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DETALJPLAN FÖR
DEL AV FASTIGHETERNA : VUONO 22 : 12 , 22 :17, 22 : 23
Fritidshusområde, Purraniemi
Haparanda kommun
Norrbottens län
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n Utställningsutlåtande enligt PBL 5:27.

Området ligger öster om Salmis by i byns närhet och berör huvudsakligen fastigheterna Vuono
22;12, Vuono 22:17 och Vuono 22:23.Området är i anslutning till två befintliga fritidshus och
marken utgörs i dag av skog och kuststräcka. Området angörs från befintlig skogsbilväg som
ansluter till Majgårdsvägen/Salmisvägen. Fastigheterna är i privat ägo. Planområdet är med
naturmark ca; 13 ha.

Planens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde med fritidshustomter med byggrätter i 1 våning
innehållande 13 nya tomter för bildade från 22:12 och enstyckning av en befintlig fastighet,
Vuono 22:17, till fem mindre tomter, Området skall även innehålla naturmark och ske ovanför
befintlig fritidshusbebyggelse från strandområdet sett, Exploateringen stärker byns
utvecklingsmöjligheter. Inom området finns två befintliga landningsplatser/små hamnar för
mindre båtar som kommer att användas, ingen ny hamn kommer att anläggas.

..

Kommunen har bedömt att Planen utförs med normalt förfarande, den fördjupade översiktsplanen
för Vuono. -Salmis utgör program. Kommunen har bedömt att planen ej medför betydande
milj öpåverkan varför en milj öbedömning med Milj ökonsekvensbeskrivning ej behöver göras.
Detaljplanen handläggs och antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Länsstyrelsen har vid det tidiga samrådet svarat att:
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planens genomförande sannolikt ej kan antas
medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning ej skall behöva upprättas. Det finns
även stöd fören bebyggelseutveckling Tområdet igällande översiktsplan. Länsstyrelsen delar
därmed också kommunens uppfattning om att det inte är nödvändigt att upprätta ett

planprogram.
Övrigt: Strandskogen inom det redovisade planområdet kan innehålla höga naturvärden som det
är viktigt att ta hänsyn till. Kommunen bör kartlägga dessa och ta hänsyn till detta i planarbetet.
Det är även viktigt att eventuella konsekvenser för dessa värden tas upp i planbeskrivningen.
Länsstyrelsen har inte i detta skede gjort någon bedömning av förutsättningarna för att upphäva

strandskyddet för delar av planområdet.

PLAN DA^'A

Lägesbestämning , Areal och Markägande

Planområdet omfattar ca 13 ha är beläget på Purraniemi öster om Salmis By och är i privat ägo.

.. ; ; ..

Översiktsplan

Området ingår i fördjupad översiktsplan för Vuono-Salmis antagen 2006-06-19 vilken anger området
för fritidshusbebyggelse. Den fördjupade översiktsplanen utgör program för detaljplanen.

Områdesbestämmelser

Inga områdesbestämmelser finns för planområdet.
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Detaljplaner , gällande och närliggande

Området är ej tidigare detaljplanelagtuarför ingen detaljplan finns. Inga detaljplaner Vinns i
områdets närhet eller påverkas av denna detaljplans genomförande.

Planprogram

Kommunen har bedömt att 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 göras.

Vattendom

Kommunen bedömer att planens genomförande ej har konsekvenser för vattenmiljön då ingen ny
hamn skall anläggas och inga nya tomter läggs på sådant sätt att vattenmiljön/stranden påverkas
och att någon vattendom därför ej behöver sökas.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-04-21, §54 att uppdra till samhällsbyggnadskontoret
att påbörja detaljplanarbetet.

Riksintressen

Kommunen bedömer att planen inte påverkar Riksintressena negativt.

Natura X000 och tillstånd enligt miljöbalken 7:28

Kommunen bedömer att planen inte kräver tillstånd enligt 7 kap 28a § milj öbalken då inget
Natura 2000 område påverkas av detaljplanens genomförande.

Skyddad natur

Inga övriga skyddade områden som naturreservat eller nationalparker förekommer i planområdet.
Detaljplanen medför ingen påverkan på skyddad natur.

Skyddad kultur , byggnader, fornlämningar

Fasta fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom området finns inga kända
fornlämningar eller skyddade byggnader. Detaljplanen medför ingen påverkan på formlämningar
eller skyddade byggnader.

Landskapsbildsskydd

Inom kommunen finns områden som beslutats för landskapsbildsskydd av Länsstyrelsen enligt
NVL 19 § med särskilda beslut och kartor. Inget Landskapsbildsskydd finns inom planområdet.
Detaljplanen medför ingen påverkan på skyddet.

Strandskydd , generellt och utökat

Planområdet ligger delvis inom det generella strandskyddet om 100 meter från strandlin] en och
omfattas därför av det generella strandskyddet. Då planärendet har inletts före den 1 juli 2009 så
har ansökan om upphävande av strandskyddet att lämnats till Länsstyrelsen under detaljplanens
utställning.



Miljökonsekvenser

Kommunen bedömer att inga negativa konsekvenser för miljön framkommer vid detaljplanens
genomförande.

Samråd har utförts och omfattade planbeskrivning; genomförandebeskrivning,plankarta,
grundkarta 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 kungj orts 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 6 samrådsyttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande.

Samrådets ställningstagande enligt PBL

Inlämnade synpunkter från sakägare har blivit bemötta och delvis tillgodosedda.

Synpunkter enligt PBL som inte blivit tillgodoseddaundeisamrådet

Synpunkter från markägare till fastigheten 22:23 om att ny hamn skall redovisas och att södra
hamnens skall utgå har ej tillgodosetts, förslag på ny vägsträckning har ej tillgodosetts, förslag på
gemensam sopcontainer har ej tillgodosetts.

Utställningen enligt PBL har utförts och avsåg upprättad planbeskrivning,
genomförandebeskrivning, plankarta, grundkarta och fastighetsförteckning enligt 5:19 PBL och
5:21 PBL. Utställning har skett 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, ^v^v^^r.laaparan.da,se

Inkomna yttranden under utställningen

Under utställningen inkom totalt 3 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande.

Y 1, Länsstyrelsen
Bebyggelse och anläggningar inom strandskyddat område
Länsstyrelsen har i samrådet bedömt att delar av bebyggelsen i planförslaget behöver flyttas eller
tas bort för att strandskyddets syften skall kunna upprätthållas. Kommunen har till
utställningsskedet gjort några mindre justeringar av planförslaget för att minska intrånget i
strandskyddat område. Länsstyrelsen ser dock trots förändringarna och kommunens motiveringar
att det inte finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet i den omfattning som det utställda
planförslaget innebär. I kommunens redovisning saknas särskilda skäl för att upphäva
strandskyddet för tomt 10-13.

Övrigt
I planen skall redovisningen preciseras avseende småbåtshamn på land (kvartersmark) respektive
i vatten.

Prövningsgrunderna i 12 kap. 1 §PBL
Om kommunen väljer att gå vidare med en detaljplan där tomt 10-13 tas bort så bedömer
Länsstyrelsen att det inte är nödvändigt enligt 12 kap. l § plan- och bygglagen, pröva kommunens
beslut att anta detaljplanen med utgångspunkt från påverkan på riksintressena för friluftsliv,
turism och natur- och kulturvärden enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken.
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Samråd
Samråd har hållits med länsstyrelsen enhet för naturvård.

"` \
^:\

Kommentar: Plankartan preciseras avseende småbåtshamn på land, med bestämmelse VI
småbåtshamn, (kvartersmark) samt med småbåtshamnens vattenområde som ges bestämmelse
WVl, småbåtshamn.

Kommunen bedömer att regelverket kring upphävande av det generella strandskyddet ger
möjlighet att upphäva det samma i enlighet med planförslaget.

Y2, Fastighetsägare Vuono 22:17
I planförslagets inledning nämns att planområdet är i anslutning till två befintliga fritidshus. Vår
fastighet 22:17 innehåller tre fritidshus (byggda ca 1938,1940 och 1950). Ett båthus och bastu är
byggda (ca 1956) i den norra delen av fastigheten samt några mindre sidobyggnader.
Fastigheterna är byggda inom avståndet för strandskyddet. Vi ber om motsvarande textkorrektur i
planförslaget.

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med uppgift om att Vuono 22:17 är bebyggd med

tre fritidshus och tillhörande sidobyggnader.

Y3, Kommunstyrelsen, Haparanda stad
Meddelar samhällsbyggnadsnämnden att man inget har att erinra mot planförslaget.

Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.

Utställningens ställningstagande enligt PBL

Inlämnade synpunkter från sakägare har blivit bemötta och till största del tillgodosedda.

Synpunkterenligt PBL som inte blivit tillgodosedda under utställningen

Länsstyrelsens synpunkt om att stryka tomterna 10-13 ur förslaget har ej tillgodosetts.
Under samrådet har markägare till fastigheten Vuono 22:23 lämnat synpunkter om att nyhamn
skall redovisas, att södra hamnens skall utgå, förslag på ny vägsträckning samt förslag på

gemensam sopcontainer vilket ej har tillgodosetts.

Förändringar i planhandlingarna införantagandet

Planbeskrivningen kompletteras med uppgift om att Vuono 22:17 är bebyggd med tre fritidshus

och tillhörande sidobyggnader.

Plankartan preciseras avseende småbåtshamn på land, med bestämmelse Vl småbåtshamn,
(kvartersmark) samt med småbåtshamnens vattenområde som ges bestämmelse WVl,

småbåtshamn.



Underrättelse om utställningsutlåtandet, PBL 5:23

Utlåtandet sänd i brev till Länsstyrelsen och därutöver till de sakägare som yttrat sig under
planprocessen och ej fått sina synpunkter tillgodosedda: Markägare till Vuono 22:23.

Antagande av detaljplanen, PBL 5:29

Planen beräknas klar för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden vårvintern 2010. 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 underutställningen
och ej fått sina synpunkter tillgodosedda: Markägare till Vuono 22:23.

Laga kraft, PBL 5:31

När beslutet om att anta planen vunnit laga kraft sänds planhandlingarna med laga kraft datum till
Länsstyrelsen och Lantmäteriet.

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

Upprättad 2010-02-01

^.
Planförfattare: ran Wigren
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