (Inom område 20). Skulle
allkategorihamnen inte komma till stånd blir det nödvändigt att inrätta en sjösättningsramp vid
denna " över dagen hamn "för fiskande Seskarö-bor. Det .har blivit allt vanligare att dagligen
transportera båten över ön för att fiska. Ofta läggs näten med fisk i båten och skakas vid bostaden.
Ang. Serveringsbyggnad m.m. på område NI har j ag inget att erinra mot eftersom mitt krav vid
.föregående yttrande (2010-04 -23, registrerat på Samhällsbyggnadsnämnden enligt tel.kontroll
2011-01-21 ) att så lite fönsteryta mot nordost som möj ligt tillåts, för att minimera insyn mot min
fritidsfastighet, verkar vara tillgodosett i det skissade förslaget till byggnad.

Jag anser det felaktigt att mina tidigare, vid förra samrådet inlämnade synpunkter på
detaljplaneförslaget inte noterats eller kommenterats i utställningshandlingarna. Jag utgår nu ifrån
att mina synpunkter och förslag behandlas i vederbörlig ordning inför beslut om planen . När det
gäller småbåtshamnen anser jag det vara ett så stort intrång för mig att jag är beredd att överklaga
ett eventuellt beslut som går mig emot , i all synnerhet som det finns alternativa platser att tillgå.
Kommentar: Den småbåtshamn (WVl)för badgäster och andra som redovisas på plankartan
utgör ingen förändring från nuvarande detaljplan. Området anges i detaljplanen från 1987 som
VB, vattenområde med bryggor. Kommunen gör bedömningen att det är en lämplig plats för en
småbåtshamn i anläggningens direkta närhet. Anläggningen utgör endast fortsatt användning i
enlighet med tidigare gällande detaljplan. Det allmännas intresse av en närliggande
småbåtshamn får anses väga tyngre än det enskilda intresset för ägare till ett fritidshus att inte ha
verksamheten intill sig. Campingplatsen är etablerad och typisk på platsen sedan länge:

Närliggande fastigheters värde kan påverkas såväl uppåt som nedåt beroende på utvecklingen
och livskraften för samhället Seskarö.
p'ör serveringsbyggnaden finns endast en illustration av en möjlig byggnad med i detaljplanen,
den har ingen bestämmelse om f örbud
'
mot fönster på någon av fasaderna. Det allmännas intresse
av en attraktiv anläggning med restaurang, utställningar med mera får anses väga tyngre än det
enskilda intressetför ett fritidshus att inte ha upplevd insyn från den tänkta byggnaden. Insyn
från udden föreligger idag och kommer att fortsätta föreligga då människor är fria att vistas i
området. Planerad byggnad är cirka 100 meter från fritidshuset på fastigheten 12:123 och
intrånget bör betraktas som ringa . Campingplatsen är etablerad och typisk på platsen sedan
länge.

Y9, Skanova
Skanova har inget att erinra mot rubricerade plan.
Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planf ö' rslaget.
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Y10, Liehittäjä Sameby

Med anledning Er utställda detaljplan avseende rubricerade område har vi följande synpunkter.
I samband med insamling av ren på våren som vandrat ut under vintern till samtliga skärgårdsöar
som ingår i vårt koncessionsområde är området 19 för renen ett naturligt indrivningsområde.
Insamlingen av ren från skärgårdsöarna är en otroligt viktig del i renskötseln för att undvika att
det lämnas renar på öarna under sommaren.
Det finns inget annat alternativ idag att uppföra en hage som vi kan nyttja på ett enkelt och
skonsamt sätt både för ren och renskötare.
I samband med intaget av ren från skärgårdsöarna har vi därför byggt en tillfällig fångsthage som
vi river innan vårflytten.
Denna fångsthage fyller även syftet att frånskilja andra samebyars ren från våra vilket även
inkluderar finska samebyars renar.
Därför hoppas vi att vi kan behålla detta område obebyggt för ovanstående ändamål. Vi hoppas
Haparanda kommun utreder om det kan finnas annat markområde för den planerade
byggnationen.
Om dessa synpunkter ej går att beakta förutsätter vi att Haparanda kommun tillsammans med
samebyn löser markfrågan för en ny hage och nya drivningsvägar av renar upp till betesområdet
innan byggnationen startar.

Seskarö med övriga skärgårdsöar är vår samebys viktigare riksklassade vinterbetesområde.
Kommentar: Område 19 som utgörs av uddeniden centrala delen av planområdet ingår sedan
tidigare i campingverksamheten i enlighet med gällande detal plan från 1987, då som område för
friluftsbad. Området är på grund av sin placering mitt i anläggningen svår att undanta från
camping- och friluftsverksamheten.
Haparanda kommun äger fastigheten Haparanda 12:1 som omfattar den södra delen av Seskarö.
Planområdet för camping och friluftsliv omfattar endast en liten del av fastigheten Haparanda
12:1. Det borde därför finnas möjlighet att gemensamt utreda ett annat markområde utanför
planområdet för behovet. Området som idag används till renskötsel för utfodring etc. ligger
också på fastigheten Haparanda 12:1.

Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.
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Utställningens ställningstagande enligt PBL
Inlämnade synpunkter från sakägare har blivit bemötta och till största del tillgodosedda.
Synpunkter enligt PBL som inte blivit tillgodosedda under Utställningen
Synpunkt från Länsstyrelsen om att minska utbredningen av område 7 för campingstugor ned mot
stranden har ej tillgodosetts.
Synpunkt från fastighetsägare , Seskarö 12 :123 om att stryka hamnen för småbåtar WV 1 och flytta
den till annan plats har ej tillgodosetts.

Synpunkt från fastighetsägare, Seskarö 12:123 om att ej tillåta fönster mot nordost i
serveringsbyggnad påudden har ej tillgodosetts.
Synpunkt från Liehittäj a Sameby om att undanta udden från bebyggelse har ej tillgodosetts.
Förändringar i planhandlingarna inför antagandet
Plankartan:
- Plankartan kompletteras med markering av gränsen för det generella strandskyddet inom
planområdet.
Planbeskrivningen:
- Inga
Genomförandebeskrivningen:
- Inga
^^ ^^^^^
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Antagande av detaljplanen, PBL 5:29
Planen beräknas klar för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden vårvintern 2011. Beslutet om
att anta planen anslås på kommunal anslagstavla, samt sänds i brev med besvärshänvisning till
Länsstyrelsen och därutöver till de sakägare som yttrat sig om planen senast under utställningen
och inte fatt sina synpunkter tillgodosedda.
Brev till:
Länsstyrelsen
Liehittäja Sameby, (yttrande under utställningen).

Fastighetsägare, Seskarö 12:123, (yttrande under samrådet och under utställningen).
Laga kraft, PBL 5:31
När beslutet om att anta planen .vunnit laga kraft sänds planhandlingarna med laga kraft datum till
Länsstyrelsen och Lantmäteriet.
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Planhandlingarna har upprättats av Göran Wigren vid Samhällsbyggnadskontoret,Haparanda
kommun.
Upprättad 2011-02-16

Planprogramförfattare: höran Wigren
Planeringschef
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