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HANDLINGAR 

 Plankarta med bestämmelser.  

 Planbeskrivning. 

 Planillustration. 

 Genomförandebeskrivning. 

 Grundkarta. 

 Fastighetsförteckning. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Haparanda och Torneå städer är i en stor expansion sedan ett antal år. Ett utökat antal arbetstillfällen, 

boenden och utvecklad besöksnäring innebär samtidigt behov av nya aktiviteter inom städerna. Det 

aktuella planområdet beräknas kunna ge ett stort och nödvändigt tillskott av mässområden samt 

camping och evenemang till orten. För byggandet behöver en ny detaljplan upprättas. Området ligger i 

Haparanda stad direkt väster om bostadsområdet Skönvik. Marken används idag för enstaka bostäder 

och igenväxande ängsmark. Fastigheten belastas av väg E4 samt gamla E4:an. Området angörs direkt 

från Köpmansgatan (gamla väg E4). Detaljplanen omfattar fastigheten Vuono 2:1. 

 

Planens syfte är att möjliggöra ett friluftsområde med campingplatser och stugor, mässområde och 

ytor för aktiviteter såsom exempelvis skotermässor, hundutställningar, evenemang etc. Planen skall 

också säkerställa befintligt bostadsområde samt möjliggöra skapandet av anslutningar till befintliga 

lokalgator, gång- och cykelvägar, skoterleder, naturmark, friyta och tätortens grönstråk mot 

kusten/Riekkola i söder samt Vuono i norr och Leppikari i väster. 

 

TIDIGT SAMRÅD MED LS OCH BEHOVSBEDÖMNING 

Kommunen har bedömt att planen skall utföras med normalt förfarande och att det skall inledas med 

planprogram då stöd i kommunens fördjupade översiktsplan saknas. 

 

Parallellt med samrådet kring planprogrammet håller kommunen tidigt samråd med Länsstyrelsen om 

behovet av miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen. Kommunen har bedömt att planen ej medför 

betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning ej behöver göras. Länsstyrelsens svar 

kommer att redovisas i kommande planhandlingar. Detaljplanen handläggs och antas av 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Länsstyrelsens svar 2010-04-19: Länsstyrelsen anser liksom kommunen att det är i detta fall lämpligt 

att inleda planprocessen med ett programskede och att planens genomförande inte kan antas innebära 

betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser dock att buller, påverkan på landskapsbilden och 

kulturlandskapet liksom trafiksäkerhetsfrågor bör särskilt belysas i planbeskrivningen.  

 

Synpunkterna från Länsstyrelsen har beaktas vid upprättandet av samrådshandlingarna. 
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AVVÄGNING ENLIGT HUSHÅLLNINGSREGLERNA I 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 

verksamheter som stärker den befintliga tätortens utbud vilket medför en från allmän synpunkt god 

hushållning. Exploateringen är en naturlig förtätning och utveckling av den befintliga tätorten 

Haparanda. 
 

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 för:  

– Dess goda kopplingar till det lokala och nationella vägnätet,  

– Dess goda kopplingar till det lokala gång- och cykelvägsnätet,  

– Verksamheten kräver en relativt stor areal i ett tätortsnära läge,  

– Områdets kopplingar till naturmark utanför planområdet är också av vikt. 

– Verksamheten kan separeras från bostadsområden på ett bra sätt i ett bibehållet tätortsnära läge,  

 

Förändringar i planerad markanvändning 

Gällande översiktsplan, fördjupning centralorten redovisar södra delen av området för boende och 

lokal boendeservice, norra delen upptas av järnvägskorridor för nya Haparandabanan alternativ syd 

(avfört alternativ som ej längre behöver skyddas) samt övrig mark. 

 

Detaljplanens genomförande innebär att ett mindre område för bostäder ersätts med mark för camping 

och mässområde. 

 

Kommunen har i sin planering säkerställt flertalet bostadsområden med olika exploatörer, privata samt 

kommunen. För villabebyggelse finns obebyggda områden inom Marielund, Marielund Norra, Vuono, 

Skönvik, Närsta Västra samt planeringsreserv i Granängen och Tjärhovet södra. Sammantaget rymmer 

detta hundratals tomter för villabebyggelse. Att området Vuono camp tas i anspråk för annan 

verksamhet riskerar inte kommunens bostadsförsörjning då det endast har marginell påverkan.   

 

För flerbostadshus finns bl.a. Åran/Nätet, Stadsviksstrand (under planering), Köpmannen, Renen, 

Hälsan, Plantan, Reven (under planering), Rian, Älvan och Duvan. Sammantaget rymmer dessa 

områden flera hundra lägenheter. Att området Vuono camp tas i anspråk för annan verksamhet riskerar 

inte kommunens bostadsförsörjning då det endast har marginell påverkan.   

 

Detaljplanens genomförande påverkar inte förutsättningarna för utredningsområdet Eriksro utan 

Eriksro påverkas mer av Trafikverkets arbetsplan för ombyggnad väg E4. 
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PLANDATA 

 

 
Planområdet (blått) och berörd fastighet (rött) på ortofoto 

Lägesbestämning, Areal och Markägande 

Området finns i Haparanda centralort väster om bostadsområdet Skönvik. Området berör fastigheten 

Vuono 2:1 som är ca 33 ha (aktuellt skifte) och är i privat ägo. Planområdet är ca 21 hektar.  
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Planområdet (blått) och berörd fastighet (rött) på fastighetskarta. 

 
Planområdet (blått) och berörd fastighet (rött) på utdrag ur gällande översiktsplan där planerad 

markanvändning på berörd fastighet framgår: Bostäder och lokal boendeservice (gul), numera 

inaktuell Järnvägskorridor (streckad) samt övrig mark (ljusgrön) 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan  

Gällande översiktsplan, antagen 2006-06-19, fördjupning centralorten redovisar södra delen av 

området för boende och lokal boendeservice, norra delen upptas av järnvägskorridor för nya 

Haparandabanan alternativ syd (avfört alternativ) samt övrig mark. 

Områdesbestämmelser 

Inga områdesbestämmelser finns för planområdet. 

Detaljplaner, gällande och närliggande 

Detaljplaner saknas i området medan flertalet detaljplaner angränsar till området. 

Planprogram 

Då översiktsplanen inte ger stöd för tänkt markanvändning i hela planområdet så inleds planeringen 

med planprogram. 

Behovsbedömning 

Kommunen har bedömt att detaljplanens genomförande har små konsekvenser för miljön och att 

någon miljöbedömning med MKB ej behöver uppföras.  

Vattendom  

Kommunen bedömer att planens genomförande ej behöver vattendom.  

Kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-01-26, §11 att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att 

påbörja detaljplanarbetet. 
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GÄLLANDE SKYDD 

Riksintressen 

Haparanda befintliga tätort med stadsrättigheter från år 1842 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 Torne älv, naturvård och kulturvård, Miljöbalken 4:1,6 §§. 

- Riksintresse Torne älv, naturvård och friluftsliv, Miljöbalken 3:6. 

- Riksintresse Torne älv, vattenkraft får inte utföras Miljöbalken 4:6. 

- Riksintresse för kommunikationer Haparandabanan, Miljöbalken 3:8. 

- Riksintresse för kommunikationer väg E4, Miljöbalken 3:8. 

- Riksintresse för kommunikationer väg 99, Miljöbalken 3:8. 

 

Enligt miljöbalken 4:1:2 är bestämmelserna om riksintressen i Miljöbalken 4:2-6 inte hinder för 

utveckling av befintliga tätorter. 

 

Riksintressen inom Haparanda tätort 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 ligger i 

direkt anslutning till den befintliga tätorten och är väl avskilt från kusten av gamla väg 

E4 (nuvarande Köpmansgatan) och bostadsgårdarna Skönvik och Ranta. Fastigheten är 

genomkorsad av nuvarande och gamla väg E4. Planområdet innehåller inga särskilda 

värden eller anläggningar för friluftslivet och används i dagläget endast i begränsad 

omfattning som GC-stråk/friyta.  I samband med kommunens översiktsplanering har 

kommunen gjort avvägningar av områden som är lämpliga att bebygga och sådan som 

bör undantas från bebyggelse. Liknande områden med samma naturtyper i närheten av 

tätorten har pekats ut som naturområden/övrig mark i översiktsplanen medan 

kommunen funnit detta område lämpligt för bebyggelse. Marken är ianspråktagen och 

kommunen bedömer att detaljplanen ej kommer att medföra negativ påverkan på 

riksintresset . Vid planeringen skall naturmark och GC-stråk fastläggas i detaljplanen så 

att det 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 ligger i 

direkt anslutning till den befintliga tätorten och är väl avskilt från kusten av gamla väg 

E4 (nuvarande Köpmansgatan) och bostadsgårdarna Skönvik och Ranta. Planområdet 

innehåller inga särskilda naturvärden som är skyddade eller har föreslagits till skydd, 

marken/skogen utgörs av bebyggd mark, gammal väg E4 och igenväxande ängsmark. I 

samband med kommunens översiktsplanering har kommunen gjort avvägningar av 

områden som är lämpliga att bebygga och sådan som bör undantas från bebyggelse. 

Liknande områden med samma naturtyper i tätortens närhet har pekats ut som 

naturområden/övrig mark i översiktsplanen medan kommunen funnit detta område 

lämpligt för bebyggelse. Marken är ianspråktagen och kommunen bedömer att 

detaljplanen ej kommer att medföra negativ påverkan på riksintresset .  

  

- Riksintresse Torne älv, naturvård och kulturvård, Miljöbalken 4:1,6 §§. 

Riksintresset omfattar hela Torneälvens huvudflöde. Planområdet ligger så långt ifrån 

riksintresset att någon påverkan inte kan väntas. 
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- Riksintresse Torne älv, naturvård och friluftsliv, Miljöbalken 3:6. 

Riksintresset omfattar hela Torneälvens huvudflöde. Planområdet ligger så långt ifrån 

riksintresset att någon påverkan inte kan väntas. 

 

- Riksintresse Torne älv, vattenkraft får inte utföras Miljöbalken 4:6. 

Riksintresset omfattar hela Torneälven. Detaljplanens genomförande påverkar inte 

riksintresset. 

 

- Riksintresse för kommunikationer Haparandabanan, Miljöbalken 3:8. 

Planområdet ligger så långt ifrån riksintresset att någon påverkan inte kan väntas. 

 

- Riksintresse för kommunikationer väg E4, Miljöbalken 3:8. 

Riksintresset omfattar hela nuvarande väg E4. Vägen ligger inom ett säkerställt 

vägområde som sträcker sig ca: 57 meter från vägmitt. Vägområdet skall beaktas vid 

planeringen. Inga nya anslutningar mot nationellt vägnät behövs utan befintlig 

infrastruktur skall nyttjas för området. 

Buller från väg E4 skall beaktas vid placeringen och utförandet av 

campingstugor/platser. Kommunen bedömer att Vägverket kan fortsätta bedriva trafik 

på riksintresset väg E4 på samma sätt som idag efter detaljplanens genomförande och 

att riksintresset ej påverkas negativt. En skyddszon med bestämmelse Natur har lagts 

mellan E4 och det område som tas i anspråk för friluftsområde. Utrymme har reservrats 

för att möjliggöra ombyggnad av korsningen E4/Köpmansgatan. 

  

- Riksintresse för kommunikationer väg 99, Miljöbalken 3:8. 

Riksintresset omfattar hela väg 99. Planområdet ligger så långt ifrån riksintresset att 

någon påverkan inte kan väntas. 

 

Kommunen bedömer sammantaget att planen inte påverkar Riksintressena negativt och att 

exploateringen är utveckling av befintlig tätort enligt Miljöbalken 4:1:2.  

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 på olika nivåer, 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 AV DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN  

 De 16 nationella miljökvalitetsmålen  
1 
 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Berörs ej. 
 

2 Frisk luft Planen innebär en förtätning av befintlig tätort vilket gynnar förut-
sättningarna för kollektivtrafik. Måttligt positiv påverkan på miljömålet. 

3 Bara naturlig försurning Berörs ej. 

4 Giftfri miljö Berörs ej 

5 Skyddande ozonskikt Berörs ej 

6 Säker strålmiljö Berörs ej 

7 Ingen övergödning Berörs ej 

8 Levande sjöar och 
vattendrag 

Berörs ej. 

9 Grundvatten av god 
kvalitet 

Berörs ej. 

10 Hav i balans samt 
levande skärgård 

Berörs ej 

11 Myllrande våtmarker Berörs ej 

12 Levande skogar Berörs ej 

13 Ett rikt odlingslandskap Berörs ej 

14 Storslagen fjällmiljö Berörs ej 

15 God bebyggd miljö Planen innebär en förtätning av befintlig tätort, den planerade be-
byggelsen skall följa regler och mål uppsatta för att bibehålla god 
bebyggd miljö. Buller från E4 skall beaktats vid planeringen. 

16 Ett rikt växt- och djurliv Berörs ej 

INLEDANDE BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSNORMERNA I UTOMHUSLUFT  

 Nationella miljökvalitetsnormer  SFS 2001:527 
1 
 

Kvävedioxid och  
Kväveoxider 

Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 
trafik och bostäders uppvärmning är försumbar. 

2 Svaveldioxid Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 
exploatering är obetydlig. 

3 Kolmonoxid Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 
exploatering är obetydlig. 

4 Bly Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 
exploatering är obetydlig. 

5 Bensen Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 
exploatering är obetydlig. 

6 Partiklar PM10 Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 
trafik och bostäders uppvärmning är försumbar. 

7 Arsenik Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 
exploatering är obetydlig. 

8 Kadmium Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 
exploatering är obetydlig. 

9 Nickel Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 
exploatering är obetydlig. 

10 Bens(a)pyren Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 
exploatering är obetydlig. 

11 Partiklar PM10 Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 
trafik och bostäders uppvärmning är försumbar. 

12 Ozon Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 
exploatering är obetydlig. 

Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för halter av olika ämnen i utomhusluft (SFS 2001:527) 

samt för vattenkvalitet i fisk- 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 är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom området finns inga kända 

fornlämningar 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. 

Strandskydd, generellt och utökat 

Planområdet ligger ca 250 meter från närmaste vattendrag och ca 500 meter från Bottenvikskusten. 

Strandskyddet berörs ej.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Mark, markförhållanden, geoteknik och markarbeten 

Nuvarande markanvändning/natur 

Marken består i dagsläget av ianspråktagen mark: bebyggd och hävdad gård för bostadsändamål 

(Rantagården), igenväxande ängar (företrädesvis björkskog) och vägar i form av E4 och gamla väg E4 

samt odlingsvägar för det tidigare jordbruket på fastigheten. Inget jordbruk bedrivs och ingen 

djurhållning eller annan verksamhet som kan behöva beaktas bedrivs i området för närvarande. 

 

Området förändras i de delar som tas i anspråk för friluftsområdets stugor, mässhallar, utställningsytor, 

lokalgator, GC-väga, skoterleder, idrotts- och lekplatser  mm. 

  

Geotekniska undersökningar som redovisar vilka grundläggningsmetoder som skall tillämpas skall 

utföras i de områden där byggnader skall uppföras. Grundläggningsmetoden skall godkännas i 

samband med bygglovet.  

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 är avslutat.  

Vattenförekomster inom och intill detaljplanområdet 

Grundvatten samt ytvatten i Bottenviken ca 500 meter från planområdet och ett mindre tillflöde 

(vattendrag) som mynnar i Bottenviken finns 250 meter från planområdet. Inga sjöar eller vattendrag 

finns inom planområdet. 

Kemisk och ekologisk status för vattenförekomsterna idag och vilken påverkan är de 
utsatt för idag.  

Kustvattnen utanför planområdet i Bottenviken är Haparandafjärden.  

Statusen avseende ekologi är måttlig och god status väntas kunna uppnås 2021. 

Statusen avseende kemi (exklusive kvicksilver) är god. 

Uppgifter ur www.viss.lst.se , vattenkartan, 2010-06-21.  

 

http://www.viss.lst.se/
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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 från tidigare jordbruksmark till frilufts- och 

mässområde. 

Endast avloppsvatten i form av vatten från tvätt, disk, dusch och toalett uppkommer från anläggningen  

Allt avloppsvatten från anläggningen pumpas till det kommunala, miljöprövade, avloppsreningsverket 

i Haparanda och tillskottet av avloppsvatten är marginellt. 

 

Inga andra förändringar som påverkar grund- eller ytvatten väntas. Halten kvicksilver i bottenviken 

kommer ej att öka till följd av detaljplanens genomförande.  

 

Vid maximal utbyggnad kommer friluftsområdet och övriga funktioner intill att kunna ha motsvarande 

ca 60 stugor. Med två personer per stuga så blir belastningen ett maximalt dygn som från ett samhälle 

med ca 120 invånare.  

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. 

 

Bebyggelseområden, befintlig och planerad ny bebyggelse 

Befintlig bebyggelse i området är ett enbostadshus, Rantagården och som kommer att bibehållas.  

Planerad ny bebyggelse till planområdet är 20-talet uthyrningsstugor, ca 5 service och 

utställningssbyggnader, en biovärmeanläggning samt en till två större mässhallar. I anslutning till 

planområdet finns en äldre gård på Vuono 1:1, Skönvik. 

 

Förändringar och konsekvenser område för område  

 

Rantagården söder om gamla E4 

Markanvändning i gällande detaljplan 

- Detaljplan saknas 

 

Nuvarande markanvändning 

- Äldre bostadsbebyggelse i gårdsbildning 

 

Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande detaljplan 

Gården får användas i verksamheten och har försetts med bestämmelse om att bebyggelsen ej får 

ändras och att fasader skall bevaras. Stora naturområden har säkerställt runt gården för att den inte 

skall påverkas av övrig nyetablerad bebyggelse. Inga konsekvenser väntas. 

 

Friluftsområde mellan gamla väg E4 och nuvarande E4  

Markanvändning i gällande detaljplan 

- Detaljplan saknas 

 

Nuvarande markanvändning 

- Igenväxande äldre jordbruksmark och naturmark. 

 

Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande detaljplan 

- Området planeras som friluftsområde med camping. På ytan kommer det att finnas stugor, 

husvagnsplatser, tältplatser och servicebyggnader. På området planeras också minigolfbanor, 
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bollspel, simbassänger etc. Naturområden har lämnats mot väg E4 i norr för att minska 

problem med buller och risker med trafik. Naturområde har även lämnats mot Köpmansgatan. 

Landskapsbilden från E4 påverkas i mindre utsträckning. 

 

Naturmark mot och nuvarande E4  

Markanvändning i gällande detaljplan 

- Detaljplan saknas 

 

Nuvarande markanvändning 

- Naturmark. 

 

Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande detaljplan 

- Naturmark, ett läge för en skylt 10 meter hög har markerats invid väg E4. Inga konsekvenser 

väntas. 

 

Parkering mot Köpmansgatan  

Markanvändning i gällande detaljplan 

- Detaljplan saknas 

 

Nuvarande markanvändning 

- Naturmark. 

 

Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande detaljplan 

- Parkering, ett område med naturmark har lämnats mot Köpmansgatan . Ett område för allmän 

gång- och cykeltrafik har reserverats för den nuvarande GC-vägen. Inga konsekvenser väntas. 

 

Mässområde söder om gamla väg E4  

Markanvändning i gällande detaljplan 

- Detaljplan saknas 

 

Nuvarande markanvändning 

- Igenväxande äldre jordbruksmark och naturmark. 

 

Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande detaljplan 

- Området planeras som mässområde för bebyggelse med mässhallar, markparkering, mässytor 

etc. områdena förses med egna infarter för att underlätta för besökare till mässorna och 

förhindra att infarten till Skönviksgården används. Naturområden har lämnats mot fastigheten 

Vuono 1:1 för att minska påverkan på denna.  

 

Skönviksgården strax söder om (utanför) planområdet på fastigheten Vuono 1:1. 

Markanvändning i gällande detaljplan 

- Detaljplan saknas 

 

Nuvarande markanvändning 

- Äldre bostadsbebyggelse i gårdsbildning 

 

Förändringar i markanvändning i den nya planen i förhållande till gällande detaljplan 

Naturområden har säkerställt inom detaljplanområdets södra delar mot gården för att den inte skall 

påverkas av övrig nyetablerad bebyggelse. Gårdens infart skall endast användas av denna medan 

mässområdena förses med egna nya infarter för att separera trafiken. Inga konsekvenser väntas. 
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Trafik 

Lokalgator  

Området nås lätt från väg E4 och stadens lokalgator via Köpmansgatan, inga nya anslutningar till 

nationellt vägnät behövs och heller inga nya genomfartsgator. Utfartsförbud från kvartersmark reglerar 

in- och utfarterna mot Köpmansgatan. Invid väg E4 finns det plats att utöka korsningen 

E4/Köpmangatan om Trafikverket så önskar. 

Parkering 

Parkering för verksamhetens behov löses på den egna fastigheten. Parkering sker på särskild yta, inom 

friluftsområdet invid stugor och på mässområdet. 

Gång- och cykeltrafik 

Planområdet skall kopplas till kommunens GC-nät. 

 

 
Översikt gång- och cykelvägnät i anslutning till planområdet. 

Kollektivtrafik 

Området har god tillgång till Haparanda/Tornios lokaltrafik och länstrafikens regionala kollektivtrafik 

med hållplatser i direkt närhet till planområdet.  

Störningar från trafik 

Planområdet ligger i förhållandevis nära väg E4 varför vägens effekter har beaktas så att anöäggningen 

gäster ej uppehåller sig inom vägområdet och att avståndet till E4 minskar stöningen av buller från 

vägen. Vidare åtgärder mot buller skall vidtas genom placeringen av stugor/camping samt genom 

byggnadernas utförande till skydd mot buller.  
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Området ansluts till kommunal vatten- och avloppsförsörjning. 

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 med bioenergi från egen planerad anläggning samt elvärme. Det 

finns även möjlighet att ansluta anläggningen till fjärrvärme. 

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. 

Snö 

Områdets kommer att behöva snöröjas, snön skall därvid kunna omhändertas lokalt inom planområdet 

och den egna fastighetn för att minimera transporter, plats för detta skall lämnas i detaljplanen. 

 

Kommersiell service 

Det finns god tillgänglighet till kommersiell service i Haparanda och Torneå centrum.  

 

Rekreation, Sport, Friluftsliv, Lek 

Det finns god möjlighet till rekreation, sportanläggningar, isbana, bollplaner m.m. i Haparanda och 

Torneå centrum. Grönområden finns i Riekkola, Älvsstranden och Stadsviken vilka alla nås lätt via 

sammanhängande grönstråk i staden och GC-vägar och lokalgator. Planområdets verksamheter 

kommer att öka utbudet.  

  

Räddningsfordon/Utryckningsfordon 

Området måste vara tillgängligt för utryckningsfordon, brandbilar, ambulanser . Vanliga brandbilar 

och ambulanser kommer att ha tillgänglighet till området på de lokalgator som utförs för planens 

genomförande.  

Hälsa 

Buller 

Planområdet ligger i förhållandevis nära väg E4 varför vägens effekter bör beaktas. Åtgärder skall 

vidtas genom placeringen av stugor/camping samt genom byggnadernas utförande till skydd mot 

buller.  

Radon 

Radonförekomst hör samman med jordarter och berggrund. Vissa typer av graniter och pegmatiter, 

alunskiffer och grusåsar är högriskområden. Moränmarker klassas som normalradonmark och tex 

kalksten, sandsten och lera utgör lågradonmark. Planområdet ligger inom lågriskområde för 

markradon. Planen medför inga konsekvenser avseende risker för exponering för radon. Byggnaderna 

behöver inte uppföras varken radonsäkert eller radonskyddat.  

Friluftsliv och rekreation 

Närheten till Riekkola, Vuonoviken, kusten och skärgården erbjuder stora möjligheter till rekreation. 
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Risker och säkerhet 

Farligt gods 

Transporter med farligt gods på väg sker på väg E4 ca 100 meter från de områden där människor 

vistas stadigvarande och inga konsekvenser väntas. Transporter av farligt gods på järnväg, 

Haparandabanan, är ca 1500 meter från planerat område och inga konsekvenser väntas. 

Översvämningsfrågor och skredrisker 

De delar av fastigheten som föreslås för ny bebyggelse ligger mellan 4-6 meter över havet och 

Kommunen bedömer att det inte förekommer risker för översvämning eller skred inom området. 

Förorenad mark 

Ingen förorenad mark är känd inom planområdet.  

Miljökonsekvenser 

Kommunen bedömer att inga negativa konsekvenser för miljön framkommer vid detaljplanens 

genomförande.  

Administrativa frågor och ekonomiska frågor 

Plankostnader  

Planarbetet utförs av Haparanda kommun och bekostas av exploatören, ägaren till Vuono 2:1. 

För fördelningen av kostnaderna har ett plankostnadsavtal upprättats. 

 

Exploateringskostnader 

Kostnad för att anlägga området och dess infrastruktur m.m. belastar exploatören. 

 

Huvudmannaskap 

Huvudmannaskapet är enskilt. Kommunen är inte huvudman för planområdet.  

 

Exploateringen av området kan etappindelas. 

Genomförandetid 

Planeringen har inletts med upprättande av planprogram. Samråd hölls sommaren 2010, utställning 

hålls hösten 2010 och planen beräknas klar för antagande vintern 2010/2011.  

Exploatören kan då inleda arbeten tidigast under vintern 2010/2011. 

Planens genomförandetid är avsedd att vara 10 år.  
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ILLUSTRATION 

 
 

 

Planen ger tonvikt på ett mässområde och camping med en blandning av stugor, tält- och 

husvagnsplatser.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planhandlingarna har upprättats av Göran Wigren vid Samhällsbyggnadskontoret, Haparanda 

kommun. 

 

Upprättad  2010-11-15 
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