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n Samrådsredogörelse

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 grilUrestaurang (numera riven). På berörd del av fastigheten Marielund 1:1 finns ingå
byggnader utan endast en återvinningsstationoch enbilparkering. Förändringen i markanvändning är
föranledd av att livsmedel numera försäljs på det närliggande Björka och att flera restauranger finnspå
angränsande områden varför användning som handel inte längre är konkurrenskraftig i ett
stadsdelscentrum. Berörda fastighetsägare har därför ansökt om planändring för att tillåta bostäder i
området. Ändringen av markanvändning går från ett vitt begrepp om centrumbebyggelse i två 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.

Planprogram: 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.

MKB: 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.

Mark- och vattenområden skall användas för ändamål som ärmest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. För planområdet föreslås enutveckling av bostäder
som stärker det befintliga bostadsområdet Marielund vilket medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Exploateringen är en naturlig förtätning och utveckling av den befintliga tätorten
Haparanda.
Inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas när planen är genomförd. Planens genomförande
anses därför förenligt med MB 3-5 kap.
Valet av lokalisering av verksamheten är 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.
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Lägesbestämning , Areal och Markägande

Området ligger norr om Haparanda centrum i bostadsområdet Marielund i direkt anslutning till
befmtliga bostadskvarter och Marielundsskolanrned årskurs 1-9 samt förskola. Angränsande
bebyggelse består av villor och flerbostadshus i en till två våningar. Berörda fastigheter inom
planområdet är: Köpmannen 1 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.

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 Marielunsskolan1igger morr 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 2009-04-2 1, Sbn § 42, dnr 09.114 23 8, att uppdra till
samhällsbyggnadskontoret att påbörja detaljplanarbetet.

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 Milj öbalken 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.
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Riksintressen inom Haparanda tätort och kommunens bedömning av konsekvenser för dessa:
Kommunen bedömer sammantaget att planen inte påverkar Riksintressena negativt och att
exploateringen är utveckling av befintlig tätort enligt Miljöbalken 4:1:2.

Natura 2000 och tillstånd enligt miljöbalken 7:28

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

Miljömål och miljökvalitetsnormer

Miljömål och målsättningar finns på olika nivåer, från nationell till lokal nivå. De utgör grunden vid
den samlade bedömningen om detaljplanens genomförande med- eller motverkar till målens
uppfyllelse. Miljökvalitetsnormer6nns 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/Torneälvenoch ca 4 kilometer
från Bottenvikskusten. Strandskyddet berörs ej .

_...__._.. _ _..__ o::_;^:_

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

Inkomna yttranden under programsamrådet

Under samrådstiden inkom totalt 4 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande.

Program - Samrådets ställningstagande enligt PBL

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

Synpunkter enligt PBL som inte blivit tillgodosedda under Program -samrådet

Inga.

Val av alternativ för fortsatt arbete med planhandlingarna

Alternativ C valdes för att utgöra grund för det fortsatta planarbetet.
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Samråd har utförts .och omfattade plankarta, grundkarta, planbeskrivning,
genomförandebeskrivningnch fastighetsförteckning enligt 5:19 PBL och 5:21 PBL. Samråd har
hållits skriftligen med fastighets- och sakägare, berörda myndigheter, berörda kommunala
förvaltningar och nämnder samt närboende. Samrådet har kungjorts i ortstidningarna NSD, NK
och HB. Planen har funnits utställd på Stadshuset och på kommunens hemsida på Internet,
www.haparanda.se

Inkomna yttranden under samrådet

Under samrådstiden inkom totalt 5 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande.

Samrådets ställningstagande enligt PBL

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

Synpunkter enligt PBL som inte blivit tillgodosedda under Samrådet

Inga.

Utställningen enligt PBL har utförts och avsåg upprättad planbeskrivning,
genomförandebeskrivning, plankarta, grundkarta, bullerutredning och fastighetsförteckning enligt
5::19 PBL och 5:21 PBL. Utställning har skett skriftligen med fastighets- och sakägare, berörda
myndigheter, berörda kommunala förvaltningar och nämnder samt närboende. Utställningen har
kungjorts i ortstidningarna NSD, NK och HB. Planen har funnits utställd på Stadshuset och på
kommunens hemsida på Internet, ^^-^.ha^anda. se

Inkomna yttranden under utställningen

Under utställningen inkom totalt 4 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande.

Y1, Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inga synpunkter på det utställda planförslaget.

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

Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.

Y2. Polismyndigheten i Norrbotten
Från polismyndigheten finns i nuläget inga särskilda synpunkter på det aktuella förslaget. Utifrån
polismyndighetens trygghets- och brottsförebyggande uppgift i allmänhet måste beaktas att vägar
och annan yttre miljös utformning harmonierar ur ett ttrafiksäkert och brottsförebyggande
perspektiv.

Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.

Y3, Kommunstyrelsen AU, Haparanda stad
Arbetsutskottet beslutar meddela samhällsbyggnadsnämnden att man inget har att erinra mot
förslaget samt
att planen skall behandlasoch antasavsamhällsbyggnadsnämnden.
Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planf 'örslaget.
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Y4, Trafikverket
Trafikverket har tagit del av utställningshandlingen upprättad 2010-08-19 och har inget att erinra
mot planförslaget.

Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget.

Utställningen ställningstagande enligt PBL

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

Synpunkter enligt PBL som inte blivit tillgodosedda under utställningen

Inga.

Förändringar i planhandlingarna inför antagandet

Inga.

.................

Antagande av detaljplanen , PBL 5:29

Planen beräknas klar för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden hösten 2010. Beslutet om att
anta planen anslås på kommunal anslagstavla, samt sänds i brev med besvärshänvisning till
Länsstyrelsen och därutöver till de sakägare som yttrat sig om planen senast under utställningen
och ej fått sina synpunkter tillgodosedda.

Laga kraft , PBL 5:31

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

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

Upprättad 2010-09-28

Planförfattare ; höran Wigren
laneringschef
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