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HANDLINGAR

n Utställningsutlåtande enligt PBL 5:27

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Haparanda och Torneå städer är i en stor expansion sedan ett antal år. Ett utökat antal arbetstillfällen,
boendes 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. Onu-ådet 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 del av fastigheten Vuono 2:1.

Planens syfte är att möjliggöra ett fi•iluftsområde med campingplatser och stugor, mässområde och
ytor för aktiviteter såsom exempelvis skotermässor, hundutställningar, evenemang etc. Planen skall
också säkerställa befintligt bostadsonu-åde samt möjliggöra skapandet av anslutningar till befintliga
lokalgator, gång- och cykelvägar, skoterleder, naturmack, friyta och tätortens grönstråk mot
Bottenvikskusten/Riekkola isödet samt Vuono i norr och Leppikari i väster.

TIDIGT SAMRÅD MED LS OCH BEHOVSBEDÖMNING
Planprogram: Kommunen har bedömt att planen skall utföras ined 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. Detaljplanen
bandläggs och antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Länsstyrelsens svar 2010-04-19: Länsst)^relsen anser liksons kommunen att slet är z delta fall lä»^pligl
att inleda planprocessen med ett progra»zskede och att planens genomförande inte kan antas innebcira
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser dock att buller, påverkan på landskapsbilden och
kulturlandskapet liksom trcfksäkerhetsfi•crgor bör scirskilt belysas i planbeskrivningen. Se även

Läizsstyrelse^z yttrande över plarrpr°ogrammel.

Synpunkterna från Länsstyrelsen beaktas vid den kommande planeringen.

AVVÄGNING 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
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,
-Verksamheten kräver en relativt stor areal i ett tätortsnäsa läge,
-Områdets kopplingar till naturmark utanför planområdet är också av vikt.
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PLANDATA

Lägesbestämning , Areal och Markägande

Området finns i Haparanda centralort väster om bostadsområdet Skönvik. Området berör del av
fastigheten Vuono 2:1 som är ca 33 ha (aktuellt skifte) och är i privat ägo. Planområdet är ca 21

hektar.

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 onu•ådesbestämmelser finns för planområdet.

Detaljplaner , gällande och närliggande

Detaljplaner saknas i området medan flertalet detaljplaner angränsar till området.

Planprogram

Då översiktsplanen ej 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.

GÄLLANDE SKYDD

Riksintressen

Kommunen bedömer sammantaget att planen inte påverkar Riksintl•essena 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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Skyddad natur

Inga övriga skyddade områden som naturreservat eller nationalparker förekommer i planområdet. Stat,
kommun, förening eller enskild bar 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 onn•åden som beslutats för Landskapsbildsskydd av Länsstyrelsen enligt NVL
19 5 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 fi•ån Bottenvikskusten.

Strandskyddet berörs ej.

PROGRAMSAMRÅDET

Programsamråd har utförts och omfattade planprogram, grundkarta och fastighetsförteckning
enligt 5:19 PBL och 5:21 PBL. Program-Samråd har hållits skriftligen med fastighets- och
sakägare, berörda myndigheter, berörda kommunala förvaltningar och nämnder samt närboende.
Program-Samrådet har kungjorts i ortstidningarna NSD, NK och HB. Planen har funnits utställd
på Stadshuset och på kommunens hemsida på Intennet, www.hapar•anda.se

Inkomna yttranden under programsamrådet

Under samrådstiden inkom totalt 8 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande.

Program - Samrådets ställningstagande enligt PBL

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

Synpunkter enligt PBL som inte blivit tillgodosedda under Program - samrådet

Synpunkt från markägaren till Vuono 1:1 om att minska exploateringsgraden har ej tillgodosetts.

Val av alternativ för fortsatt arbete med planhandlingarna

Alternativ C valdes för att utgöra grund för det fortsatta planarbetet.

^t^
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SAMRÅDET

Sanu^åd har utförts och omfattade plankarta, grundkarta, planbeskrivning,
genomförandebeskrivning 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 Intennet,
www.haparanda.se

Inkomna yttranden under samrådet

Under samrådstiden inkorn totalt 7 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande.

Samrådets ställningstagande enligt PBL

Inlämnade synpunkter friån sakägare han blivit bemötta och till största del tillgodosedda.

Synpunkter enligt PBL som inte blivit tillgodosedda under Samrådet

Synpunkt från Trafikverket att I:ommunen skal bekosta eventuell ombyggnad av korsningar
tillhörande nationell väg E4 har ej tillgodosetts.
Yttrande från markägare till Vuono 1:1 om att inte exploatera ängarna på fastigheten Vuono 2:1
har inte tillgodosetts.
Yttrande från markägare till Vuono 1:1 om att minska exploateringen på fastigheten Vuono 2:1

har inte tillgodosetts.
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UTSTÄLLNINGEN

Utställningen har utförts och omfattade plankarta, grundkarta, planbeskt•ivning,
genomförandebeskrivning och fastighetsförteckning enligt 5:19 PBL och 5:21 PBL. Utställning
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 konununens hemsida på Intennet,

www.haparanda.se

Inkomna yttranden under utställningen

Under utställningen inkom totalt 8 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande.

Yl, Länsstyrelsen
Länsstyrelsen noterar att kommunen tagit hänsyn till Trafikverkets synpunkten friån samrådet
gällande utrynnnesbehov för ombyggnaden av korsningen mellan väg E4 och väg 775.

Länsstyrelsen ser positivt på att byggrätterna närmast väg E4 tagits boet så att avståndet mellan

bebyggelse och väg E4 ökar.

Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkten på planförslaget.

Prövningsgrunderna i 12 kap. 1 ^ PBL
Länsstyrelsen har inte sådana invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att
beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt 12 kap. 1 § plan- och bygglagen.

Koni^ne^itar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.

Y2. Svenska kraftnät
Svenska kraftnät han tagit del av handlingarna fön rubricerad detaljplan och han inget att minna

mot upprättat förslag.

IContme^^tar: Yttrandet föranleder inga ci»dringar av plai2förslaget.

Y3, Kommunstyrelsen AU, Haparanda stad
Au 5182, 20101025
Arbetsutskottet beslutar meddela samhällsbyggnadsnämnden
- att man inget har att erinra mot förslaget samt
- att planen skall antas av samhällsbyggnadsnämnden

Kohi»ientar: Yttrandet föra^zleder inga cindringar av pla^^förslaget.

Y4, Privatperson, S.K.
Jag kan inte se att ngn skoterled från campingen till skärgården planeras.
I framtiden kan skotersafaris/uthyrning och skoterturism utvecklas i samarbete med campingen

och andra entreprenörer.

Ko»unentar: Plankartan redovisar endast planområdet, en skoterled utanför området kan göras
ont överenskommelse »aed berörda markägare kan nås. Yttrandet föranleder inga ändringar av

planförslaget.
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Y5, Polismyndigheten iNorrbotten.
Polismyndigheten har ingen erinran mot den aktuella detaljplanen. Utifrån polisens brott- samt
trafiksäkerhetsförebyggande uppdrag är det av vikt att brottsförebyggande och
teafiksäkerhetsmässiga aspekter beaktas i det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Koninzentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.

Y6, Vuono Slcifteslags s^mf`ållighetsförening.
Utfartsväg till Vuono 1:1
Planförslaget berör utfartsvägen till Vnono 1:1 ("Skönvik") från lokalgatan som går i östvästlig
riktning genom planområdet (gamla E4:an). Vägmarken är samfälld mark för Vuono skifteslag
(del av Vuono s:4). I förslaget redovisas vägmarken som kvartersmark för mässområde och
kontor (M,K). Vidare framgår att den befintliga vägen skall vara tillgänglig för utfart från
angränsande fastighet (y). Av planbeskrivningen (sid 13) framgår att utfartsvägen endast skall
användas av Skönviksgården. Trafik till kvartersmarken öster och väster om vägen skall erhålla
egna anslutningar till lokalgatan. I genomförandebeskrivningen redovisas att kommunen inte är
huvudman för planonu-ådet. Det är klart att intentionerna i detaljplaneförslaget är att utfartsvägen
inte kommer att användas av eller behövs för verksamheter inom planområdet utan skall användas
som utfartsväg exklusivt av Vuono 1:1. Det är därför varken rimligt eller korrekt att vägmarkens
framtida användning redovisas som kvartersmark för mässområde och kontor. Vidare är det
tveksamt om noteringen i planbeskrivningen rättsligt kan reglera vilka som har rättigheten att
använda vägen varken gentemot markägaren eller gentemot ägaren av vägkroppen. Då
kommunen inte är huvudman för planen är det exploatören eller markägaren som har det ansvaret,
vilket även kan innebära driften av utfartsvägen. Med hänsyn till att utfartsvägen till Vuono 1:1
är en enskild väg och även skall ha den funktionen i framtiden, att vägområdet inte kommer att
behövas för verksamheterna inom Vuono 2:1 och att det enskilda huvudmannaskapet med vägen
redovisad som kvartersmark skapar oklarheter anser vi att vägområdet skall redovisas som
lokalgata alternativt inte ingå i detaljplanen. 1 första band bör det senare alternativet väljas då de
befintliga förhållandena därmed bibehålls -vägen kvarstår som enskild väg med Vuono
skifteslag som markägare och med Vuono 1:1 (och eventuellt Vuono2:1) som ägare till
vägkroppen och ansvarig för driften. Denna lösning påverkar inte på något sätt exploateringen

inom Vuono 2:1.

Gång och cykelväg
I planförslaget redovisas den befintliga gång- och cykelvägen längs Grankullevägen. En framtida
gångväg som planerats längs E4:an fi-ån Saluris med anslutning till den befintliga intill
Grankullevägen redovisas i illustrationsskissen längs lokalgatan men inte på plankartan.
Aven om gång- och cykeltrafik eventuellt samordnas med den planerade ersättningsvägen från
Leppikari i samband med ombyggnaden av E4:an är det ur trafiksäkerhetssynpunkt viktigt med en
särskild gång- och cykelväg inom detaljplaneområdet. Fordonstrafiken kommer efter
exploateringen sannolikt att vara väsentligt intensivare inom planområdet än väster om det.
Vi anser att en gång- och cykelväg längs lokalgatan skall redovisas på plankartan, som är det
juridiska dokumentet, såsom den redovisas i illustrationen.

Redaktionella synpunkter
I genomförandebesla-ivningen under rubriken fastighetsrättsliga frågor redovisas att rätt till väg
för olika eventuella nybildade fastigheter inom planområdet säkerställs genom att servitut upplåts
i stamfastighet eller bysamfälld vägmark (Vuono s:4).
Upplåtelse av servitut innebär att den härskande fastigheten erhåller rätt att bygga väg inom den
tjänande fastigheten. Servitutsupplåtelse är främst tillämplig i de fall där endast en fastighet har
behov av väg. I de fall där en väg skall användas av fler än en fastighet är anläggningslagen
tillämplig. En gemensamhetsanläggning bildas varvid även fördelning mellan fastigheterna sker
av kostnader för byggande och underhåll. För förvaltning av den gemensamma anläggningen kan
en samfällighetsförening bildas enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

i
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Ko^^mzentar: Utfarten cn- säker°stcilld för ange°änsande fastigheter genom begränsningar av
markens bebyggande nzed y: Marken skall vara tillgänglig för utfart för angrcnsande fastigheter°.
Att ange området som lokalgata medför ökad risk för obehörig trafik och att lämna området
planlöst lämnar oscikerhet kring markens användning. Beteckningen y ger ökad tydlighet och
bedöms av kommunen som tillräcklig för att säkerstcilla utfarten för angränsande fastigheter.

Illustrationen redovisar endast en möjlighet att göra en gång och cykelväg för alt öka onu°ådets
trivsel och är inte tvingande vcuför den inte redovisas på plankartan. Kommunen bedömer att
trafiken på lokalgatan är bege°cinsad och att någon separat GC-väg dci:för inte behöver anlciggas.

Genomförandebeskrivningen kompletteras med uppgift om att kommande fastighetsbildningar
med åtföljande utfartsfi-ågor antingen kan lösas med servitutsbildning alternativt
gemensamhetsanläggning där det bedöms lämpligare i enlighet med yttrandet.

Y7. Vattenfall
Vattenfall Eldistribution AB har inget ytterligare att erinra i rubricerat ärende. Vi ser att hänsyn

har tagits till våra tidigare synpunkter.

Konznte^ztar: Yttrandet föranleder inga cndringar av planförslaget.

Y8, Trafikverket
Planens syfte är att möjliggöra ett friluftsområde med campingplatser stugor och ytor för mässor
och utställningar. Området ligger intill E4 och väg 775 (I{öpmangatan).
I{ommunen har gjort förändringar från samrådsskedet som dels ger utrymme för en avfart från E4
dels har stugor flyttats längre från E4 vilket är positivt ur bullersynpunkt.
Vi har i övrigt inga ytterligare synpunkter vad gäller detaljplanen.

Konznzentar: Yttrandet föranleder inga ändringar uv planförslaget.

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

Yttrande från Vuono Skifteslags samfällighetsförening om förändringar för utfart från Vuono 1:1
samt om separat GC-väg har inte tillgodosetts.

Förändringar i planhandlingarna inför antagandet

Pla^thartan:
- Inga

Planbeskriwzingen:
- Inga

Ge^zo^^zförmadeGesln•iwxingen:
- Genon^förandebesk^°ivningen kompletteras med uppgift om att kommande

fastighetsbildningar ned åtföljande utfartsfi-ågor antingen kcm lösas med servitutsbildning

alternativt gemensamhetsanläggning där det bedöms lämpligare.

Förändringarna bedöms vara av mindre karaktcir va: för iu^gon ny utstcillning inte behöver göras,

PBL 5:27.
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FORTSATT HANDLÄGGNING ENLIGT PBL

Antagande av detaljplanen , PBL 5:29

Planen beräknas klar för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden hösten 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 tinder Program-Samråd,
samråd eller senast under utställningen och inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Brev till:
Lcinsstyrelse^2
Trafikverket (yttrande under samrådet)
Markägare Vuono 1: 1, privatperson (yttrcn^de under p^°ogramsanu°åd och samrådet)

RYM (yttrande under programsamråd och samrådet)
Vuono Skifteslags scu^^fcillighetsföreni^zg(yttrande u»^der 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.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Göran Wigren vid Samhällsbyggnadskontoret, Haparanda

kommun.

Upprättad 2010-11-15

Planförfattare: ^ran Wigren

fl'laneringschef
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