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DETALJPLAN FÖR BOSTADSOMRÅDE
Köpmannen 1 och 2 samt del av Marielund 1:1
Haparanda kommun
Norrbottens län

PLANBESKRIVNING

Planområdet (rött) på ortofotoöversikt
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Plankarta med bestämmelser.
Planbeskrivning
Planillustration
Genomförandebeskrivning
Grundkarta

Fastighetsförteckning

Haparanda och Torneå städer är i en stor expansion sedan ett antal år. Ett utökat antal arbetstillfällen
och utvecklad besöksnäring innebär samtidigt behov av nya bostäder för städernas tillväxt. Det
aktuella planområdet beräknas kunna ge ett tillskott av lägenhetsboende till orten. För byggandet
behöver en ny detaljplan upprättas.
Planområdet utgörs av mark som är taget i anspråk för bebyggelse sedan tidigare. Marken är i
dagsläget bebyggd med ett närlivs på Köpmannen 1 som ej används längre. Köpmannen 2 har tidigare
hyst en grill/restaurang (numera riven). På berörd del av fastigheten Marielund 1:1 finns inga
byggnader utan endast en återvinningsstation och en bilparkering. Förändringen i markanvändning är
föranledd av att livsmedel numera försäljs på det närliggande Björka och att flera restauranger finns på
angränsande områden varför användning som handel inte längre är konkurrenskraftig iett
stadsdelscentrum. Berörda fastighetsägare har därför ansökt om planändring för att tillåta bostäder i
området. Ändringen av markanvändning går från ett vitt begrepp om centrumbebyggelse itvå våningar
i den gällande detaljplanen till bostäder i två våningar. Markanvändningen blir samtidigt förtydligad.
Området angörs direkt från Lokalgata, Curteliusvägen.
Planens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde med gårdsmiljö med friytor, bilparkeringar etc. för
ca 3-5 flerfamiljshus i två våningar som kompletterar det befintliga området Marielund med
angränsande detaljplaner och skapar en bra boendemiljö i direkt anslutning till Marielundsskolan.
Planen skall också säkerställa befintlig infrastruktur i form av lokalgator samt gång- och cykelvägar.
Tilltänkt detaljplan följer översiktsplanens intentioner om att utveckla och stärka Marielund som
bostadsområde.

Kommunen har bedömt att detaljplanens genomförande har små konsekvenser för miljön och att
någon miljöbedömning med MKB ej behöver utföras. Länsstyrelsens har i sitt svar delat kommunens
bedömning avseende MKB.
Kommunen bedömde inledningsvis att planen skulle utföras med normalt förfarande.
Länsstyrelsen har uttryckt att planeringen bör föregås av ett planprogram. Kommunen bedömer efter
det inledande samrådet med Länsstyrelsen att planeringen skall inledas med planprogram då stöd i
kommunens fördjupade översiktsplan saknas. Detaljplanen handläggs och antas av
samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd har utfört med tre olika alternativa utformningar på exploateringen varav föreliggande
alternativ valts för den fortsatta planeringen.

Mark- och vattenområden skall användas för ändamål som är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. För planområdet föreslås en utveckling av bostäder
som stärker det befintliga bostadsområdet Marielund vilket medför en från allmän synpunkt god
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hushållning. Exploateringen är en naturlig förtätning och utveckling av den befintliga tätorten
Haparanda.

Inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas när planen är genomförd . Planens genomförande
anses därför förenligt med MB 3-5 kap.
Valet av lokalisering av verksamheten är gjord med följande skäl:
-Verksamheten stärker kringliggande markanvändning (bostadsområde) skola etc.,
- Dess goda kopplingar till det lokala vägnätet och Gång och cykelvägar,
-Dess goda kopplingar till befintlig infrastruktur vilket ger ett resurseffektivt byggande,
-Områdets kopplingar till naturmark utanför planområdet är attraktiva för en god boendemiljö.

PLANDATA

Planområdet (rött) på ortofoto
Lägesbestämning , Areal och Markägande
Området ligger norr om Haparanda centrum i bostadsområdet Marielund i direkt anslutning till
befintliga bostadskvarter och Marielundsskolan med årskurs 1-9 samt förskola. Angränsande
bebyggelse består av villor och flerbostadshus i en till två våningar. Berörda fastigheter inom
planområdet är: Köpmannen l och 2 samt del av Marielund 1:1. Markägandet inom planområdet är
delvis kommunalt och delvis privat. Planområdet omfattar med naturmark ca: 1,5 ha.
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Planområdet (rött) på fastighetskarta.

Planområdet (rött) på utdrag ur gällande översiktsplan där planerad markanvändning på berörd
fastighet framgår: Handel och service (rosa) omgivet av Bostäder och lokal boendeservice (gul),
offentliga byggnader/skola i norr (grå) samt övrig mark (ljusgrön) i söder.

5(14)

Köpmannen

ANTAGANDEHANDLING PB PBL 5:23

Översiktsplan
Gällande översiktsplan, antagen 2006-06-19, fördjupning centralorten redovisar området för handel
och service medan kringliggande mark redovisas som boende och lokal boendeservice öster och väster
om kvarteret medan Marielunsskolan ligger i norr och övrig marknatur i söder.
Områdesbestämmelser
Inga områdesbestämmelser finns för planområdet.
Detaljplaner, gällande och närliggande
Gällande detaljplan, Marielund etapp 2 från 1979-08-20, anger markanvändning: Ch II,
Centrumbebyggelse imaximalt två våningar. I Planbeskrivningens bestämmelser anges att med Ch
betecknat område får användas endast för sådant kommersiellt, socialt eller kulturellt ändamål som har
anknytning till stadsdelscentrum och som ej kan väntas medföra sanitär olägenhet för närboende eller
eljest störa trevnaden.

Planprogram
Då översiktsplanen ej ger stöd för tänkt markanvändning i hela planområdet så inleds planeringen med
planprogram.
Vattendom
Kommunen bedömer att planens genomförande ej behöver vattendom.
Kommunala beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-04-21, Sbn § 42, dnr 09.114 238, att uppdra till
samhällsbyggnadskontoret att påbörja detaljplanarbetet.
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Riksintressen
Haparanda befintliga tätort med stadsrättigheter från år 1842 påverkas idag av följande riksintressen:
- Riksintresse friluftsliv (kustområde och skärgård i Norrbotten), Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§.
- Riksintresse för naturvård (kustområde och skärgård i Norrbotten) Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§.
-Riksintresse Torne älv, naturvård och kulturvård, Miljöbalken 4:1,6 §§.
-Riksintresse Torne älv, naturvård och friluftsliv, Miljöbalken 3:6.
-Riksintresse Torne älv, vattenkraft får inte utföras Miljöbalken 4:6.
- Riksintresse för kommunikationer Haparandabanan, Miljöbalken 3:8.
- Riksintresse för kommunikationer väg E4, Miljöbalken 3:8.
- Riksintresse för kommunikationer väg 99, Miljöbalken 3:8.
Enligt miljöbalken 4:1:2 är bestämmelserna om riksintressen i Miljöbalken 4:2-6 inte hinder för
utveckling av befintliga tätorter.
Riksintressen inom Haparanda tätort och kommunens bedömning av konsekvenser % r dessa:
- Riksintresse friluftsliv (kustområde och skärgård i Norrbotten), Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§.

Riksintresset omfattar hela kusten med väg E4 som "gräns i norr". Planområdet ligger
norr om väg E4 och påverkar ej Riksintresset.
- Riksintresse för naturvård (kustområde och skärgård i Norrbotten) Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2 §§.
Riksintresset omfattar hela kusten med väg E4 som "gräns i norr. Planområdet ligger
norr om väg E4 och påverkar ej Riksintresset.

- Riksintresse Torne älv, naturvård och kulturvård, Miljöbalken 4:1,6 §§.
Riksintresset omfattar hela Torneälvens huvudflöde. Planområdet ligger långt ifrån
riksintresset (370 meter) och är helt avskilt från stranden av riksväg 99 och
Curteliusvägen samt befintlig bebyggelse så att någon påverkan inte kan väntas.

- Riksintresse Torne älv, naturvård och friluftsliv, Miljöbalken 3:6.
Riksintresset omfattar hela Torneälvens huvudflöde. Planområdet ligger långt ifrån
riksintresset (370 meter) och är helt avskilt från stranden av riksväg 99 och
Curteliusvägen samt befintlig bebyggelse så att någon påverkan inte kan väntas.
- Riksintresse Torne älv, vattenkraft får inte utföras Miljöbalken 4:6.
Riksintresset omfattar hela Torneälven. Detaljplanens genomförande påverkar inte
riksintresset.
- Riksintresse för kommunikationer Haparandabanan, Miljöbalken 3:8.
Planområdet ligger så långt ifrån riksintresset att någon påverkan inte kan väntas.
- Riksintresse för kommunikationer väg E4, Miljöbalken 3:8.
Riksintresset omfattar hela nuvarande väg E4. Planområdet ligger så långt ifrån
riksintresset att någon påverkan inte kan väntas.
- Riksintresse för kommunikationer väg 99, Miljöbalken 3:8.
Riksintresset omfattar hela väg 99. Planområdet ligger så långt ifrån riksintresset att
någon påverkan inte kan väntas.

Kommunen bedömer sammantaget att planen inte påverkar Riksintressena negativt och att
exploateringen är utveckling av befintlig tätort enligt Miljöbalken 4:1:2.
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Natura 2000 och tillstånd enligt miljöbalken 7:28
Kommunen bedömer att planen inte kräver tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken då inget Natura
2000 område påverkas av detaljplanens genomförande.

Miljömål och miljökvalitetsnormer
Miljömål och målsättningar finns på olika nivåer, från nationell till lokal nivå. De utgör grunden vid
den samlade bedömningen om detaljplanens genomförande med- eller motverkar till målens
uppfyllelse.

INLEDANDE BEDÖMNING MOT DE NATIONELLA MILÖKAVLITETSMÅLEN
1
2

Begränsad Berörs ej.
klimat åverkan
Planen innebär en förtätning av befintlig tätort vilket gynnar
Frisk luft
förutsättningarna för kollektivtrafik.
Måttli t ositiv påverkan å mil^ömålet.

3
4
5

Bara naturli försurnin
Giftfri milö
Sk ddande ozonskikt

Berörs e'.
Berörs e'
Berörs e'

6

Säker strålmil'ö

Berörs e'

7
8

In en över ödnin
Levande sjöar och
vattendra
Grundvatten av god
kvalitet

Berörs e'
Berörs ej.

10

Hav i balans samt
levande skär ård

Berörs ej

11
12
13
14

M Irande våtmarker
Levande sko ar
Ett rikt odlin slandska
Storsla en fällmil'ö

Berörs e'
Berörs e'
Berörs e'
Berörs e'

15

God bebyggd miljö

Planen innebär en förtätning av befintlig tätort, den planerade
bebyggelsen skall följa regler och mål uppsatta för att bibehålla god
beb d milö.

16

Ett rikt växt- och durliv

Berörs e'

9

Berörs ej.

8(14)

Köpmannen

ANTAGANDEHANDLING PB PBL 5:23

Nationella miljökvalitetsnormer

1 'I

Partikiar_PM 10

12

,Ozon

SFS 2001:527

Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets
trafik och bostäders uppvärmning : är försumbar.
Inget överskridande ` bedöms förekomma och tillskotEet från områdets
exploatering är obetydlig.

Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för halter av olika ämnen i utomhusluft (SFS 2001:527)
samt för vattenkvalitet ifisk- och musselvatten (SFS 2001:554). Denna detaljplan medför inte att
några gällande miljökvalitetsnormer åsidosätts.

Skyddad natur
Inga övriga skyddade områden som naturreservat eller nationalparker förekommer i planområdet. Stat,
kommun, förening eller enskild har ej föreslagit området för skydd.
Skyddad kultur, byggnader, fornlämningar
Fasta fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom området finns inga kända
fornlämningar eller skyddade byggnader.
Landskapsbildsskydd
Inom kommunen finns områden som beslutats för landskapsbildsskydd av Länsstyrelsen enligt NVL
19 § med särskilda beslut och kartor. Inget Landskapsbildsskydd finns inom planområdet.
Strandskydd, generellt och utökat
Planområdet ligger ca 370 meter från närmaste vattendrag Stadsviken/Torneälven och ca 4 kilometer
från Bottenvikskusten. Strandskyddet berörs ej.
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Mark, markförhållanden, geoteknik och markarbeten
Nuvarande markanvändning/natur
Planområdet utgörs av mark som är taget i anspråk för bebyggelse sedan tidigare. Marken är i
dagsläget bebyggd med ett närlivs på Köpmannen 1 som ej används längre. Köpmannen 2 har tidigare
hyst en grill (numera riven). På berörd del av fastigheten Marielund 1:1 finns inga byggnader utan
endast asfalterade ytor för en återvinningsstation och en bilparkering. I området finns även en del mark
som används som grönyta.
Området förändras i de delar som tas i anspråk för bostäder, infarter, GC-vägar och lekplatser mm.
Gentekniska undersökningar som redovisar vilka grundläggningsmetoder som skall tillämpas skall
utföras i de områden där byggnader skall uppföras. Grundläggningsmetoden skall godkännas i
samband med bygglovet.

Grundvatten, ytvatten , dagvatten , skyddade vattentäkter
Inga allmänna grundvattentäkter finns i anslutning till planområdet. Nederbörd infiltreras i grönytor på
området. Dagvatten från vägar omhändertas i dagvattenledningar. Inga förändringar av
grundvattennivån kommer att uppstå vare sig under byggtiden eller därefter. Grundvattennivån
kommer att vara oförändrad då projektet är avslutat.
Bebyggelseområden , befintlig och planerad ny bebyggelse
Befintlig bebyggelse i området är en butik som kan byggas om till bostäder eller rivas. Byggnaden är
ej av sådan karaktär eller sådant värde att det behöver skyddas.
Planerad ny bebyggelse till planområdet är att den befintliga butiken kan byggas om till bostäder i en
våning eller rivas och ersättas med en ny bygnad i en våning. I området norra del skapas en innergård
genom att planen medger en ny byggrätt för ett bostadshus i två våningar i väst samt carportar mot
Curterliusvägen. Iområdets södra del skapas byggrätter för tre bostadshus i 2 våningar som
tillsammans skapar en gemensam innergård. Parkeringen har även i den södra delen lösts genom
möjlighet att uppföra carportar. Friytor för lek och utevistelse som inte far bebyggas har säkerställts i
detaljplanen. Byggnadernas volym och höjd har anpassats till befintliga flerbostadshus i Marielund.
Trafik
Lokalgator
Området nås lätt från väg 99 och stadens lokalgator via Curteliusvägen, inga nya anslutningar till
nationellt vägnät behövs och heller inga nya genomfartsgator. Utfartsförbud från kvartersmark reglerar
in- och utfarterna mot kringliggande vägar. Befintliga gator bibehålles och används.
Parkering
Parkering för verksamhetens behov löses på den egna fastigheten med carportar/garage och
markparkering vilka skall redovisas på plankarta.
Gång- och cykeltrafik

Planområdet skall kopplas till kommunens GC-nät via befintlig GC-väg i områdets södra del.
Befintliga GC-vägar bibehålles och används.
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Översikt gång- och cykelvägnät i anslutning till planområdet.
Kollektivtrafik
Området har god tillgång till Haparanda/Tornios lokaltrafik och länstrafikens regionala kollektivtrafik
med hållplatser i närhet till planområdet.
Störningar från trafik
Planområdet ligger ca 180 meter från väg 99 och inga störningar väntas.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området ansluts till kommunal vatten- och avloppsförsörjning.
EI, tele och datakommunikation

Tillgänglighet till anordningarna finns i direkt anslutning till planområdet. Ledningar utanför allmän
mark skyddas med u-områden på plankarta.
Värme, energi

Bostadshusen kan anslutas till fjärrvärme eller nyttja individuell värmeanläggning.
Avfall
Den ordinarie kommunala avfallshanteringen kommer att tillämpas för området enligt gällande
avfallsplan . Plangenomförandet kommer inte att medföra annat än försumbara ökningar av
kommunens avfallshantering.
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Snö
Områdets infarter, gårdar och parkeringar kommer att behöva snöröjas, snön kommer att behöva
transporteras bort till kommunal snötipp utanför staden. Tillskottet av ytor som behöver snöröjas är
mycket litet i förhållande till stadens samlade snöröjning.
Kommersiell service
Det finns god tillgänglighet till kommersiell service i Haparanda och Torneå centrum.
Rekreation, Sport, Friluftsliv, Lek
Det finns god möjlighet till rekreation, sportanläggningar, isbana, bollplaner m.m. bl.a. i direkt närhet
till Planområdet med Kuben, Gränsvallen och Marielunds skolområde. Grönområden finns vid
Stadsviken, Älvstranden och Riekkola vilka alla nås lätt via sammanhängande grönstråk i staden och
GC-vägar och lokalgator.

Räddningsfordon/Utryckningsfordon
Området måste vara tillgängligt för utryckningsfordon, brandbilar, ambulanser .Vanliga brandbilar
och ambulanser kommer att ha tillgänglighet till området på de lokalgator som utförs för planens
genomförande.
Hälsa
Buller
Inga bullerkällor som kan ge störningar för bostadsområdet finns i dess närhet.

Radon
Radonförekomst hör samman med jordarter och berggrund . Vissa typer av graniter och pegmatiter,
alunskiffer och grusåsar är högriskområden . Moränmarker klassas som normalradonmark och tex
kalksten, sandsten och lera utgör lågradonmark . Planområdet ligger inom lågriskområde för
markradon. Planen medför inga konsekvenser avseende risker för exponering för radon. Byggnaderna
behöver inte uppföras varken radonsäkert eller radonskyddat.
Friluftsliv och rekreation
Närheten till Stadsviken och Torneälven samt naturmark runt om Marielund och i Marielund erbjuder
stora möjligheter till rekreation.
Risker och säkerhet
Farligt gods
Transporter med farligt gods på väg sker på väg 99 ca 180 meter från området och inga konsekvenser
väntas. Transporter av farligt gods på järnväg, Haparandabanan, är ca 1000 meter från planerat område
och inga konsekvenser väntas.
Översvämningsfrågor och skredrisker
De delar av fastigheten som föreslås för ny bebyggelse ligger mellan 5-6 meter över havet och
Kommunen bedömer att det inte förekommer risker för översvämning eller skred inom området.
Förorenad mark
Ingen förorenad mark är känd inom planområdet.
Miljökonsekvenser
Kommunen bedömer att inga negativa konsekvenser för miljön framkommer vid detaljplanens
genomförande.
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Administrativa frågor och ekonomiska frågor
Plankostnader
Planarbetet utförs av Haparanda kommun och bekostas av exploatörerna, ägaren till Köpmannen 1 och
2 samt Marielund 1:1. För fördelningen av kostnaderna har ett plankostnadsavtal upprättats.
Exploateringskostnader
Kostnad för att anlägga området och dess infrastruktur m.m. belastar exploatörerna.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för planområdet.
Exploateringen av området kan etappindelas.
Genomförandetid
Planeringen inleds jan/feb 2010 med upprättande av planprogram. Samråd beräknas hållas under
sommaren 2010, utställning sommaren/hösten 2010 och planen beräknas klar för antagande hösten
2010. Exploatören kan då inleda arbeten tidigast under hösten 2010.
Planens genomförandetid är avsedd att vara 10 år.
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Köpmannen

ANTAGANDEHANDLING PB PBL 5:23

ILLUSTRATION

^..---- ,
Förslaget visar på en exploatering som använder ytan mellan befintlig GC-väg i söder och skolområdet
i norr. Fyra nya huskroppar kan byggas samt att befintlig byggnad (butik) kan byggas om till bostäder
eller rivas och ersättas med en ny byggnad. Parkeringar i carportar. Ytor möjliga för friyta och lek har
redovisats.

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

Upprättad 2010-08-OS

Planförfattare: ,^^iöran Wigren
laneringschef
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