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Haparanda översiktsplan, förtydliganden om behov av underrättelse enligt 

protokollet om strategiska miljöbedömningar till konventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 

Frågan om underrättelse om den strategiska miljöbedömningen kopplat till 

samrådsversionen av Haparanda kommuns översiktsplan i enlighet med 

Esbokonventionens protokoll, har uppmärksammats av Miljöministeriet i 

Finland då Haparanda kommun skickat samrådshandlingar direkt till 

myndigheter och kommuner i Finland. Av samrådshandlingen framgår att 

Haparandas översiktplanearbete skall hanteras enligt Esbokonventionens 

protokoll och att handlingarna skall översättas till finska och att samråd ska ske 

med berörda finska kommuner och myndigheter. 

Naturvårdsverket och Haparanda kommun har diskuterat behovet av en formell 

underrättelse enligt Esbokonventionen protokoll och har kommit fram till 

följande; 

De verksamheter som föreslås i översiktsplanen och som potentiellt skulle kunna 

medföra en betydande miljöpåverkan i Finland är de områden som utpekas för 

vindkraft. Dessa områden ligger kvar oförändrade från den nu gällande 

översiktsplanen som beslutades 2014 och som Sverige underrättade Finland om 

2013. I föreliggande översiktsplan anges att dessa tidigare utpekande av 

områden för vindkraft gjordes när vindkraftverken var 130 m höga och att vid 

prövning av dagens 300 m höga vindkraftverk måste lämpligheten beaktas och 

påverkan på landskapsbild särskilt utredas. Dessa områden går därför inte att 

använda utan förnyad analys vid prövningar av nya, moderna och högre 

anläggningar. Kommunen är också uttalat restriktiv till vindkraftsetableringar i 

Torne älvdal och i kust och skärgård. 

Naturvårdsverket bedömer därför utifrån dessa förhållanden att någon betydande 

gränsöverskridande påverkan på miljön inbegripet hälsan inte kan antas vid 

genomförande av planen. Någon underrättelse i enlighet med 

Esbokonventionens protokoll om den strategiska miljöbedömningen och 

Haparandas översiktsplan bedöms därför inte behöva ske. 

Naturvårdsverket konstaterar också att det nu utsända samrådet genomförs i ett 

tidigt skede av planeringen det vill säga i avgränsningssamrådet för den 
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strategiska miljöbedömningen och möjlighet finns fortfarande att, om Finland så 

begär, en formell underrättelse kan genomföras i översiktsplanens 

granskningsskede. 

Naturvårdsverket ser dessutom mycket positivt på att Haparanda kommun 

översatt en sammanfattning av översiktsplanen till finska och att kommunen 

genomför samråd med angränsande kommuner och regionala myndigheter. 

__________________________ 

 

Beslut om denna skrivelse har fattats av enhetschef Christian Haglund efter 

föredragning av Egon Enocksson, kontaktpunkt för Esbokonventionens 

protokoll. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

För Naturvårdsverket 

Christian Haglund 

   Egon Enocksson 

 

För kännedom: 

Haparanda kommun, Göran Wigren 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
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Haparanda kommun
kommun@haparanda.se

Förslag till översiktsplan för Haparanda kommun med 
tillhörande fördjupningar för staden, de större byarna 
älvdalen och skärgården
Handlingar daterade 2022-01-10 för samråd enligt 3 kap 9 § plan- och 
bygglagen (2010:900). PBL.

Inledning 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall en översiktsplan vara lätt att 
förstå, den skall antas av kommunfullmäktige och innan dess skall 
förslaget bli föremål för samråd och offentlig granskning.

Haparanda kommun har arbetat fram ett förslag till 
kommunövergripande översiktsplan med tillhörande fördjupningar för 
staden, de större byarna älvdalen och skärgården. Inom kommunen 
kommer översiktsplanen att utgöra program och underlag för framtida 
planläggning samt underlag för prövning av bygglov och andra 
tillståndsärenden.  

 Enligt 3 kap. 5 § PBL ska det framgå av översiktsplanen:
 grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- 

och vattenområden

 kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras

 hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer

 hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling inom kommunen

Yttrande

Datum
2022-03-07

 

Ärendebeteckning 
401-553-2022
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 hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av 
bostäder

 sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken

 kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön 
som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller 
upphöra

Under samrådet om ett förslag till en översiktsplan ska länsstyrelsen 
enligt 3 kap 10 § PBL särskilt ta tillvara och samordna statens 
intressen, tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar 
avseende allmänna intressen enligt 2 kap PBL, verka för att 
riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillgodoses och att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, samt att redovisning av 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge är förenligt med 7 
kap 18 e § första stycket MB. Länsstyrelsen ska även verka för att 
markanvändningsfrågor som berör två eller flera kommunen 
samordnas på ett lämpligt sätt och även verka för att en bebyggelse 
och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors 
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion.

Förslag till översiktsplan

Haparanda kommuns förslag till översiktsplan med tillhörande 
fördjupningar för staden, de större byarna, älvdalen och skärgården 
skall förverkliga den fysiska miljön i enlighet med kommunens vision 
2035.  Översiktsplanen kommer till stora delar att bygga vidare på den 
plan som är behandlad och antagen 2006- 06-19 och 2013-04-15. 

Översynen och revideringarna kommer huvudsakligen att utgöras av 
inarbetande av det underlag för Havsplanering som Haparanda tagit 
fram tillsammans med grannkommunen Kalix, uppdatering och 
avstämning av riktlinjer för bostadsförsörjningen, ett antal nya 
områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Planen kommer 
även att anpassas till kategorierna för mark- och vattenanvändning 
enligt Boverkets ÖP-modell 2.1 kompletterat med kommunala 
ställningstaganden. Den bygger även vidare på kommunens samarbete 
med Torneå i Finland samt lyfta de mellankommunala frågorna med 
grannkommunerna Kalix, Överkalix och Övertorneå.

Sammanfattning av länsstyrelsens synpunkter 

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen till största del uppfyller de 
krav om vad som ska framgå av en översiktsplan. Länsstyrelsens 
synpunkter utgör till största delen rådgivning och förtydliganden.
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Översiktsplanen innehåller en uppräkning av planeringsförutsättningar 
(och i viss mån av visioner) för kommunen men Länsstyrelsen anser 
att den ger inte en helt tydlig vägledning inom alla delar hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

När det gäller områden utpekade för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge kan kommunen förbättra bristfälliga beskrivningar och 
motiveringar gällande både föreslagna nya områden och tidigare 
områden i gällande översiktsplan. Länsstyrelsen anser att det är av 
särskild vikt att strandskyddet och LIS hanteras grundligt för att 
underlätta tillämpningen och att undvika oklarheter i möjligaste mån i 
framtida bedömningar och prövningar inte minst för sökande i 
enskilda beslut om strandskyddsdispens i havs- och vattenområden. 

Översiktsplanen ska även visa kommunens syn på risken för 
klimatrelaterade skador på den byggda miljön som kan följa av 
översvämning, ras, skred och erosion, samt hur sådana risker kan 
minska eller upphöra ska också framgå. Länsstyrelsen bedömer att det 
i översiktsplanen saknas kommunalt ställningstagande hur 
klimatrelaterade risker kan minska eller upphöra.

Länsstyrelsen anser att planen till stor utsträckning tillgodoser 
riksintressen och följer fastlagda miljökvalitetsnormer.  

Med kända väl utredda förutsättningar och tydlig vägledning blir 
planen ett stöd vid kommunens löpande ärendehantering samtidigt 
som det innebär en information till kommunens invånare om vad de 
kan förvänta sig.

Synpunkter enligt 3 kap 4 - 6 § § PBL

Riksintressen
Kommunikationer 

I översiktsplanen ska kommunen visa hur den planerade 
markanvändningen tar hänsyn till anspråken av riksintressen. Det är 
viktigt att redovisa hur riksintressen för kommunikation påverkas vid 
en tänkt etablering och vilka faktorer som bör beaktas i efterföljande 
planering för att riksintressenas funktion inte ska påverkas negativt. 
Exploatering nära transportanläggningar får inte påverka 
möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av dessa. 
Rekommendationerna till planen kopplat till framtida markanvändning 
bör förtydligas med en beskrivning av påverkan på riksintresset för 
kommunikationer samt vilken hänsyn som tas till riksintresset.

Trafikverket genomför en riksintresseöversyn. Nya kriterier har redan 
fastställts vilket leder till att flera riksintressen kommer falla bort och 
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andra tillkomma. Exempelvis föreslås väg 99 tas bort som riksintresse 
och Haparanda bangård tillkomma som riksintresse. Under juni 2022 
bedöms ett uppdaterat utpekande kunna beslutas och publiceras.

Vindbruk

Vindkraften är ett område där teknikutvecklingen bland annat gällande 
höjden på verken har gått förhållandevis fort. För att kunna ta väl 
underbyggda beslut behövs därför en aktuell bild av hur vindkraften 
påverkar sina omgivningar.

Förhållningen till riksintresse vindbruk är endast representerat i text 
och inte i de kartor som medföljer i samrådsversionen. Det går det inte 
med säkerhet bedöma om området är skyddat mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet enligt Miljöbalken 
3 kap §8. Kommunen behöver vara tydligare gällande specifikt det 
riksintresse vindbruk som ligger inom kommunen, att det tas upp 
antingen i text eller redovisas i kartmaterialet.

Rennäring

Kommunen anger värdena för områden av intresse för rennäringen 
enligt 3:5 MB och synliggör dessa på en karta.

Det allmänna rennäringsintresset innebär att mark- och vattenområden 
som har betydelse för renskötseln ska så långt som möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. 
Renskötselområdet ska kunna överlämnas till senare generationer utan 
att naturresurserna har förbrukats. Områden utanför 
riksintresseområden kan i en prövning komma att anses så viktiga att 
de ska betraktas som riksintresse och inte får påtagligt försvåra 
renskötseln.

Behovet av en hållbar energianvändning är angeläget men ytterligare 
vindkraftverk på Seskarö riskerar påtagligt försvåra renskötseln 
genom att markerna blir obrukbara. Seskarö är en begränsad yta och 
undvikelseeffekt på grund av verken gör att renar inte har någonstans 
att få betesro. 

Kommunen ser och har lyft detta som konsekvenser i sin samlade 
bedömning. Samråd med Sametinget alternativt samebyn också ska 
hållas eftersom Seskarö ligger inom riksintresseområde för 
rennäringen och redan nu undviker renarna området.

Kulturmiljö

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver tydligare strategier och 
ställningstagande hur bevarandet av den redovisade kulturhistorisk 
värdefulla bebyggelsen samt kulturmiljöer ska ske. Kommunen bör 
identifiera målkonflikter och ta ställning till hur kommunen avser att 
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prioritera mellan olika intressen. Genom detta så blir det också 
tydligare på vilket sätt som kommunen tillgodoser de områden som 
utgör riksintresse för kulturmiljö. Översiktsplanen blir också ett bättre 
stöd vid den fortsatta planeringen samt enskilda prövningar i 
kommunens löpande ärendehantering.

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och 
erosion
Risk för olyckor

Kommunens föreslagna bostadsutveckling på båda sidor av väg 99 i 
området Sandviksstrand kommer leda till behov för oskyddade 
trafikanter att korsa väg 99. Vid planering av bostäderna behöver 
därför kommunen utreda trafiksituationen med hänsyn till 
trafiksäkerheten och föreslå eventuella åtgärder så att 
trafiksäkerhetsbrister inte uppstår.

Ras, Skred, Erosion

Under rubriken Skredrisker anger kommunen att det inom kommunen 
finns ett känt riskområde för skred i Keräsjoki, och att "Torneälvens 
kanter är flacka och risken för skred är därför liten i älvdalen". 
Kommunen ger även ett ställningstagande: "Nyetablering av 
bebyggelse i Keräsjoki skall utföras med hänsyn till riskerna för 
skred." Vi vill här trycka på att det i samband med detaljplanering och 
utomplans bygglov samt förhandsbesked, alltid ska utföras bedömning 
av ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Vi vill också framhålla 
vikten av att vid prövning av markens lämplighet för avsett 
planändamål måste livslängden hos bebyggelse, anläggningar etcetera 
vara utgångspunkten. Översvämningsförebyggande åtgärder, till 
exempel uppfyllnader och vallar, kan medföra geotekniska 
konsekvenser vilket också måste beaktas. 

SGU:s kartvisare Förutsättningar för skred i finkornig jordart 
innehåller tyvärr för ögonblicket inga data för Haparanda kommun. 
Men SGU:s jordartskarta visar att det finns stora områden med 
exempelvis silt, som under vissa förutsättningar (topografi mm.) kan 
vara skredkänsliga. Till exempel längs Torne älv, där även 
översvämnings- och erosionsproblematik kan påverka 
skredförutsättningar.

Förutsättningar för erosion beskrivs i ett eget avsnitt och områden 
känsliga för erosion längs havskusten visas översiktligt i en karta. 
Kommunen skriver att områdena är olämpliga att exploatera. 

SGI har i ett regeringsuppdrag om harmonisering av statligt 
framställda planeringsunderlag avseende ras, skred och erosion 
tillsammans med bland annat MSB och SGU tagit fram en vägledning 
ras, skred och erosion 
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(http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-
vagledning/sgi-vl.pdf). Underlagen finns åskådliggjorda i en 
kartvisningstjänst: https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/. 
Kartvisningstjänsten uppdateras regelbundet och nya underlag kan 
tillkomma. Informationen är från geoteknisk synpunkt värdefull vid 
strategiska val av lämplig markanvändning. 

Vi vill här särskilt peka på underlagen Stränders eroderbarhet som 
kompletterar kommunens redovisning med förutsättningar längs 
vattendrag och stränder. Särskilt längs Torneälven och Käresjoki finns 
områden med potentiellt hög eroderbarhet. 

Miljökvalitetsnormer, MKN
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. 

I dag finns det miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 
vattenförekomster samt omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormer för 
vatten fastställs med stöd av 5 kap MB, enligt 
vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrift HVMFS (HVMFS 2019:24 samt HVMFS 2019:25). Notera 
att nya Miljökvalitetsnormer gäller från 20 december 2021. Här 
behöver översiktsplanen uppdateras (sida 44).

Översiktsplanen saknar information angående hydromorfologisk 
status (sida 44). Översiktsplanen får inte medföra försämring av 
ekologisk status avseende hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Det 
gäller i synnerhet parametrarna under kvalitetsfaktorn ”Morfologiskt 
tillstånd”. Exempelvis bör parametern ”Vattendragets och sjöars 
närområde” och ”Svämplanets strukturer och funktion i vattendrag 
och sjöar” kontrolleras så att föreslagna etableringar inte medför 
försämring av status från en statusklass till en lägre.

För planeringen är det högst relevant att alla berörda 
vattenförekomster beskrivas detaljerat med avseende på namn, id, 
vattenkategori, statusklassning och MKN. Information om detta kan 
sökas i VISS (https://viss.lansstyrelsen.se/). I översiktsplanen som 
beslutades 2013 fanns en tabell med alla berörda vattenförekomster 
som även skulle kunna vara med i den nya ÖP efter uppdatering med 
statusbedömningar och risk för cykel 3 i VISS. Det även vara bra om 
vattenförekomster ingår i kartmaterialet.

För vissa vattenförekomster saknas det klassningar för näringsämnen 
och växtplankton för cykel 3, detta på grund av att för gamla data inte 
ska användas enligt bedömningsgrunder, se till exempel 
Enskärsfjärden 
(https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11434006
&managementCycleName=Cykel_3). Länsstyrelsen vill här tipsa om 
att det finns data för näringsämnen och växtplankton från aktuella 
kustinventeringar nedladdningsbara i sharkweb 

https://viss.lansstyrelsen.se/
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11434006&managementCycleName=Cykel_3
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11434006&managementCycleName=Cykel_3
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(https://www.smhi.se/data/oceanografi/datavardskap-oceanografi-och-
marinbiologi/sharkweb) som ska användas i nästa statusklassning för 
cykel 4 och kan vara nyttiga för kommunen i fortsatt planering.

Strandnära etableringar av bostäder och/eller fritidshus kan medföra 
risk för försämring av status för berörda vattenförekomster. För att 
kunna föreslå LIS-områden eller annan bebyggelse som inte försämrar 
vattenstatus måste avlopps- och dagvattenlösningarna vara 
genomtänkta. Ökad belastning av avloppsvatten kan påverka 
ekologisk status avseende kvalitetsfaktorn ”Näringsämnen”. 

Länsstyrelsen vill även påminna att det sedan 2018 även finns en 
bedömning av hydromorfologisk status i kustvatten. Etablering i 
kustvattenförekomsternas närområde samt i det grunda vattenområdet 
(till exempel muddringar, hamnar, pirar, båttrafik, bryggor) kan 
medföra risk för försämring i det avseendet och måste beaktas.
Den hydromorfologiska statusen får inte försämras vid anläggning av 
enklare friluftslivs- och turismanläggningar, till exempel brygga, 
småbåtshamn och att det behövs tillstånd för muddringar.

Mellankommunala frågor och regionala förhållanden
Ett antal frågor rörande olika typer av risker bör hanteras som 
mellankommunala intressen. Samarbete över kommungränser rörande 
riskbedömning och hantering, tex. rörande översvämningsrisk är 
värdefull. I ett större planperspektiv som tex. kommunens 
översiktsplan innebär är materialförsörjning en typisk sådan fråga.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge LIS
I översiktsplanen finns en förteckning över redovisade. De sex nya 
LIS-områden som föreslagits är markerade med (NYTT), vilket är bra. 
(LIS-område 6, 7,8,9,13,17 är nya). Kommunen kan med fördel 
förtydliga översiktsplanen om vilka förändringar i befintliga LIS-
områden som skett. Kommunen har även åtta fördjupade 
översiktsplaner för Haparanda centralort, Säivis, Vuono och Salmis, 
Seskarö, Karungi, Nikkala, Torne älvdal och Skärgården.

När LIS-områden redovisas inom en fördjupning av översiktsplanen 
så torde det innebära att de är mer ingående utredda och motiverade. 
Länsstyrelsen tycker att det ibland blir svåröverskådligt och otydligt 
då det delvis skiljer sig i detaljeringsgrad av information gällande LIS. 

För ökad tydlighet och läsbarhet anser länsstyrelsen att kommunen bör 
ha ett kartunderlag som visar LIS-områdets avgränsning i anslutning 
till den beskrivande texten.  

Kommunen har och en skrivelse om att ”Befintliga fiskelägen och 
fritidshusetableringar i skärgården bör kunna kompletteras med ett 

https://www.smhi.se/data/oceanografi/datavardskap-oceanografi-och-marinbiologi/sharkweb
https://www.smhi.se/data/oceanografi/datavardskap-oceanografi-och-marinbiologi/sharkweb
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mindre antal fritidsbostäder eller övernattningsstugor exempelvis för 
besöksturism. Exempel på öar där sådan Kompletteringsbebyggelse 
bör tillåtas är skärgårdsholmarna Klaus, Kataja, Östra Knivskär, 
Lilla Almsten och Haru. Områden är för små för att kunna utgöra 
LIS-områden men bör ändå kunna bebyggas med 
kompletteringsbebyggelse.”. Vad menar kommunen med 
kompletteringsbebyggelse och vilka kriterier gäller samt vad menas 
med att området är för litet för att kunna utgöra LIS. Länsstyrelsen 
finner detta otydlig och allmänt skriven, den behöver motiveras och 
förklaras ytterligare.

Kommunen anger ”exempel på öar” där detta skulle kunna vara 
lämpligt. Det kan inte uteslutas att det skulle kunna gälla på alla öar 
om kommunen anser att områdena är ”för små för att utgöra LIS”. 
Med en sådan formulering förefaller det som att kommunen avser att 
kunna tillämpa LIS-skälet även om det inte är utpekat och godkänt i 
översiktsplanen. Länsstyrelsen har sett sådana enskilda ärenden om 
strandskyddsdispens och de har återförvisats med en följd att det 
drabbar sökande.

Möjligheter till kompletterande bebyggelse har också krav att beakta 
värden i kulturmiljön och andra skydd/intressen.

”Planen redovisar nya utbyggnadsmöjligheter för fritidsbebyggelse på 
ett flertal öar i Haparanda skärgård, som Skomakaren, Seskarö, 
Hamnskär, Kataja, Kalus, Tirro, V Knivskär och Ö Knivskär. I 
Haparanda skärgård finns totalt 652 öar. ” 

”Fördjupningen för skärgården redovisar aktiva fiskeläger. I 
anslutning till fiskelägen skall det vara möjligt att pröva byggnation 
av anläggningar för fisket och tillhörande anläggningar för 
fisketurism och övrig turism. I områden för fritidshusbebyggelse skall 
det vara möjligt att även pröva viss nybebyggelse och mindre 
anläggningar för besöksnäring.” 

Ska det tolkas som att resterande öar av dessa 652 är undantagna och 
kommunen är restriktiv i skärgården eller kompletterar dessa två 
varandra eftersom det också framgår av beskrivningen av skärgården 
att det finns fiskelägen på många av öarna? Länsstyrelsen ser ingen 
redovisning av de aktiva fiskelägen som nämns i texten och önskar ett 
förtydligande var dessa aktiva fisklägen finns. 

Länsstyrelsen anser att vid utpekande av LIS-områden bör bedömning 
av berörda vattenförekomster göras på en mer detaljerad nivå. Här är 
det även viktig att bedöma de kumulativa effekter som uppstår när 
flera etableringar och verksamheter planeras i samma 
vattenförekomst. 
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Det är bra att kommunen vill säkerställa fri passage för allmänheten 
genom att en remsa från stranden ska lämnas allemansrättsligt 
tillgängligt, dock anser Länsstyrelsen att remsan behöver vara minst 
30m. 30m är också det området där Vattenförekomstens status är 
bedömd för parametern ”närområde”.

Länsstyrelsen konstaterar också att flertalet av de utpekade LIS-
områdena ligger helt eller delvis inom områden som omfattas av 
landskapsbildskydd och där vissa åtgärder är förbjudna, bland annat 
ny bebyggelse. Det bör således framgå att det krävs tillstånd vid 
enskilda åtgärder eller vid detaljplaneläggning ett upphävande av detta 
skydd.

Kirveskari kust LIS 6 
”Ett mindre område på östra delen av Salmisudden.”
Beskrivning saknas om vad som är tanken för detta område som är ett 
nytt LIS-område. Här behövs ett förtydligande av kommunen för att 
det ska kunna ligga som grund vid en framtida prövning 

Purraniemi, kust LIS 7–9. 

Tre mindre LIS-områden redovisas på södra delen av udden ”Nya 
fritidshus kan ge bättre underlag för service.” 
Ingen ytterligare beskrivning eller motivering finns för dessa 
föreslagna områden. 

Karungi och Södra Korpikylä LIS 16 och 17 
Vattenförekomsten för LIS-områdena i Karungi och Korpikylä 
(Torneälven - Vattendrag - VISS - VattenInformationsSystem för 
Sverige (lansstyrelsen.se) har bedömts till hög status för de 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna ’vattendragets närområde’ och 
’vattendragets svämplan’. Parametern ’vattendragets närområde’ har 
en bedömd påverkan på 5%, och ’vattendragets svämplan’ har en 
bedömd påverkan på 4%. Gränsen mellan hög och god status går vid 
6% påverkan. Då det råder förbud mot försämring på dessa parametrar 
och det ligger väldigt nära gränsen till försämring önskar vi gärna se 
en påverkansanalys där man väger in planerad påverkan, men också 
kommande planerad påverkan längs vattenförekomsten för att 
säkerställa att status på ovan nämnda parametrar sänks.

Seskarö västra LIS 13

Seskarö västra är ett nytt LIS-område. När det gäller rennäringens 
intresse så omfattar Seskarö kärnområde Seskaröhalvön. Området 
används flitigt under vinterhalvåret som vinterbetesland. Förutom 
betesplats (lavrika barrskogar), är Seskarö samtidigt skiljnings- och 
utfodringsställe vid anläggningen söder om Seskarö samhälle. 
Området är av samebyn redovisat som naturligt uppsamlingsområde. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA29376215
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA29376215
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Sametingets synpunkt är att kommunen inte bör utse detta som LIS-
område eftersom det är kärnområde av riksintresse enligt 3:5 MB. Två 
flyttleder av riksintresse möts och går upp på Seskarö. En förtätning av 
bebyggelse kommer att påtagligt försvåra flyttledernas användning samt 
möjligheten till vinterbete. Om Seskarö förlorar sin funktion som 
betesmark får det till följd att det blir trängre av renar på andra av 
samebyns vinterbetesmarker vilket kan leda till konkurrens inom 
samebyn och även påverka grannsamebyar

Råd enligt 2 kap. PBL

Infrastruktur
Väg

Generellt kan kommunen ge tydligare beskrivningar hur kommunen 
anser att statliga vägar ska förbättras samt hur kommunens syn på 
oskyddade trafikanters trafiksäkerhet och framkomlighet genom byar 
kontra framkomlighet för den långväga trafiken. 

Kommunen skriver att ” Haparanda påverkar Trafikverket för att väg 
99 skall ha hög trafiksäkerhet och god framkomlighet genom hela 
kommunen. Etapper av vägen behöver därför breddas”. Trafikverket 
framför att de planerar i dagsläget ingen breddning av vägen och 
önskar att kommunen förtydligar varför vägen behöver breddas. 

Det är bara i undantagsfall som Trafikverket ger tillstånd för nya 
utfarter till Europavägar, riksvägar och vissa större länsvägar. Dessa 
vägar är ofta mycket trafikerade med höga krav på trafiksäkerhet och 
framkomlighet. Det är positivt att kommunen på lyfter fram 
restriktivitet mot nya anslutningar mot E4 som en rekommendation. 
Positivt är också att kommunen förordar att ny bebyggelse kan 
lokaliseras till byvägar som ansluter till väg 99 för att undvika 
direktutfarter till väg 99 eftersom fler anslutningar riskerar att 
försämra framkomligheten och trafiksäkerheten. 

Av handlingen framgår att det finns ett utökat byggnadsförbud från 
vägområdet för E4 och väg 99. Det råder inte byggnadsförbud inom 
detta område. För objekt som inte ligger inom detaljplan och som inte 
kräver bygglov gäller enligt väglagen en tillståndspliktig zon. Inom 
detta område ska om möjligt inte finnas byggnader eller andra 
anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten. Länsstyrelsen beslutar 
om tillstånd inom tillståndspliktig zon från väg. För E4 och väg 99 
genom Haparanda kommun är den tillståndspliktiga zonen 30 m. 

Det är positivt på att kommunen har för avsikt att verka för ökad 
gång- och cykeltrafik genom anläggande av cykelvägar och 
attitydpåverkan. Det finns nu möjlighet för kommuner att söka stöd 
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för cykelåtgärder som bidrar till att utveckla och främja hållbara 
stadsmiljöer, genom de så kallade stadsmiljöavtalen.

Haparanda stad arbetar för en separat gång och cykelväg längs E4 och 
väg 99 genom hela kommunen samt för väg 725 från E4 till Seskarö. 
Kommunen kan här ge en tydligare beskrivning av hur förslaget 
hänger ihop med övrig utveckling som föreslås i översiktsplanen. Kan 
oskyddade trafikanters behov av att färdas längs E4, väg 99 och väg 
725 öka i och med utveckling av exempelvis nya bostadsområden eller 
nya arbetsplatsområden? 

Kommunen förordar anläggande av gång- och cykeltunnel under väg 
E4 mellan centrum och IKEA. Det finns idag två planfria passager i 
närheten och stängsel ska sättas upp för att försvåra möjligheten att 
gena över E4. Stängselåtgärdens effekt bör utvärderas innan det kan 
bli aktuellt att se över behov av gång- och cykeltunnel under E4 på 
platsen. 

Under kapitlet konsekvenser har kommunen infört skyddsavstånd för 
E4 och väg 99. Kommunen bör förtydliga vad detta skyddsavstånd 
avser.

Sjöfart

Kommunen redovisar ett antal hamnar av kommunalt intresse tre av 
dessa i sin egen kommun. Av handlingen framgår inget kommunalt 
ställningstagande eller rekommendationer hur utveckling eller fortsatt 
användning avses vara. 

Det är positivt att planen bland annat uppmärksammar att skärgården 
är ett mycket viktigt rekreationsområde i kommunen och en viktig del 
av besöksnäringen. Farlederna, i likhet med hamnarna, är av en stor 
vikt för en levande skärgård och att det kanske lite tydligare bör 
framgå i översiktsplanen att dessa bör värnas i pågående och framtida 
mark- och vattenplanering.

Skotertrafik

Vid upprättande av nya skoterleder i kommunen är 
trafiksäkerhetsfrågan viktig att beakta och samråd med Trafikverket 
nödvändigt.

Godstrafik

Kommunen planerar ett framtida logistikcentrum ”Godset logistik och 
industriområde” för gods på järnväg/väg samt industri och 
lagerverksamhet. Området ligger i nära anslutning till E4 och 
Haparandabanan.  Generellt är Trafikverket restriktiv till nya 
anslutningar mot E4 och vid exploateringar utmed det funktionellt 
prioriterade vägnätet kan exploatörer behöva bidra till åtgärder så att 
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tillgängligheten inte försämras. Det krävs också att kommunen i ett 
tidigt skede tar fram en trafikanalys med fyrstegsprincipen som grund 
vid val av åtgärder. Analysen bör vara övergripande där hela 
trafiksituationen beaktas och inkludera bland annat val av transporter 
och trafikslag och alternativa färdvägar. Fortsatta dialoger i frågan bör 
ske med Trafikverket.

Kulturmiljö
Översiktsplanen ambitionsnivå när det gäller avsnitten om 
kulturmiljöer och hur kommunen avser att säkerställa bevarandet av 
dessa kan höjas. Länsstyrelsens saknar kommunens tankar hur man 
kan bygga vidare utvecklingen av kommunen med utgångspunkt i 
kulturmiljöerna. När kommunen beskriver visionen att skapa en god 
livsmiljö och ta ansvar för en hållbar framtid nämns ingenting om 
kulturmiljöer, trots att de borde vara en självklar resurs och 
framgångsfaktor för att uppnå denna vision. 

Kulturmiljöerna utgör i mångt och mycket platsens själ, eftersom de 
ser ut som de gör på grund av de förutsättningar och historiska 
skeenden som är unika för just den platsen. Genom att värna och 
bygga vidare på kulturmiljöerna skulle kommunen kunna förstärka de 
kvaliteter som är unika för just Haparanda och som får folk att trivas 
just där, oavsett om det handlar om att behålla invånare eller attrahera 
nya, eller att locka turister. Att värna befintliga värden och resurser, 
exempelvis i form av det redan byggda kulturarvet, är också 
avgörande i arbetet för en hållbar framtid. 

Kommunen har valt att inte ta fram en särskild kulturmiljöanalys för 
landsbygdens byar och kulturlandskapet. Kommunen hänvisar till att 
bevarandeplanen som finns med i översiktsplanen säkerställer viss 
bebyggelse och kulturlandskap mot icke önskvärda förändringar. 
Länsstyrelsen noterar att bevarandeplanen enbart innehåller byggnader 
(inte heller alla kända kulturhistorisk värdefulla byggnaderna, saknas 
gör exempelvis tingshuset i Haparanda och kyrkomiljön i Karungi) 
och inte miljöer, kulturlandskap eller kulturlämningar. Länsstyrelsen 
anser att kommunen bör analyseras kulturmiljön utifrån ett bredare 
sammanhang så att bevarandeplanen uppfyller sitt syfte. 

Länsstyrelsen har svårt att se att översiktsplanen och bevarandeplanen 
i nuvarande form ger kommunen den vägledning som behövs för att 
de ska kunna hantera kulturmiljövärden på det sätt som är kommunens 
ansvar, och säkerställa att skador på kulturmiljön undviks. Kommunen 
bör i översiktsplanen vara tydliga med hur de avser att ta tillvara 
kulturvärden inom ett visst område. Då blir planen ett stöd vid 
kommunens löpande ärendehantering samtidigt som det innebär en 
information till kommunens invånare om vad de kan förvänta sig.
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Kommunen kan med fördel anlita någon person med 
kulturmiljökompetens för att kulturmiljöavsnitten i översiktsplanen 
ska uppnå en högre kvalitet. Nu finns det flertalet begrep kopplat till 
kulturmiljö som är otydliga eller används på fel sätt. I handlingen 
nämn bland annat ”fornbrukslämning” vilket är oklart vad som avses 
eftersom det inte är ett begrepp som brukar användas. 

Kraftförsörjning
Inom Haparanda kommun har Svenska kraftnät två 400 kV ledningar 
tillhörande transmissionsnätet för el. Strax norr om kommunen 
planeras Aurora line som är en tredje förbindelse till Finland men 
detta påverkar troligen inte kommunen. 

Transmissionsnätet för el är ett essentiellt planeringsunderlag för 
kommunalt planeringsarbete både ur perspektivet att befintligt 
transmissionsnät är samhällsviktig infrastruktur som tryggar Sveriges 
energiförsörjning, och en förutsättning för storskalig 
samhällsplanering. Svenska kraftnät efterfrågar en inkludering, där det 
svenska elsystemet utgör en grundläggande del av infrastrukturen. 
Elsystemet utgör en förutsättning för samhällets primära funktioner 
och för att Sverige ska klara av både internationella och nationella mål 
som miljö-, klimat- och tillväxtmål. Svenska kraftnät anser mot 
bakgrund av vad som anges ovan att elsystemets roll ska synliggöras i 
planen. 

En översiktsplan där inte transmissionsnätet finns redovisat ihop med 
övrig planering är svår att ta ställning till. Transmissionsnätet (el 
överföring via 400 och 220 kV-ledningar) har de högsta 
spänningsnivåerna som finns i Sverige och kan likställas med 
europavägar, medan region- och lokalnät arbetar med regional och 
lokal eldistribution. Näten har olika funktion, spänningsnivåer och 
olika planeringsförutsättningar. Transmissionsnätet jobbar med 
överföring över långa avstånd inom och mellan länder. Det är därför 
av stor vikt för samtliga parter att man tydligt klargör åtskillnad 
mellan spänningsnivåer eftersom transmissionsnätet för el är av 
nationellt intresse för Sverige. 

Mot bakgrund av vad som anges ovan bör planen redovisa 
transmissionsanläggningar på det kartunderlag som redovisar hur 
mark- och vattenområden planeras i planen. Transmissionsnät och 
distributionsnät ska också särskiljas i planen och det ska tydligt 
framgå att det är transmissionsledningar. Transmissionsnätet för el går 
att hämta via Geodataportalen, (www.geodata.se), som WMS eller 
som en shape-fil.

Kommunen bör ha följande synpunkter i beaktande vid exploatering 
som kan påverka det regionala elnätet: 
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 Flytt eller förändring av befintliga regionnätsledningar kan 
innebära att ny linjekoncession måste sökas. Att ansöka om 
linjekoncession är en omfattade process som tar flera år att 
genomföra. Det är inte heller säkert att koncession ges för en 
ny ledning/ledningssträckning.

 Vid behov av ombyggnad av ledningar inom regionalt elnät 
vilka är linjekoncessionspliktiga ledningar är det troligt att ny 
koncession behöver sökas vilket är tidskrävande.

 En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 
55 kV, ska placeras på ett minsta avstånd på 10 meter från 
närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och 
elsäkerhetsrisk.

 Vid en eventuell kabelläggning av Vattenfall Eldistributions 
regionnätsledningar så är det viktigt att ta i beaktande att även 
markkablar har säkerhetsavstånd till byggnation samt andra 
ledningsslag.

 Regionnätsledningar förlagda i mark ska inom kvartersmark 
skyddas med u-område. 

När det gäller det lokala elnätet bör kommunen ha detta i beaktande:

 En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 
24 kV ska placeras på ett minsta avstånd på 10 meter från 
närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och 
elsäkerhetsrisk.

 Nya exploateringar medför ett behov av både nya ledningar 
och nya nätstationer för elförsörjning. Nya ledningar är i stort 
sett alltid markförlagda kablar i tätbebyggt område men kan 
vara både markförlagda kablar och ledningar byggda i luft på 
landsbygden.

 För att undvika magnetfält ska avstånd från station till 
stadigvarande vistelse vara minst 5 meter. För att undvika 
brandrisk ska avstånd mellan station och brännbart material 
vara minst 5 meter.

 En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till 
anslutningspunkt är cirka 200 m. Det kan dock variera 
beroende på nätstationens kapacitet och områdets 
elförbrukning.

Miljö och riskfaktorer
Radon 
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Radonproblematik är viktig att ta upp och beakta i kommunal 
planering. Radongas bildas från grundämnet Radium och är ett led i 
den radioaktiva sönderfallskedjan uran-bly. Radongas som bildas kan 
ackumuleras i markens porluft, men även lösas i grundvatten. Naturlig 
förekomst av uranmineral i berggrunden och sandiga jordarter med 
hög andel porer som kan leda och ackumulera radongas kan därmed 
påverka risk för högre radonhalter. 

Det generella sambandet mellan jordart, bergart och radonrisk kan 
dock variera efter lokala faktorer och bör verifieras genom mätning. 
Att i en (äldre) karta exempelvis generellt ange kategorin hällmark 
som normalriskområde för radon bör undvikas, då det sänder fel 
signaler till läsaren. Risk beror på bergart, inte på om det finns berg i 
dagen eller ej. Därtill finns aktuella geofysiska mätningar att tillgå 
som kan användas som illustration. 

SGU genomför geofysiska mätningar av strålning och dessa redovisas 
i kartvisaren Gammastrålning, Uran. Haparanda kommun uppvisar 
generellt låg- till medelhög radonrisk, s.k. normalradonmark. Ett 
mindre antal förekomster av något högre mätvärden förekommer inom 
kommunen. Kombinationen av denna kartvisare och förekomst av 
sandiga jordarter med hög andel porer (SGU kartvisare Jordarter) bör 
ge en mer rättvisande bild.

Sur sulfatjord 

Sur sulfatjord förekommer inom kommunen. Detta kan leda till 
avsevärd miljöpåverkan genom sura lakvatten vid oxidering av 
jordlager, tex. genom grundvattensänkning eller schaktarbeten. 
Haparanda kommun nämner detta i planhandlingen. 

Då miljöpåverkan kan bli märkbar vid fel hantering, bör detta vara en 
förekomst som visas i karta, tex. genom WMS-kopplade data från 
SGU:s kartvisare Sur sulfatjord. Man bör dock vara medveten om att 
av SGU karterade jordartsgränser inte är absoluta, utan visas i 
generaliserad form. Kartan kan avvika något på plats. Vid dikning, 
schaktning eller andra åtgärder bör därför generellt säkerställas på 
plats att ingen sur sulfatjord föreligger.

Förorenad mark

Förorenade områden, om potentiella eller verifierade, är mycket 
viktiga att ta hänsyn till i kommunal planering. Generell 
problemställning rörande risker förenade med markanvändning inom 
förorenade områden, eventuell påverkan på markanvändning och 
möjliga åtgärder kopplade till problematiken bör tas upp. 

Länsstyrelsen har identifierat potentiellt förorenade områden, EBH-
stödet är en karttjänst som visar potentiellt förorenade områden. Vid 
inventeringen bedöms bland annat föroreningarnas farlighet och 
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mängd, risk för spridning och risk för att människor ska exponeras. 
Bedömningen utmynnar i en riskklass som framför allt är en 
prioritering av efterbehandlingsinsatser. Riskklassen är en 
ögonblicksbild av den kunskap som finns och de aktuella 
förhållandena på platsen. 

Vid markarbeten eller ändrad markanvändning bör oftast en 
miljöteknisk undersökning utföras även vid riskklass 3 och 4 eftersom 
de bedömningar som ligger till grund för riskklassen i MIFO fas 1 för 
det mesta är uppskattningar utifrån intervjuer eller arkivuppgifter av 
varierande kvalitet och därför är förhållandevis osäkra.

Om etableringar planeras i eller angränsande till potentiellt förorenade 
områden får arbetena inte medföra en spridning av föroreningar som 
kan påverka människors hälsa och miljön.

Förekomst av potentiellt förorenade områden belägna inom 
aktsamhetsområde för skred eller riskområde för översvämning kan 
påverka spridningsrisk och riskvärdering. 

Kommunen bör vara uppmärksam om att markföroreningar i 
synnerhet finns i centrala Haparanda.

Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt 
verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till 
miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt 
miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid 
tillämpningen av miljöbalken. 

Kommunen lyfter miljömålen som förutsättningar och länsstyrelsen 
kan inom vissa delar se hur kommunen arbetar mot dessa. Det vore 
önskvärt med tydligare ställningstaganden till dessa och hur man 
arbetar mot att uppnå dem. Det blir också lättare för kommunen att 
följa upp och utvärdera planen som verktyg för att uppnå målen. 

Klimateffekter, skyfall och översvämning
Den 1 augusti 2018 ändrades Plan-och bygglagen. I 3 kap PBL 
förtydligas att av översiktsplanen ska framgå kommunens syn på 
risken för klimatrelaterade skador på den byggda miljön som kan följa 
av översvämning, ras, skred och erosion, samt hur sådana risker kan 
minska eller upphöra ska också framgå.

Trots att översiktsplanens rättsverkan sträcker sig till 2035, så kommer 
följderna av planen i form lokaliserings- och markanvändningsfrågor 
ha en betydligt längre livslängd. Av den anledningen finns det starka 
skäl att beakta de klimatmässigt förändrade förutsättningar som kan 
komma att uppstå i ett längre tidsperspektiv.
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I föreslagen översiktsplan Del 3 ”Förutsättningar”, beskrivs effekter 
av klimatförändringar. Det gäller då bland annat nederbörds- och 
temperaturförändringar, erosion i vattendrag samt risk för vattentäkter.

Länsstyrelsen bedömer att det i översiktsplanen saknas kommunalt 
ställningstagande hur klimatrelaterade risker kan minska eller upphöra 
(PBL 3 kap. 5§ 4p).

Länsstyrelsen anser att Haparanda kommun behöver komplettera 
översiktsplanen med ställningstagandet och uppgifter om hur 
kommunen avser minimera risker kopplat till effekter av 
klimatförändringar.

Det kan handla om att: 
 ange att andel hårdgjord yta i tätorter ska regleras, 
 att höjdsättning av byggnader ska utföras så att 

översvämningsrisk till följd av kraftiga regn inte ska uppstå, 
 att dagvattenfunktion ska dimensioneras efter förväntad 

framtida nederbörd, 
 ange vikten av skydd av huvudvattentäkt och övriga 

vattentäkter från effekter av klimatförändringar.
 ange planmässiga riktlinjer för minimering av risk kopplat till 

erosion i Torne älv, se vägledning ras, skred, erosion 
Vägledning Ras, skred, erosion (ver. 2021_1.4.1) 
(swedgeo.se).

När det gäller Del 4 Generella rekommendationer och Del 5 
Fördjupade översiktsplaner, är det av största vikt att de ovan angivna 
förutsättningarna och de av Länsstyrelsen föreslagna 
rekommendationerna avseende del 3 i översiktsplanen lyfts fram 
tydligt. Alternativt att det i del 4 och del 5 tydligt hänvisas till de 
förutsättningar och de av Länsstyrelsen föreslagna 
rekommendationerna som är aktuella från avsnitt del 3 i 
översiktsplanen.

Översvämningsdirektivet 
Förordning (2009:956) om översvämningsrisker syftar till att minska 
ogynnsamma följder av översvämningar. Arbetet sker genom att 
systematiskt kartlägger översvämningshot och översvämningsrisk och 
sedan tar fram riskhanteringsplaner. Haparanda har identifierats som 
ett område med betydande översvämningsrisk där en 
riskhanteringsplan har tagits fram. Riskhanteringsplanen innehåller 
mål och åtgärder för att minska risken för att människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av skador till 
följd av översvämning. 

https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
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I den föreslagna översiktsplanen saknas kommunens ställningstagande 
till riskhanteringsplanen. Översiktsplanen kan behöv kompletteras i 
det avseendet.

Samråd 
Samråd i ärendet har ägt rum med Trafikverket, Sjöfartsverket, SGI, 
SGU, SMHI, Försvarsmakten, Sametinget, MSB, Energimyndigheten 
samt Svenska Kraftnät och Naturvårdsverket. I handläggningen har 
även deltagit företrädare för Länsstyrelsens enheter för 
samhällsplanering och kulturmiljö, samhällsskydd och social 
hållbarhet, naturmiljö, miljöskydd, och miljöanalys samt naturresurs 
och rennäring.

De som deltagit i yttrandet
Beslutet om yttrande har fattats av landshövding Lotta Finstorp med 
planarkitekt Joakim Lundbäck som föredragande. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bilaga med detaljsynpunkter
Kulturmiljö

Länsstyrelsen har noterat att översiktsplanen innehåller flera begrepp 
kopplat till kulturmiljö som är otydliga eller används på fel sätt. 
Begreppet kulturmiljövård är en handling som utförs för att vårda 
kulturmiljöer, och en riktigare benämning av kapitlet Kulturmiljövård 
vore därför ”Kulturmiljöer” eller ”Kulturmiljövärden”. I handlingen 
nämns ”fornbrukslämningar”. Det är oklart vad som avses, eftersom 
det inte är något begrepp som brukar användas. Sandskär benämns 
som ett ”fiskeläger” men den riktiga benämningen är fiskeläge. På sid 
52 nämns kulturminnesvård, vilket numera heter kulturmiljövård.

Kulturmiljöprogrammet är framtaget i samarbete med flera av länets 
aktörer inklusive kommunerna. Det är inte enbart Länsstyrelsens 
program och den rätta benämningen är ”Norrbottens 
kulturmiljöprogram”. Det i programmet utpekade kulturmiljöerna 
inom Haparanda kommun kan med fördel nämnas i texten samt hur 
miljöerna i kulturmiljöprogrammet ska tas till vara. 

Det kan behövas ett förtydliga skrivningarna kring miljöer skyddade 
enligt kulturmiljölagen (KML). I 1 kap 1§ KML betonas ansvaret att 
skydda och vårda kulturmiljön och att såväl enskilda som myndigheter 
har skyldighet att visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön, samt 
försäkra sig om att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas vid 
planering och utförande av åtgärder. Kulturmiljölagen omfattar 
fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen, men 
också helhetsmiljöer. Till kyrkliga kulturminnen hör såväl kyrkor som 
begravningsplatser och byggnader på begravningsplatser. 

I översiktsplanen omnämns tre fornvårdsobjekt som finns inom 
kommunen. Det blir i detta sammanhang lite missvisande att endast ta 
upp fornvårdsobjekt, som är miljöer som länsstyrelsen skyltar upp och 
vårdar. Kommunen bör här hellre redovisa vad som gäller för 
lagskyddade fornlämningar, som har skydd enligt 2 kap. kulturmiljö-
lagen. Kulturlämningar har ett skydd enligt 1 kap. 1§ kulturmiljö-
lagen. 

Om redovisningen ska omfatta alla kulturmiljövärden som är 
inventerade och utpekade bör den också redovisa kulturhistoriska 
vägmiljöer, utpekade broar samt värdefulla odlingslandskap inom 
kommunen. 

Under avsnittet Havet och skärgården återfinns en kortfattad 
kulturmiljöbeskrivning, under rubriken ”Kulturvärden”, men där finns 
även häckningsområden för fåglar redovisat. Det måste ha fallit bort 
någon rubrik.
Det bör av planen framgå att i de fall ny mark ska tas i anspråk för 
exploateringar ska ett samråd ske med länsstyrelsen, enligt 
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kulturmiljölagens 2 kap. 10 §. Samrådet ska ske redan innan området 
exploateras och detaljplaneläggs. I första hand ska påverkan på 
lagskyddade fornlämningar undvikas och om fornlämningar berörs 
ska tillstånd enligt kulturmiljölagen sökas. Därför är det bra om det 
framgår för varje område med fördjupad översiktsplan och LIS-
områden.

Kraftförsörjning
Under rubrik ”Kraftförsörjning” finns faktafel. En 220 kV ledning, 
Djuptjärn över till Finland, är borttagen och finns alltså inte kvar 
längre som det står i planhandlingen. Den har ersatts av UL21 S3-4 
Djuptjärn-Keminmaa som går över till Finland. 

Det finns också eventuellt planer på att förstärka sträckan mellan 
Svartbyn och Keminmaa. Det står felaktigt Råbäcken i handlingarna.
Intresset finns att återanvända 220kV ledningsgatan. Den kan i så fall 
ianspråktas för den nya 400 kV ledningen mellan Svartbyn och finska 
gränsen. Det skulle innebära att väldigt lite ny mark behöver 
ianspråktas för en ny 400 kV ledning mellan Svartbyn och finska 
gränsen vilket är positivt. 

Infrastruktur

Gamla Haparandabanan är inte längre utpekad som riksintresse vilket 
bör ändras i kartan på s.34.

E4 och väg 99 benämns som rekommenderade vägar för transport av 
farligt gods. Väg 398 är också rekommenderad väg för farligt gods 
vilket beskrivningen bör kompletteras med. 
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Haaparannan yleiskaavaehdotus 
 
Hankkeen kuvaus 
 
Haaparanta sijaitsee Suomen/Tornion kaupungin rajanaapurina. Tästä syystä Haaparannan maankäyttö ja 
toiminnot vaikuttavat myös Suomen alueeseen. Vaikutukset voivat olla sekä myönteisiä että kielteisiä. Siksi 
Haaparannan yleiskaavatyötä on käsiteltävä Espoon sopimuksen pöytäkirjan mukaisesti, ja asiakirjat on 
käännettävä suomeksi, ja kuuleminen on järjestettävä asianomaisten Suomen kuntien ja viranomaisten 
kanssa. Ympäristöministeriö on 18.2.2022 ilmoittanut, että ei näe tällä hetkellä tarvetta pöytäkirjan 
mukaiseen kansainväliseen kuulemiseen. 
 
Prosessi toteutetaan Ruotsin kaava- ja rakennuslain mukaisesti. Kaavan on toteutettava Haaparannan Visio 
2035-asiakirjan sisältöä. Yleiskaava laaditaan keräämällä taustatietoa kaikista asianomaisista 
naapurikunnista Suomesta ja Ruotsista sekä asianomaisilta viranomaisilta. Prosessissa kootaan myös 
taustatietoa kuntalaisilta. Saadun aineiston perusteella kunta järjestää sen jälkeen virallisen 
kuulemistilaisuuden raportteineen ja karttoineen. Ensimmäisen kuulemisen jälkeen huomioidaan siitä esitetyt 
kannanotot ja aineisto työstetään ne huomioiden ja lähetetään yleisön ja asianomaisten tarkastuskäsittelyyn. 
Siten saadut lausunnot kootaan ja suunnitelma on valmis kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Haaparannan osayleiskaavatyössä tärkeimmiksi ajankohtaisiksi alueellisiksi yhteisiksi suunnitteluasioiksi 
Perämeren alueen suomalaisten ja ruotsalaisten kuntien ja järjestöjen kanssa on määritelty: 

- Ruotsin ja Suomen henkilöjunaliikenteen yhteen liittäminen,  
- ruotsalaisten ja suomalaisten satamien yhteistyö/yhteiskäyttö, 
- ruotsalaisten ja suomalaisten lentokenttien yhteistyö/yhteiskäyttö,  
- alueellisen joukkoliikenteen parantaminen maanteillä ja rautateillä,  
- työ joka tähtää siihen, että valtatie E4 saadaan kohtaamisvapaaksi, liikenneturvalliseksi ja hyvin 

kuljettavaksi,  
- Norrbotnia-radan toteuttaminen,  
- yleiskaavoitus- ja alueellisen suunnittelun yhteistyön lisääminen,  
- yhteinen näkemys tuulivoimarakentamisesta sekä  
- Perämeren saariston matkailun, ulkoilun, rakentamisen ja luonnonsuojelun kehittäminen.  

 
Suhde maakuntakaavaan 
 
Haaparannan yleiskaava-alueeseen Suomen puolella rajautuvaa aluetta koskee 19.2.2014 vahvistettu Länsi-
Lapin maakuntakaava.  Alue kuuluu maakuntakaavassa Perämeren kaareen, kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti tärkeään kehittämisvyöhykkeeseen. Merkinnällä osoitetaan kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti tärkeä kehittämisvyöhyke. Kehittämisvyöhykkeen toimintojen verkostoitumista tulee edistää 
alueidenkäyttöratkaisuilla. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava palvelutasoltaan 
korkeatasoisiin kansainvälisiin liikenneyhteyksiin, erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuuden ja 
turvallisuuden parantamiseen, raideliikenteen kehittämiseen sekä tietoliikenneverkostoihin. Perämeren 
rannikon matkailu- ja virkistyspalvelujen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
veneilyreittien ja –satamien kehittämistarpeet sekä yhtenäisen kevyen liikenteen reitin 
kehittämismahdollisuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon maankohoamisen 
taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset sekä turvata maiseman ja luonnontalouden erityispiirteet ja 
luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus. Maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriperinnön 
kansainvälisten arvojen säilymistä ja matkailullista hyödyntämistä tulee edistää. 

mailto:kommun@haparanda.se
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Ruotsin rajaan rajoittuva alue sijoittuu maakuntakaavassa kaupunkikehittämisen kohdealueelle (kk 8500), 
johon kuuluvat Kemin, Tornion ja Haaparannan kaupunkialueet sekä Keminmaan kunnan eteläisimmät 
alueet. Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutua, johon kohdistuu maakunnallisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä 
kehittämisen tarpeita ja niiden yhteensovittamista. Alueen suunnittelun lähtökohtana tulee olla 
kaupunkimaisen kokonaisilmeen muodostaminen yhdyskuntarakennetta täydentävällä ja eheyttävällä tavalla. 
Alueen suunnittelussa tulee turvata asuin- ja elinympäristön laatu sekä varautua palveluiden, teollisuuden ja 
energiantuotannon kasvuun sekä logistiikan muutoksiin. Suunnittelussa on otettava huomioon alueen luonto-
, maisema- ja kulttuuriperintöarvot.  
 
Valtakunnan rajaan rajoittuviin alueisiin sijoittuu Länsi-Lapin maakuntakaavassa myös matkailun vetovoima-
alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue Tornio–Haaparannan kauppakeskittymä (mv 8412). 
Merkinnällä osoitetaan matkailun ja virkistyksen vyöhykkeitä, joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä 
kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista. Aluetta tulee kehittää matkailupalvelukohteiden, 
maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena alueen 
pääkäyttötarkoitusten kanssa yhteen sopivalla tavalla. Kulttuuriperintö-, maisema- ja luontoarvoja tulee 
vaalia matkailun vetovoimatekijöinä. Tornion keskustan pohjoispuolelta Torniojokilaaksoa myötäillen 
Liakasta Ylitornion Kainuunkylään asti sijoittuva alue on maakuntakaavassa osoitettu maaseudun 
kehittämisen kohdealueeksi Liakka–Kainuunkylä (mk 8037). Merkinnällä osoitetaan maaseutuvyöhykkeitä, 
joihin kohdistuu alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista. Alueella tulee säilyttää ja 
kehittää monipuolisesti maaseudun elinkeinoja, palveluja, asutusta ja kulttuuriympäristöä. Pysyvän 
asutuksen sijoittumista tulee edistää olemassa olevaa rakennetta täydentäen.  
 
Länsi-Lapin maakuntakaavassa Tornionjokilaakso on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeänä alueena (ma 6098), alue ulottuu Tornion kaupungin pohjoispuolelta lähelle Ylitornion 
keskustaajamaa. Kaavamääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on turvattava merkittävien 
kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Länsi-Lapin maakuntakaavassa on osoitettu 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteystarve Suomen ja Ruotsin rajalle sekä Torniojoen suuntainen 
viheryhteystarve. 
 
Lapin liitto on parhaillaan käynnistämässä tuulivoimaselvitystä (Lapin tuulivoimaselvitys 2022). Tavoitteena 
on kartoittaa Lapin alueelta tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet sekä laatia maankäyttö- ja rakennuslain 9 
§:n tarkoittama riittävä selvitys ja merkittävien vaikutusten arviointi mahdollisen maakuntakaavoituksen 
lähtötiedoiksi ja kuntakaavoituksen tueksi. Selvitys laaditaan maakuntakaavatasoa vastaavaksi. Selvityksellä 
ei ole tarkoitus poistaa hankekohtaista tarkempien selvitysten tarvetta eikä kaavoitukseen kiinteästi kuuluvaa 
vuorovaikutus- ja osallistumismenettelyä. 
 
Lapin liiton näkemys 

 
Lapin liitto näkee tärkeinä ja ajankohtaisina yhteisinä Perämeren alueen suunnitteluasioina liikenteeseen 
liittyen myös tavaraliikennekuljetukset raiteilla, EU:n ydinverkkokäytävien North Sea-Baltic ja Scandinavian-
Mediterranean pohjoisten laajennusten kohtaamisen Perämeren kaarella, rajan ylittävien kestävien 
liikenneratkaisujen edistämisen ja kuljetus- ja matkaketjujen toimivuuden parantamisen sekä rajat ylittävän 
liikennejärjestelmäyhteistyön ja sen koordinaation tehostamisen.  
 
Lapin liitto näkee yhteistyön maiden rajalla sijaitsevien alueiden kehittämisessä hyvin tärkeänä, jotta 
yleiskaavaehdotuksessa mainitut tavoitteet voivat toteutua. Haaparannan yleiskaavaehdotuksessa esitetyt 
tavoitteet ja kehittämisperiaatteet vastaavat hyvin Länsi-Lapin maakuntakaavassa esitettyjä tavoitteita ja 
kehittämisperiaatteita.  
 
 
LAPIN LIITTO 
 

                                                                                                                              
 
Mika Riipi    Paula Qvick 
maakuntajohtaja   suunnittelujohtaja 
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Förslag till översiktsplan för Haparanda 
 
Projektets beskrivning 
 
Haparanda ligger som gränsgranne till Finland/Torneå. Därför påverkar Haparandas markanvändning och 
verksamheter även det finska området. Konsekvenserna kan vara både positiva och negativa. Därför 
måste Haparandas översiktsplan hanteras enligt Esbokonventionens protokoll och dokumenten måste 
översättas till finska och samråd med berörda finska kommuner och myndigheter ska arrangeras. 
Miljöministeriet har den 18 februari 2022 meddelat att det inte för tillfället ser något behov för ett 
internationellt samråd.  
 
Processen genomförs enligt svenska plan- och bygglagen. Planen måste förverkliga innehållet i Haparanda 
stads Vision 2035. Översiktsplanen upprättas genom att samla bakgrundsinformation från alla berörda 
grannkommuner i Finland och Sverige samt berörda myndigheter. Under processen samlas även 
bakgrundsinformation från kommunmedborgare. Utifrån mottaget material arrangerar kommunen sedan ett 
officiellt samråd med rapporter och kartor. Efter första samrådet bearbetas materialet utifrån de 
ställningstaganden som kommit in och planen skickas till granskning till allmänhet och berörda instanser. 
Yttranden från den sammanställs och planen är färdig att godkännas av kommunfullmäktige.  
 
Som viktigaste gemensamma regionala samplaneringsfrågor med finska och svenska Bottenvikskommuner 
och organisationer har följande frågor tagits upp:  

- Sammankoppling av svensk och finsk persontågtrafik, 
- Samarbete/samnyttjande av svenska och finska hamnar, 
- Samarbete/samnyttjande av svenska och finska flygplatser,  
- Arbete för bättre regional kollektivtrafik på väg och järnväg,  
- Arbete för att väg E4 skall vara mötesfri, trafiksäker och ha god framkomlighet  
- Förverkligande av Norrbotniabanan, 
- Ökat samarbete med översiktsplaner och regional planering, 
- Gemensam syn på vindkraftsexploateringar  
- Utveckling av Bottenvikens skärgård för turism, fritidsliv, byggande och naturskydd. 

 
Förhållande till landskapsplanen 
 
Området på finska sidan intill Haparandas översiktsplaneområde omfattas av Västra-Lapplands 
landskapsplan som antagits den 19 februari 2014. I landskapsplanen är området en del av Bottenviksbågen, 
en nationellt viktig utvecklingszon. Med markering anvisas en internationellt och nationellt viktig 
utvecklingszon. Nätverksbyggande mellan utvecklingszoner bör främjas genom 
områdesanvändningslösningar. I den mer detaljerade planen måste beredskap för internationella 
trafikförbindelser med högklassig servicenivå beaktas, framförallt framkomlighet och säkerhet av 
huvudvägar, utveckling av tågtrafik och datanät. I den mer detaljerade planeringen av turist- och 
rekreationsservice bör hänsyn tas till båtleders och hamnars utvecklingsbehov samt 
utvecklingsmöjligheterna för en sammanhållen GC-led. I den mer detaljerade planen måste landhöjningens 
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser uppmärksammas och landskapets och naturhushållningens 
särdrag samt den regionala representativiteten av naturens utvecklingsprocesser säkerställs. Bevarande av 
värden som förknippas med landhöjningskustens natur- och kulturtradition måste främjas liksom de turistiska 
möjligheter som dessa innebär.  
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Området vid gränsen mot Sverige ingår i landskapsplanen i ett område (kk 8500) anvisat för stadsutveckling 
och omfattar Kemis, Torneås och Haparandas centrumområden samt de sydligaste områdena av Keminmaa 
kommun. Markeringen anvisar en stadsregion med landskapsmässigt viktiga utvecklingsbehov när det gäller 
områdesanvändning och samordning. Områdets planering bör utgå från en enhetlig stadsbebyggelse som 
skapas genom att komplettera och samordna nuvarande samhällsstruktur. Kvaliteten i boende- och livsmiljö 
måste säkerställas i områdets planering samtidigt som förändringar i serviceutbud, industriell verksamhet 
och energiproduktion samt logistik måste beaktas. Områdets värden inom natur, landskap och kulturarv 
måste beaktas i planeringen.  
 
Till områden vid riksgränsen tillhör i Västra-Lapplands landskapsplan även handelsplatsen Torneå-
Haparanda, ett attraktivt turistområde, anvisat för utveckling av turism och rekreation (mv 8412). 
Markeringen används för turism- och rekreationszoner med markanvändningsmässiga utvecklings- och 
samordningsbehov. Området bör på ett samordnat sätt utvecklas som ett besöksmål, för landsbygdsturism 
samt service och leder i enlighet med områdets huvudsakliga användningsändamål. Kulturarvs-, landskaps- 
och naturvärden måste värnas som besöksnäringens attraktioner. Området från Liakka norr om Torneå 
centrum och fram till och med Kainuunkylä i finska Övertorneå har i landskapsplanen anvisats till ett 
landsbygdsutvecklingsområde, Liakka-Kainuunkylä (mk 8037). Markeringen används för landskapszoner 
med utvecklingsbehov kring områdesanvändning och samordning. Landsbygdsnäringar, service, boende 
och kulturmiljö måste bevaras och utvecklas mångsidigt. Etablering av fast bebyggelse bör främjas genom 
komplettering av befintlig struktur.  
 
I Västra-Lapplands landskapsplan har Tornedalen anvisats som ett viktigt område för kulturarvs- och 
landskapsskydd (6098). Området sträcker sig från och med Torneå stad norrut till finska Övertorneås 
centrala tätort. Enligt planbestämmelsen ska bevarande av viktiga kulturhistoriska och landskapliga värden 
säkerställas i planeringen. Kollektivtrafikens och GC-trafikens sammansatta behov fram till finsk-svenska 
gränsen samt behovet av sammanhängande grönområden längs Torneälv har anvisats i Västra-Lapplands 
landskapsplan.  
 
Lapplands förbund håller för närvarande på att starta en vindkraftsutredning (Lapplands vindkraftsutredning 
2022). Målet är att kartlägga lämpliga vindkraftområden i Lapplands län samt att göra en utredning med 
tillräcklig omfattning och bedöma viktiga konsekvenser enligt 9 § i markanvändnings- och bygglagen. 
Arbetet ska resultera i ett underlag för en eventuell landskapsplanläggning och som stöd för kommunal 
planläggning. Utredningen upprättas på ett sätt som motsvarar nivån i landskapsplaner. Utredningen syftar 
inte till att eliminera behovet av mer detaljerade utredningar för aktuella projekt och inte heller det 
samrådsförfarande och delaktighetsprocess som ingår i planläggningsprocessen.  
 
Lapplands förbunds inställning 
 
Lapplands förbund anser att även järnvägstransporter ingår i Bottenviksbågens viktiga och aktuella 
gemensamma trafikfrågor. Även EU:s huvudkorridor North Sea-Baltic och norra delen av Scnadinavian-
Mediterraneas som möts på Bottenviksbågen är viktiga liksom utvecklingen av hållbara 
gränsöverskridande trafiklösningar och fungerande transport- och resekedjor samt effektivisering och 
samordning av det gränsöverskridande samarbetet inom trafik. 
 
Lapplands förbund anser att samarbetet är mycket viktigt vid utveckling av områden i anslutning till 
riksgränsen för att nå upp till de mål som presenteras i förslaget till översiktsplan. Målen och 
utvecklingsbehoven i förslaget till Haparandas översiktsplan ligger väl i linje med de mål och 
utvecklingsgrunder som ingår i Västra-Lapplands landskapsplan. 
 
 
LAPPLANDS FÖRBUND   
 
 
 
 
 
Mika Riipi  
landskapsdirektör 
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planeringschef  
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Lausunto Haaparannan yleiskaavaehdotuksesta 
 
TEKN 23.02.2022 § 49    
1683/10.02.01/2022    
 
 
Valmistelija Kaupunginarkkitehti Harri Ryynänen, 040 7048720 

 
Kohdennetut kysymykset ja ehdotukset 
 
Ajankohtaiset yhteiset suunnitteluasiat Tornion kaupungin kanssa (s. 13) 
Mielestämme tähän tulisi lisätä seuraavat asiat: 
- Rajalla-kaupunginosan jatkokehittäminen mm. Europan 14-kilpailun 
voittaneen ehdotuksen pohjalta  
- Yhteisen Kaupunginlahden kehittäminen kaupunkilaisten virkistystä, 
kultturitoimintaa sekä matkailua tukevaan käyttöön 
- Matkailua palvelevan infrastruktuurin parantaiminen kaksoiskaupungin 
ydinkeskustassa, etenkin Tornionjoen ranta-alueilla (esimerkiksi 
yhteysmahdollisuudet ja tarpeiden osoittaminen Cape Eastin ja Torandan 
välillä  
 
Riksintressen (alkaen s. 24) 
 
Ovatko Riksintresse-aluerajaukset pysyneet ennallaan edelliseen 
yleiskaavaan nähden? Jos rajauksiin on tullut muutoksia, ne olisi syytä 
osoittaa selvästi kartoilla ja selostuksessa. 
 
Friluft och turism (s.28) 
 
Matkailun kehittäminen yhteistyössä Tornion kanssa – esimerkkeinä rajan, 
kahden aikavyöhykkeen, yhteisen rannikko- ja jokivarsikulttuuriin 
ainutlaatuisuuden esilletuominen matkailukohteena ja -tuotteena 
kaksoiskaupunkien ydinkeskustan alueilla. Erikoisuutena alueella voidaan 
nostaa moninaiset rajanylitystavat nyt ja tulevaisuudessa – 
”aikamatkaamalla”, golffaamalla, soutamalla, uimalla, pyöräilemällä, 
kävelemällä ja miksipä ei gondolihissilläkin. 
 
Talvisen matkailun kehittämisessä alueella voidaan yhdistää ja kehittää 
laajat moottorikelkka- ja maastoreitit kansainvälisesti merkittäväksi, 
saavutettavien palveluiden varrella olevaksi kokonaisuudeksi, joka ulottuu 
mereltä tuntureille kahden valtakunnan alueella. 
 
Gång-och cyckeltrafik (s.38) 
 
Valtakunnan rajat ylittävien kevyenliikenteen väylien lisääminen tekstiin. 
Kukkolankosken ylittävän kevyenliikenteen riippusilta, sekä sen merkitys 
kevyenliikenteen reittien yhteyksille rajan molemmin puolin. Toinen 
kevyenliikenteen ja pyöräilyreittien kehityksen kannalta tärkeä siltayhteys 
on rautatiesillan yhteyteen toteutettava erillinen silta. Lisäksi voitaisiin 
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nostaa esiin myös Näränperän ylityksen parantamisen kevyen liikenteen 
kannalta – joko ranta-alueiden kautta tai olevaa tieverkkoa noudatellen. 
 
Havet och skärgården, Önskad utveckling (s. 48) 
 
Tornion kaupunki näkee Haaparannan tavoitteen saaristomatkailun 
kehittämisestä Kalixin kunnan kanssa positiivisena ja toivoo yhteistyön ja 
turistiveneliikenteen kehittämisessä reittien ja yhteistyön ulottamista myös 
Tornion saaristossa sijaitsevalle Perämeren kansallispuiston alueelle, 
jossa opasteet ovat jo kaksikieliset ja infrastruktuuri mahdollistaa 
laajemman luontoympäristömatkailun alueelle. 
 
Avfallsupplag (s. 55) 
 
Tornion kaupunki on kehittämässä biokaasun tuotantoa alueella ja toivoo 
että Haaparannan kaupungin ja Tornion kaupungin biojätteet voitaisiin 
kerätä yhteen, tuottaa bioenergiaksi ja jaella sekä Tornion ja Haaparannan 
kunnan alueilla. 
 
Vindkraft (s. 56) 
 
Vastatakseen Euroopan unionin ja Suomen hallituksen asettamiin 
ilmastonmuutoksen vastaisten toimien käynnistämiseen, sekä 
mahdollistaakseen uutta, ympäristöystävällistä energian-, teollisuuden ja 
palveluiden tuotantoa alueellaan, Tornion kaupunki panostaa voimakkaasti 
uusiutuvan energian tuotannon kehittämiseen alueillaan ja suhtautuu 
alustavasti myönteisesti Haaparannan kunnan uusiutuvan energian (mm. 
tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeiden) kehittämiseen. Kaupunkien 
erilaisten tuulivoimalle soveltuvien alueiden olosuhteiden ja sijainnin vuoksi 
on selvää, että kaupunkien alueilla päädytään erityyppisiin ratkaisuihin.  
 
Mikä on Haaparannan kaupungin oma näkemys ja tavoite aukikirjoitettuna 
yleiskaavassa useaan otteeseen esitetystä kaupunkien yhteisestä 
näkemyksestä tuulivoiman osalta?   (mm. sivut 10-11, 12, 56-57, 73, 74)  
 
Mellankommunala frågor (s. 73-74) 
 
Tähän osioon voisi lisätä seuraavat asiat:  
- Rajalla-kaupunginosan jatkokehittäminen mm. Europan 14-kilpailun 
voittaneen ehdotuksen pohjalta.  
- Yhteisen Stadsviken-Kaupunginlahti-viher- ja virkistysalueen 
kehittäminen. 
- Matkailua palvelevan infrastruktuurin parantaminen ydinkeskustassa ja 
ranta-alueilla. (mm. Strandpromenaden) 
 
På Gränsen-området (s. 94) 
 
Tulisiko lisätä viimeisen lauseen (”Kommunen medverkar till områdets 
utveckling genom att ha påkostad och hög kvalitet på de offentliga 
miljöerna.”) jälkeen seuraava täydennys:  
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Tornio ja Haaparanta markkinoivat yhdessä aluetta ulkopuolisille toimijoille; 
investoreille ja operaattoreille sekä auttavat heitä investoimaan, pyrkivät 
ratkaisemaan rajan yli toimimisen esteitä (esim. kabotaasiliikenne) ja 
toimimaan yhteisellä keskusta-alueella? 
 
Haaparannan kartta (s. 98) 
 
Tulisiko karttaan lisätä seuraavat kevyen liikenteen yhteystarpeet: 
1. Rautatiesillan yhteyteen 
2. Eurooppapuistoon/Rantapromenadille  
3. Kaupungilahden pohjoispuolelle/Näränperään? 
Yhteystarpeen lisääminen Cape East ja Toranda välille (gondolihissi, 
riippusilta tms.) 
 
Torne älvdal (s. 115) 
 
Kevyenliikenteen verkkojen yhteystarve tieltä 99 Kukkolankosken sillan 
kohdalle ja rajan yli? 
 
Yleiset kysymykset 
 
Olisiko yleiskaavassa syytä nostaa esille suvereniteettisaaren kysymyksen 
ratkaiseminen valtakunnallisella tasolla tai EU:n rajakysymysten ratkaisuun 
perehtyneen toimijan avulla? Haaparannan uudessa 
yleiskaavaehdotuksessa sekä Tornion käynnissä olevassa 
yleiskaavatyössä on ehkä paras aluetason mahdollisuus 
lähitulevaisuudessa nostaa esille kahden valtion välinen historiallinen 
sopimus ja sen vaikutukset suvereniteettisaarten maankäyttöön. 
Keskusteluissa Haaparannan hallintopäällikkö Göran Wigrenin, Tornion 
rakennusvalvontaviranomaisten ja edeltäjäni kanssa esiin nousseita 
ongelmakohtia ovat mm seuraavat asiat: 
a. Yleis- ja asemakaavoituksen laatija – Tornio vai Haaparanta? 
b. rakennusluvitus  
i. kuka on toimivaltainen viranomainen? 
ii. kumman maan rakennuslupamenettely on käytössä? 
iii. minkä kaupungin rakennusmääräykset ovat käytössä? 
c. pelastustoimi 
i. kuka on toimivaltainen viranomainen? 
d. kunnallistekniikka/infra 
i. kumman kunnan ylläpidettäväksi kunnallistekniikka kuuluu? 
e. vakuutukset 
i. minkä maan vakuutusyhtiöt vakuuttavat ko. alueen 
rakennukset? 
 
https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1986/19860096 
 
Tanskinsaaren maankäyttö on määritelty Torniossa voimassa olevassa 
yleiskaavassa. Suomen ja Ruotsin välisen suvereniteettisaaria koskevan 
sopimuksen 96/1986 asetuksen 2§ 3 artiklan mukaan Suomessa sijaitsevia 
suvereniteettisaaria hallitaan Ruotsin oikeuden mukaisesti. Tätä 
sopimuksen periaatetta noudattaen tulisi Haaparannan kaupungin 
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määrittää Tanskinsaaren pohjoisosan maankäyttö. Suotavaa 
nykylainsäädännön mukaisesti toimittaessa olisi, että maankäytöstä 
suvereniteetisaaren alueella sovittaisiin yhteistyössä Tornion kaupungin 
kanssa.  
 
Esille nostettujen huomioiden, täydennysehdotusten ja kysymysten jälkeen 
voin todeta että Tornion kaupunki on tyytyväinen Haaparannan kaupungin 
yleiskaavan luonnokseen ja uskon sen toimivan pohjana jatkossakin 
tapahtuvalle tiiviille kaksoiskaupunkien rajat ylittävälle yhteistyölle. 

 
 

Esittelijä Kaupunginarkkitehti Ryynänen Harri 
 

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta hyväksyy lausunnon ja toivoo että 
Haaparannan kaupunki huomioi tässä lausunnossa esitetyt asiat. 
 

Päätös Hyväksyttiin ja päätettiin vielä viedä asia valtuustoinfoon tiedotettavaksi. 
 
 _______ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 49 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 
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Yttrande över förslag till Haparandas översiktsplan 
 
TEKN 23.02.2022 § 49 
1683/10.02.01/2022 

 
 
Beredare Stadsarkitekt Harri Ryynänen, +358 40 7048720 

 
Direkta frågor och förslag 

 
Aktuella gemensamma planeringsfrågor med Torneå stad (s. 13)  
Enligt vår mening borde följande tillägg göras: 
- Fortsatt utveckling av stadsdelen På Gränsen Rajalla bl.a. utifrån 
det vinnande förslaget i Europan 14-tävlingen 
- Utveckling av den gemensamma Stadsviken genom kultur- och 
rekreation med tanke på både stadsbor och besöksnäring 
- Förbättring av turistisk infrastruktur i tvillingstädernas centrumområde, 
framförallt i strandområdena vid Torneälv (visa t.ex. på möjligheter och 
behov när det gäller länken mellan Cape East och Toranda) 
-  
Riksintressen (från oh med s. 24) 

 
Är riksintresseområdena exakt de samma som i den tidigare 
översiktsplanen? Ifall förändringar skett vore det bra att tydligt visa dessa 
genom kartor och i beskrivningen. 

 
Friluftsliv och turism (s.28) 

 
Utveckling av besöksnäringen i samarbete med Torneå – några exempel: 
att lyfta fram det unika med gränsen med två tidszoner och dess 
gemensamma kust- och älvdalskultur både som besöksmål och som 
turistiska upplevelseprodukter i tvillingstädernas centrumområde. En 
kuriositet kan vara att visa på de många sätt som gränsen kan korsas 
både nu och i framtiden – t.ex. ”genom att resa i tiden”, genom att spela 
golf, ro, cykla, gå och varför inte i en linbanekorg över älven.  

 
Områdets vinterturism kan utvecklas genom att binda ihop och förbättra 
våra långa snöskoter- och vandringsleder till en internationellt viktig helhet 
med tillgänglig service längs hela ledsystemet från hav till fjälls inom två 
länders område.   

 
Gång-och cyckeltrafik (s.38) 

 
Texten kan kompletteras med riksgränsöverskridande cykelleder. 
Kukkolaforsens hängbro för gång- och cykeltrafik samt dess betydelse för 
gång- och cykelledsförbindelser på båda sidor av älven. En annan 
broförbindelse viktig för utvecklingen av GC-trafik ä en separat bro som ska 
byggas i anslutning till järnvägsbron. Även förbättring av Purra-övergången 
(Näränperä) när det gäller GC-trafik kan lyftas fram – antingen längs 
strandområdena eller parallellt med vägnätet.  
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Havet och skärgården, Önskad utveckling (s. 48) 
 

Torneå stad är positiv till skärgårdstrafikens utveckling i Haparanda 
tillsammans med Kalix kommun och önskar att samarbetet och 
turisttrafikens utveckling med leder och övrigt samarbete även sträcker 
sig till Bottenvikens nationalpark i Torne skärgård där det redan finns 
informationstavlor på två språk och infrastrukturen möjliggör en 
naturturism i större utsträckning.  

 
Avfallsupplag (s. 55) 

 
Torneå stad håller på att utveckla biogasproduktion i området och önskar 
att Haparanda stads och Torneå stads bioavfall kunde samlas på samma 
ställe för att produceras till bioenergi som sedan distribueras till både 
Haparanda och Torneå.  

 
Vindkraft (s. 56) 

 
För att kunna svara på Europeiska unionens och finska regeringens krav 
på nya åtgärder mot klimatförändringen samt för att möjliggöra tillverkning 
av ny miljövänlig energi, industriell verksamhet och service i område, satsar 
Torneå stad kraftigt på att få till produktion av förnybar energi i sitt område 
och förhåller sig preliminärt positivt till Haparanda kommuns utveckling av 
förnybar energi (bl.a. vindkraft och solenergi) i kommunens område. På 
grund av skillnader i lämpliga förhållanden och placering är det självklart att 
lösningarna kan vara olika i de båda städerna.  

 
Vad är Haparanda stads egen syn och mål i konkreta termer när det gäller 
städernas gemensamma syn på vindkraft som nämns vid flera tillfällen i 
översiktsplanen? (bl.a. sidorna 10-11, 12, 56-57, 73, 74) 

Mellankommunala frågor (s. 73-74)  

Här kunde man tillägga följande: 
- Fortsatt utveckling av stadsdelen På Gränsen Rajalla bl.a. utifrån 
det vinnande förslaget i Europan 14-tävlingen. 
- Utveckling av det gemensamma grön- och 
rekreationsområdet Stadsviken-Kaupunginlahti. 
- Förbättring av turistisk infrastruktur i centrumområdet och vid 
stränderna. (bl.a. Strandpromenaden) 

 
På Gränsen-området (s. 94) 

 
Kunde man efter sista meningen (”Kommunen medverkar till områdets 
utveckling genom att ha påkostad och hög kvalitet på de offentliga 
miljöerna.”) tillägga följande komplettering: 
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Torneå och Haparanda marknadsför området utåt gemensamt; för 
investerare och operatörer samt bistår med hjälp vid investeringar, strävar 
efter att lösa gränshinder (t.ex. cabotagetrafik) och är närvarande och 
verkar i det gemensamma centrumområdet? 

 
Haparanda kartan (s. 98) 

 
Borde följande behov av förbindelser för GC-trafiken vara med: 
1. I anslutning till järnvägsbron 
2. Europaparken/Strandpromenaden 
3. Norr om Stadsviken/till Purra (Näränperä)? 
Behovet av förbindelse mellan Cape East och Toranda (linbana, hängbro 
eller dylikt.) 

 
Torne älvdal (s. 115) 

 
Behovet av länk mellan GC-näten från väg 99 fram till Kukkolaforsens bro 
och över gränsen? 

 
Allmänna frågor 

 
Skulle det finnas behov av att i översiktsplanen lyfta fram lösningen på 
frågan om suveränitetsholmen till riksnivå eller genom någon sakkunnig i 
EU:s gränsfrågor? Haparandas förslag på översiktsplan och Torneås 
pågående arbete med översiktsplanen är kanske det bästa tillfället att på 
regionnivå i närtid lyfta fram det historiska avtalet mellan två länder och 
dess påverkan på markanvändning. Vi diskussioner mer Göran Wigren, 
förvaltningschef i Haparanda, bygginspektionen i Torneå och min 
föregångare är det bl.a. följande frågor som visat sig vara problematiska: 
a. Översikts- och detaljplaneansvarig – Torneå eller Haparanda? 
b. byggslovsfrågor 
i. vem är behörig myndighet? 
ii. vilket lands bygglovsförfarande tillämpas? 
iii. vilken stads byggbestämmelser tillämpas? 
c. räddningstjänst 
i. vem är behörig myndighet? 
d. kommunalteknik/infra 
i. vilket land ska ansvara för kommunalteknik? 
e. försäkringar 
i. vilket lands försäkringsbolag ska försäkra det 
aktuella områdets byggnader? 

 
https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1986/19860096 

 
Markanvändningen på ön Tanskinsaari har beskrivits i den gällande 
översiktsplanen i Torneå. I enlighet med avtalet 96/1986 förordning 2§ 3 
artikel ska suveränitetsöar mellan Finland och Sverige förvaltas enligt 
svensk lag. Enligt detta avtal borde Haparanda stad definiera 
markanvändningen i norra delen av Tanskinsaari. Enligt nuvarande 
lagstiftning skulle de vara att rekommendera att markanvändning på 
suveränitetsöar överenskommes i samarbete med Torneå stad.   



Ote pöytäkirjasta 

 

 

Tekniska nämnden § 49 23.02.2022 
 
 

Efter de anmärkningar, kompletteringsförslag och frågor som lyfts fram kan 
jag konstatera att Torneå stad är nöjd med Haparanda stads förslag till 
översiktsplan och jag tror att den även i fortsättningen kan fungera som 
grund för det intensiva gränsöverskridande samarbetet mellan tvillingstäder. 

 
 
Föredragande Stadsarkitekt Ryynänen Harri 

 
Beslutsförslag Tekniska nämnden godkänner yttrandet och önskar att Haparanda 

kommun uppmärksammar de som framförts i detta yttrande.  
 
Beslut  Godkändes och beslutades att ärendet skulle till fullmäktigeinfo för 

kännedom. 
 



Södra Tornedalens LRF 
Remiss ÖPL Haparanda kommun 

Här kommer LRF s markeringar av våra synpunkter, lite osorterat från diskussion. 
Hoppas det går att införliva på lämpliga ställen. Materialet är omfattande och några punkter är 
oaktuella, tex lista på turist ställen. 

Haparanda kommun anser att det är mycket viktigt med en aktiv jordbruksverksamhet inom 
hela kommunen. Jordbruk och livsmedelsförädling med lokal matproduktion är en prioriterad 
fråga och ger förutsättningar för arbetstillfällen inom själva produktionen, men ger också en 
god marknadsföring för besöksnäringen och hela kommunen. Ett aktivt jordbruk är också 
mycket viktigt för kommunens självförsörjningsförmåga samt för öppethållande av marker, 
landskap och kulturmiljö, trivsel och biologiska mångfald. Jordbruk i hela kommunen och 
nära tätorten och större byar behövs även för att barn och vuxna ska bibehålla kunskaper om 
mat och kretslopp. Skolorna kan ha studiebesök nära, lära om det lokala jord och skogsbruket, 
fiske, historia, kultur och,klimatfrågor. 

Det blir svårt och dyrtatt upprätthålla Natura 2000 målen utan aktiva lantbruk. 
Antalet mjölkkor i Haparnda kommun har minskat från 600 till 200 de senaste 25 åren.  
Det finns idag få aktiva jordbruksföretag med mjölk- och kött produktion kvar. 
Några företag som odlar grönsaker och potatis. Det skulle behövas många nya aktiva lantbruk. 
Tusen ha vallodling har upphört och ligger obrukade. Det ger nästan inget CO2 upptag, Det 
vore bättre att odla energi eller plantera skog som binder CO2, vilket då kan påverka utsikten i 
landskapet, men nu växer det igen långsamt och få reagerar. 

• Sammanhängande jordbruksmark ska brukas aktivt så långt som möjligt. Restaurerings-
och brukningsåtgärder kan stödjas

• Kommunen ser positivt på alla former av jordbruksverksamhet och vill även uppmuntra
diversifierade och småskaliga verksamheter.

• Lokal och regionalt producerade livsmedel ska prioriteras i samband med upphandlingar.
Missgynna ej nötkött och mjölkprodukter, de behövs för kolinlagringen lokalt.

• Bebyggelse får inte hindra ett aktivt lantbruk.
• Ny bebyggelse kan vara lämpligt på ytor som p.g.a. kvalitet eller arrondering är olämpliga

för ett aktivt brukande och som annars skulle växa igen.
• Skydda åkermarken från exploatering och bebyggelse, den är en ändlig resurs.
• Skörd på obrukade marker för energiråvara är en stor möjlighet, tex rörflen eller flis till

värme.
• Behov av uthyrnings stugor i skärgården, och för en mer levande landsbygd.
• Placera ev. vindkraft i redan exploaterade och ljudliga omgivningar. Vid vägar och industri

områden.
• Skotertrafik är tillåten på skoterleder. Förbjuden på öarna i skärgården, liksom och i skog och

mark utan markägares tillstånd.

Södra Tornedalens LRF 
Styrelsen 
Carin Kerttu 
Ordförande 



Från:  Göran Wigren <Goran.Wigren@haparanda.se>

Skickat:  2022-03-01 11:19

Till:  Anna Budde <Anna.Budde@haparanda.se>

Ämne:  VB: Synpunkter på översiktsplanens innehåll - Moderaterna, Haparanda

Från: Niklas O
Skickat: den 
Till: post reg
Kopia: a-c.bu
<Goran.Wigr

Ämne: Synpu
Hej

Några synpu
-Utveckla nå
-Utveckla Sta
-Vi föreslår a
-Vi föreslår a
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a  man plan
För Moderat
Niklas Olsson
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Sangis den 27 januari 2022

Synpunkter på Haparanda stads översiktsplan angående utpekat LIS-område i Säivis Sta ans.

Sidorna 69 -70.

Har gå igenom stora delar av planen, men särskilt fördjupat mig i skrivning om LIS-området

ovan. Jag delar beskrivningen av LIS områdena, men skulle vilja a Kommunen utökar Lis –

området, a även gälla på östra sidan om vägen från Snälls stuga fram  ll ca 50 m från

vägslutet.

Mo vering: Idag  nns stugor på båda sidor om vägen fram  ll gränsen av fas gheten Säivis

27:1. I området är kommunalt va en framdraget och här  nns alla möjligheter a ordna tre -

4 tomter  ll utan a påverka det rörliga frilu slivet. Tanken på e 25 m:s strandskydd är bra

och kan förlängas  ll ex.vis 40 m där särskilda skäl  nns.

En sak som borde införas i översiktsplanen är områden, som är lämpliga a göra  ll

småbåtshamnar. I utpekat LIS-området i Sta ans  nns två igen grunnade vikar, som vore

lämpliga som småbåtshamnar för fram da fri dsstugbyggnader.

En i mi tycke mycket väl genomarbetad översiktplan.

Med vänliga hälsningar

Valter LindhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX







Haparanda Kommun 

Översiktsplanen 

Fastigheten Nikkala 9:2 i Haparanda Kommun 

Som markägare vill vi att kommunen i Översiktsplanen, pekar ut fastigheten Nikkala 
9:2, som ett LIS-område i ett strandnära läge. 

I den nya översiktsplanen bör finnas tillkommande LIS-områden i syfte att utveckla 
vår landsbygd till mer varaktiga socioekonomiska tillväxtområden där varje tillkomst 
av ekonomisk aktivitet är till stöd för befintligt näringsliv och övriga etableringar. 

Översiktsplanen pekar därför ut geografiska områden i kommunen för  
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa 
områden ska motivet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser 
och upphäver strandskyddet. 

Utredningen om tillkomsten av s.k. LIS områden visar på exempel där dispens kan 
beviljas och därmed upphäva strandskyddet är bl.a. 

• En turistanläggning där tillgång till stränder och vatten är en förutsättning, eller
åtminstone en avsevärd fördel.

• Livsmedelsförädling som behöver ligga vid vatten, till exempel fiskodling och
fiskförädling.

• Verksamheter som behöver kombineras för att täcka upp säsongen och få
bättre lönsamhet.

• Nya bostäder för att ge tillräckligt många boende i området så att kommersiell
och offentlig service ska kunna finnas kvar.
I detta ärende vill vi särskilt peka ut Seskarö, ett mindre kommuncentra där det
är viktigt att den offentliga servicen finns kvar och att den utvecklas.

Konsekvensen av att utveckla den nu aktuella fastigheten har en mycket begränsad 
betydelse för strandskyddets syften. 

Haparanda den 3.3 2022 

Anders RönnqvistXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Haparanda Kommun 

Översiktsplanen 

Fastigheten Nikkala 1:2 i Haparanda Kommun 

Som markägare vill vi att kommunen i Översiktsplanen, pekar ut fastigheten Nikkala 
1:2, som ett LIS-område i de delar av fastigheten i Salmis och som har ett strandnära 
läge. 

I den nya översiktsplanen bör finnas tillkommande LIS-områden i syfte att utveckla 
vår landsbygd till mer varaktiga socioekonomiska tillväxtområden där varje tillkomst 
av ekonomisk aktivitet är till stöd för befintligt näringsliv och övriga etableringar. 

Översiktsplanen pekar därför ut geografiska områden i kommunen för  
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa 
områden ska motivet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser 
och upphäver strandskyddet. 

Utredningen om tillkomsten av s.k. LIS områden visar på exempel där dispens kan 
beviljas och därmed upphäva strandskyddet är bl.a. 

• En turistanläggning där tillgång till stränder och vatten är en förutsättning, eller
åtminstone en avsevärd fördel.

• Livsmedelsförädling som behöver ligga vid vatten, till exempel fiskodling och
fiskförädling.

• Verksamheter som behöver kombineras för att täcka upp säsongen och få
bättre lönsamhet.

• Nya bostäder för att ge tillräckligt många boende i området så att kommersiell
och offentlig service ska kunna finnas kvar.
I detta ärende vill vi särskilt peka ut Salmis/Kirveskari, ett mindre
kommuncentra där det är viktigt att byn utvecklas.

Konsekvensen av att utveckla den nu aktuella fastigheten har en mycket begränsad 
betydelse för strandskyddets syften. 

Haparanda den 3.3 2022 

Anders RönnqvistXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





Haparanda Kommun 

Översiktsplanen 

Fastigheten Nikkala 1:146 i Haparanda Kommun 

Som markägare vill vi att kommunen i Översiktsplanen, pekar ut fastigheten Nikkala 
1:146, som ett LIS-område då fastigheten har ett strandnära läge. 

I den nya översiktsplanen bör finnas tillkommande LIS-områden i syfte att utveckla 
vår landsbygd till mer varaktiga socioekonomiska tillväxtområden där varje tillkomst 
av ekonomisk aktivitet är till stöd för befintligt näringsliv och övriga etableringar. 

Översiktsplanen pekar därför ut geografiska områden i kommunen för  
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa 
områden ska motivet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser 
och upphäver strandskyddet. 

Utredningen om tillkomsten av s.k. LIS områden visar på exempel där dispens kan 
beviljas och därmed upphäva strandskyddet är bl.a. 

• En turistanläggning där tillgång till stränder och vatten är en förutsättning, eller
åtminstone en avsevärd fördel.

• Livsmedelsförädling som behöver ligga vid vatten, till exempel fiskodling och
fiskförädling.

• Verksamheter som behöver kombineras för att täcka upp säsongen och få
bättre lönsamhet.

• Nya bostäder för att ge tillräckligt många boende i området så att kommersiell
och offentlig service ska kunna finnas kvar.
I detta ärende vill vi särskilt peka ut Salmis/Kirveskari, ett mindre
kommuncentra där det är viktigt att byn utvecklas.

Konsekvensen av att utveckla den nu aktuella fastigheten har en mycket begränsad 
betydelse för strandskyddets syften. 

Haparanda den 3.3 2022 

Anders RönnqvistXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





Dokumenttyp Sida 
Protokoll 18 (21) 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Mötesdatum 
2022-02-01 

Justerare Utdragsbestyrkande 

SN § 13 Samrådshandlingar Översiktsplan Haparanda 
Diarienummer SN 2022/3 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lämna följande yttrande till 
samhällsbyggnadsnämnden: 

Socialnämnden vill, utöver vad som framgår i samrådshandlingen ÖP 2022 

Haparanda samråd 220110_2, lyfta in bostadsförsörjningsperspektivet för 
kommunmedborgare med missbruksproblematik under rubriken behov för 
olika grupper, sidorna 132-133. Vidare önskar socialnämnden att 
tillgängligheten för personer med olika funktionsvariationer tas i beaktning 
vid samhällsplanering av Haparanda kommuns fysiska 
miljöer. Avslutningsvis poängterar socialnämnden vikten av att 
barnperspektivet i enlighet med barnkonventionen beaktas vid 
framtagandet av Haparanda Stads översiktsplan 2022. 

Ärendebeskrivning 
Genomgång av samråd enligt plan- och bygglagen samt esbo-
konventionen för Haparanda översiktsplan. 

Socialnämnden diskuterar behovet av att bevaka bostadsförsörjning för 
bland annat missbrukare i kommunen, och tillgänglighet för 
funktionsvarierade. Vidare diskuterar socialnämnden hur barnens rätt enligt 
barnkonventionen beaktas i Haparanda Stads översiktsplan. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar Översiktsplan Haparanda 

Beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2022-02-01
(Signerat, SHA-256 B74FCACCC8F1727C0610BB21F1BBD48B75ABFB1E3A07B822E0678BE9296EEA6D)
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Sida 


1 (21) 


Justerare   Utdragsbestyrkande 
    


 


Socialnämndens protokoll 


Tid och plats Tisdag 2022-02-01 klockan 09:00–11:30, Hamnskär, Microsoft 


Teams 


Beslutande 


Ledamöter Ann-Kristin Joki (SJVP), Ordförande 


Janne Lind (C), på distans 


Monica Westman (C), på distans 


Björn Syrén (SJVP), på distans 


Hans Öhman (S) 


Eila Eriksson (S), på distans 


Jani Suhonen (S) 


Tjänstgörande ersättare Ingrid Löfgren Kitti (M) ers. för Anna Wikström (M) 


Ruth Larsson (KD) ers. för Marita Wikberg (KD) 


Övriga närvarande 


Tjänstemän Suvi Järvinen-Valo, Socialchef, på distans 


Joakim Jakobsson, Kommunsekreterare 


Hans Kenttä, Ekonomichef, på distans, § 4 


Rickard Paavola, Förvaltningsekonom, på distans, § 6 


Marie Segerlund, SAS/ Verksamhetsutvecklare, på distans, §§ 


7-11 


Justering 


Tid och plats Digital Justering 


Justerade paragrafer 1–16 


Underskrifter 


Sekreterare           [Digital signering, se sista sidan] 


Joakim Jakobsson 


Ordförande           [Digital signering, se sista sidan] 


Ann-kristin Joki 


Justerare           [Digital signering, se sista sidan] 


Janne Lind 


Dokumenttyp 


Protokoll 


Beslutande organ 


Socialnämnden 


Mötesdatum 


2022-02-01 







 


Dokumenttyp Sida 


Protokoll 2 (21) 


Beslutande organ 


Socialnämnden 


Mötesdatum 


2022-02-01 
 


Justerare   Utdragsbestyrkande 
    


 


ANSLAG/BEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 


anslag. 


Beslutande organ Socialnämnden 


Mötesdatum 2022-02-01 


Datum då anslaget sätts upp 2022-02-08 


Datum då anslaget tas ned 2022-03-02 


Förvaringsplats för protokollet IFO dagarkiv 


Underskrift           [Digital signering, se sista sidan] 


Joakim Jakobsson 
 







 


Dokumenttyp Sida 


Protokoll 3 (21) 


Beslutande organ 


Socialnämnden 


Mötesdatum 


2022-02-01 
 


Justerare   Utdragsbestyrkande 
    


 


Innehållsförteckning 


SN § 1 Val av justerare 4 


SN § 2 Godkännande av dagordning 5 


SN § 3 Socialchefens rapport 6 


SN § 4 Uppdrag Hemstrand/Kotiranta 7 


SN § 5 Uppföljning hemvårdsbidrag 10 


SN § 6 Bokslut 2021 11 


SN § 7 Målredovisning 2021 12 


SN § 8 Uppföljning internkontrollplan 2021 13 


SN § 9 Rapport av ej verkställda beslut 14 


SN § 10 Delegationsbeslut 15 


SN § 11 Verksamhetsrapportering 2022 16 


SN § 12 Ordförande informerar 17 


SN § 13 Samrådshandlingar Översiktsplan Haparanda 18 


SN § 14 Delgivningar 19 


SN § 15 Politikers arbetsmiljöansvar 20 


SN § 16 Övriga frågor 21 


 







 


Dokumenttyp Sida 


Protokoll 4 (21) 


Beslutande organ 


Socialnämnden 


Mötesdatum 


2022-02-01 
 


Justerare   Utdragsbestyrkande 
    


 


SN § 1 Val av justerare 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att välja Janne Lind (C) till att justera protokollet.  


Ärendebeskrivning 


Val av justerare.   
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Protokoll 5 (21) 


Beslutande organ 


Socialnämnden 


Mötesdatum 


2022-02-01 
 


Justerare   Utdragsbestyrkande 
    


 


SN § 2 Godkännande av dagordning  


Beslut 


Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med följande tillägg:  


- Nytt ärende angående Politikers arbetsmiljöansvar, behandlas som 


ny punkt 15 i dagordningen.  


Ärendebeskrivning 


Godkännande av dagordning.   
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Protokoll 6 (21) 


Beslutande organ 


Socialnämnden 


Mötesdatum 


2022-02-01 
 


Justerare   Utdragsbestyrkande 
    


 


SN § 3 Socialchefens rapport 
Diarienummer SN 2021/161 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att ta till sig av informationen och lägger den med 


godkännande till handlingarna.  


Ärendebeskrivning 


Socialchef Järvinen-Valo informerar om följande aktualiteter inom 


förvaltningen:  


- Den allmänna smittspridningen i regionen, kommunen och 


socialförvaltningen.  


- Regionens testkapacitet. 


- Socialförvaltningens sjukfrånvaro i jämförelse med Haparanda stads 


totala sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron är särskilt hög inom hemtjänst 


och särskilt boende. Läget är tufft för såväl personal som vikarier.  


- Socialförvaltningen och personalenheten har tagit initiativ till 


rekrytering av intern och extern stödpersonal. De första 


introduktionsutbildningarna är genomförda. 


- Regeringens beslut att förlänga inreseförbudet vid resor från länder 


inom EU/EES till och med 2022-02-28. 


- Danmarks regeringsbeslut att slopa sina restriktioner till följd av 


coronaviruset covid-19. 


- Barn och familjegruppens psykosociala arbetsmiljö. 


Bemanningsgruppen rekryterar mellan december och april. En 


åtgärdsplan finns och ska följas upp med facket. 


- Julklappshjälpen gick till 80 barn under arton års ålder. 


- LOV-företaget Haparanda Hjälpen i drift från 2022-01-11. 


- Anställning av systemförvaltare vid socialförvaltningen. 


- Test av välfärdsteknik på Rosen- och Ängsgården. Upphandling av 


trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst och nytt verksamhetssystem 


pågår. 


- Statsbidrag 2021–2022  


- MBL-information om Arbetsmarknadsenhetens uppdrag och 


förvaltningsmässiga hemvist.  


- Arbete med strategidialog och förvaltningens utmaningar 2023.  
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SN § 4 Uppdrag Hemstrand/Kotiranta 
Diarienummer SN 2019/73 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att ta del av informationen och föreslår 


kommunfullmäktige att ta del av informationen och lägga den med 


godkännande till handlingarna. 


Ärendebeskrivning 


Socialchef Suvi Järvinen-Valo presenterar RFI svar i uppdrag 


Hemstrand/Kotiranta tillsammans med ekonomichef Kenttä.  


Haparanda stad bygger ett nytt äldreboende med 80 boendeplatser med 


möjlighet till 8 parboplatser vid Lunden området  


Socialnämnden 2021-08-31 beslutade att uppdra socialförvaltningen att 


med RFI-förfarandet undersöka marknadens möjlighet och intresse för att 


driva verksamheten på driftentreprenad.  


RFI:n (request for information) renderade svar från fyra större aktörer på 


marknaden. Varvid samtliga intressenter kan erbjuda vård och omsorg 


enligt föreskrift och lag. Därutöver kan samtliga intressenter presentera 


tydliga visioner, mål och strategier för verksamhet. Syftet och uppdraget till 


förvaltningen med RFI är att undersöka möjligheten / intresse för 


driftentreprenad av driva verksamheten. Vidare finns det utarbetade planer 


för kvalitetsuppföljning utifrån både ett brukarperspektiv och gällande 


föreskrifter och lag. 


Sammanfattningsvis kan av RFI-svaren konstateras att det finns ett 


intresse att driva Hemstranden/ Kotiranta på driftentreprenad, samt att 


intressenterna kan erbjuda det vad kommunen efterfrågar och att de vill 


samverka med kommunen och vill behålla en transparens. Pris per dygn 


varierar mellan 1500–2300 kronor beroende på vad som ska ingå och vad 


kommunen efterfrågar. 


Vidare har intressenterna inkommit med följande frågor: 


- Inriktning 


- Beläggningsgaranti 


- Bemanning och täthet, krav - flexibilitet. 


- HSL samverkan.  
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- Synpunkter kring avtalstid samt utvärderingsmodell vid eventuell 


upphandling.  


Nedan följer en jämförelse av de båda driftformerna: 


Sakfråga Kommunal regi Driftentreprenad 


Kvalité och 
lagstadgad 
verksamhet  


Följer rådande 
föreskrift och 
lagstiftning. 


Följer rådande föreskrift 
och lagstiftning.  


Aktiviteter och 
måltider  


Ombudsroller till en 
viss grad. Måltider 
frukost, lunch, 
middag och 
kvällsmål. 
Aktiviteter enligt 
plan. 


Ombuds roller, måltid en 
omsorg Hotellfrukost, tre 
rätters middag under 
helgen 


Aktiviteter enskilt och i 
grupp. 


Egenkontroll  Enligt årsplan 
antagen av nämnd  


Enligt årsplan, 
transparens 


 i samverkan med 
förvaltning och nämnd. 


Välfärdsteknik  Under införande/ 
projekt  


 Färdiga koncept 


Kostnadseffektivitet  Schema riktlinjerna 
och hög grad av 
heltid kostsamt 


Bemanning efter 
verksamhetensbehov 


Flexibel verksamhet 


Kan erbjuda verksamhet 
till ett billigare pris /dygn  


Arbetsgivare  Heltid som norm 


Delade arbetsturer 
turer 


Hög grad av 
tilltillsvidareanställd
a  


Kan erbjuda heltid 


Ca: 10% fler 
tidsbegränsade 
anställningar 


Ca: 16% fler deltider än 
kommunal regi 


Lägre löner överlag med 
ca 2400 kr för en 
heltidsanställd. * 
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(Rapport så mycket 
bättre kommunal 2022) 


Arbetsmiljö  Arbetar efter 
kommunens 
riktlinjer SAM, APT, 
friskvård mm 


Arbetar systematiskt 
med medarbetaren 
välmående uppföljningar 
allt från varje månad, 
varje kvartal och 
halvår.  Interna 
utbildningar inom 
området erbjuds.  


 


Givet att ett avtal undertecknas görs ansökan till IVO därefter. 


Handläggningstiderna är emellertid ungefär 6–9 månader vilket innebär att 


Haparanda stad behöver ta höjd för planering av flytt och övergång i 


kommunal regi oavsett driftsform vilket innebär kostnad och planering inför 


2023. Först 2024 är det tänkbart att det skulle vara aktuellt för den 


eventuella entreprenörens inflytt. 


Förslag till beslut 


RFI ta fram underlag gällande drift 


Beslutsexpediering 


kommunsekreterare  
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SN § 5 Uppföljning hemvårdsbidrag 
Diarienummer SN 2019/88 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att ta del av uppföljningen av biståndet 


hemvårdsbidrag och lägger ärendet till handlingarna. 


Socialnämnden beslutar att nästa uppföljning sker under hösten 2022.  


Ärendebeskrivning 


Socialnämnden har under hösten 2019 beslutat om en uppföljning kring 


insatsen hemvårdsbidrag som infördes från och med 1 januari 2020. 


Vid första uppföljningen 200526 framkom att förvaltningen brukade ca: 20% 


av de till delade budgeten. 


Nämnden beslutar om en ny uppföljning kring hemvårdsbidraget i början av 


2021. 


Vid en uppföljning 2020-12-29 av beslut hemvårdsbidrag framkommer det 


att det är en drygt handfull bistånd som är beviljade enligt beslutet. 


Prognosen visar att förvaltningen förbrukar ca: 30% av budgeten detta år. 


Insatsen var då relativt ny och har kanske inte idag ännu nått ut till våra 


medborgare, insatsen ökar i antal/ omfattning succesivt. 


Vid uppföljning 2022 januari visar prognosen för en 85 % användning av 


avsedd budget inom området. Biståndets omfattning varierar efter 


efterfrågan om behov under årens gång. Insatsformen är implementerad i 


verksamheten och efterfrågas av medborgare. 


Förslag till beslut 


Socialnämnden tar del av uppföljningen av biståndet hemvårdsbidrag och 


beslutar om att vidare lägga ärendet till handlingarna. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse - hemvårdsbidrag 


Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-11 § 5 


Beslutsexpediering 


Socialchef  
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SN § 6 Bokslut 2021 
Diarienummer SN 2021/160 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att godkänna bokslutet för verksamhetsåret 2021.  


Socialnämnden beslutar att uppdra åt socialförvaltningen att till 


socialnämndens sammanträde 2022-03-01 presentera en sammanfattning 


av bokslutet 2021. 


Ärendebeskrivning 


Förvaltningsekonom Paavola föredrar bokslut 2021.  


Beslutsexpediering 


Förvaltningsekonom  
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SN § 7 Målredovisning 2021 
Diarienummer SN 2020/51 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att godkänna 2021 års målredovisning.  


Ärendebeskrivning 


SAS/Verksamhetsutvecklare Segerlund föredrar socialnämndens 


målredovisning för 2021.  


Beslutsunderlag 


Målredovisning 2021 


Beslutsexpediering 


SAS/ verksamhetsutvecklare  
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SN § 8 Uppföljning internkontrollplan 2021 
Diarienummer SN 2020/136 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 2021 års 


internkontrollplan.  


Ärendebeskrivning 


SAS/Verksamhetsutvecklare Segerlund föredrar uppföljning av 


internkontrollplan för 2021.  


Beslutsunderlag 


Internkontroll helår 2021 


Beslutsexpediering 


SAS/ Verksamhetsutvecklare  
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SN § 9 Rapport av ej verkställda beslut 
Diarienummer SN 2021/76 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att godkänna rapport av ej verkställda beslut enligt 


socialtjänstlagen (2001:453), och lagen om stöd och service till vissa 


funktionshindrade (1993:387). 


Ärendebeskrivning 


SAS/Verksamhetsutvecklare Segerlund föredrar förvaltningens ej 


verkställda beslut enligt SoL och LSS. 


Enligt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), 28 f-h§§ lagen om stöd och 


service till vissa funktionshindrade (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen 


(KL) är kommunerna skyldiga att anmäla samtliga gynnande beslut som 


inte verkställts inom tre månader. Syftet är att stärka rättssäkerheten för 


enskilda som beviljats bistånd. Ansvarig nämnd har skyldighet att 


rapportera till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och Inspektionen 


för vård och omsorg (IVO) om beviljad insats inte verkställts inom tre 


månader. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och 


inte verkställts på nytt inom tre månader. 


Socialnämndens verksamheter har totalt 9 gynnande ej verkställda beslut 


under perioden 20211101–20220131. 


1 beslut som ej verkställts och har rapporterats till IVO är; 


- Särskilt boende enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) 


 


1 beslut som ej verkställts och rapporterats till IVO är: 


- LSS 9§9 Boende för vuxna 


Beslutsunderlag 


Rapport ej verkställda beslut kvartal 3 


Beslutsexpediering 


SAS/ Verksamhetsutvecklare  
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SN § 10 Delegationsbeslut  
Diarienummer SN 2021/162 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att ta till sig av informationen och lägger den med 


godkännande till handlingarna.  


Ärendebeskrivning 


SAS/Verksamhetsutvecklare Segerlund föredrar följande 


delegationsbeslut:  


1. Beslut att inleda utredning, Familjerätt.  


2. Insatser i hemmet. Barnskyddsutredning.   
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SN § 11 Verksamhetsrapportering 2022 
Diarienummer SN 2021/157 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att lägga till ett extra nämndsammanträde under 


hösten 2022 under vilket samtliga verksamhetsrapporter presenteras. 


Ärendebeskrivning 


Socialchef Järvinen-Valo föredrar förvaltningens förslag till 


verksamhetsrapportering 2022.  


Förslag till beslut 


Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att 


besluta om verksamhetsrapportering 2022 enligt följande:  


- Ett socialnämndssammanträde under hösten 2022 där samtliga 


verksamhetsrapporter presenteras.  


Beslutsunderlag 


Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2022-01-11 § 9 


Beslutsexpediering 


Socialchef  
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SN § 12 Ordförande informerar 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att ta till sig av informationen och lägga den med 


godkännande till handlingarna.  


Ärendebeskrivning 


Mötesordförande Joki och ordinarie ordförande Lind informerar 


socialnämnden om följande:  


- Stark rekommendation till anhöriga att avstå från besök med 


hänvisning till nuvarande smittspridning. 
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SN § 13 Samrådshandlingar Översiktsplan Haparanda 
Diarienummer SN 2022/3 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att lämna följande yttrande till 


samhällsbyggnadsnämnden: 


Socialnämnden vill, utöver vad som framgår i samrådshandlingen ÖP 2022 


Haparanda samråd 220110_2, lyfta in bostadsförsörjningsperspektivet för 


kommunmedborgare med missbruksproblematik under rubriken behov för 


olika grupper, sidorna 132-133. Vidare önskar socialnämnden att 


tillgängligheten för personer med olika funktionsvariationer tas i beaktning 


vid samhällsplanering av Haparanda kommuns fysiska 


miljöer. Avslutningsvis poängterar socialnämnden vikten av att 


barnperspektivet i enlighet med barnkonventionen beaktas vid 


framtagandet av Haparanda Stads översiktsplan 2022. 


Ärendebeskrivning 


Genomgång av samråd enligt plan- och bygglagen samt esbo-


konventionen för Haparanda översiktsplan. 


Socialnämnden diskuterar behovet av att bevaka bostadsförsörjning för 


bland annat missbrukare i kommunen, och tillgänglighet för 


funktionsvarierade. Vidare diskuterar socialnämnden hur barnens rätt enligt 


barnkonventionen beaktas i Haparanda Stads översiktsplan. 


Beslutsunderlag 


Samrådshandlingar Översiktsplan Haparanda 


Beslutsexpediering 


Samhällsbyggnadsnämnden  
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SN § 14 Delgivningar 
Diarienummer SN 2021/163 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att ta till sig av informationen och lägger den med 


godkännande till handlingarna. 


Ärendebeskrivning 


Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2022-02-01 inga handlingar för 


delgivning att ta del av.  
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SN § 15 Politikers arbetsmiljöansvar 
Diarienummer SN 2022/10 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att ärendet remitteras till socialförvaltningen för 


beredning. Svaren på Socialdemokraternas frågor presenteras vid 


socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-02-15. 


Ärendebeskrivning 


Socialdemokraterna inkommer med en begäran om att till socialnämndens 


arbetsutskotts sammanträde 2022-02-15 få en redogörelse angående 


arbetsmiljön inom äldreomsorgen. 


Med anledning av rådande situation med covid-19 ställer 


Socialdemokraterna följande frågor:  


1. Övertid för anställda. Det har kommit till vår kännedom att över 10 


anställda har arbetat över 200h övertid samt 1 person 394h övertid 


utan genomförda förhandlingar med facket. Stämmer detta? 


2. Hur ser kommunen på återhämtning för anställda inom 


äldreomsorgen? Arbetstagarna har ställt upp om genomfört ett 


fantastiskt arbete och det är viktigt att vi ser till att de anställda får 


sin återhämtning för att undvika stressrelaterade sjukdomar som 


följd. 


3. Medborgare som gått snabbutbildning på ca. 3h för att arbeta inom 


äldreomsorgen. Hur många snabbutbildade arbetare har vi använt 


inom verksamheten? Vilka arbetsuppgifter har dessa genomfört? 


Vem ansvarar för den vikarie som anställts? Undersköterskor har en 


gedigen och lång utbildningstid. Med tanke på den korta 


utbildningstiden är frågan om kvalitén har kunna bibehållas? 


4. Vikariepoolen stänger klockan 15.00. Detta medför att personalen 


tar över ansvaret för vikarieanskaffning. Är detta förhandlat med 


facket och är ansvarsfrågan utredd? 


5. Är risk och konsekvensanalyser genomförda inom samtliga 


områden? 


Beslutsexpediering 


Socialchef  
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SN § 16 Övriga frågor 


Beslut 


Socialnämnden beslutar att ta till sig av informationen och lägger den med 


godkännande till handlingarna.  


Ärendebeskrivning 


Inga övriga frågor lyfts. 







