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HAPARANDA 8:25
Sondholmens camping

Haparanda kommun
Norrbottens län

DETALJPLAN

Upprättat 2006,04-10 av Arkitekthuset Monraken i Piteå

PLANBESKRIVNING

1. HANDLINGAR

Följande handlingar utgör förslaget:
- plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser
- denna planbeskrivning
- genomförandebeskrivning
- samrådsredogörelse
- utlåtande

Följande handlingar tillhör förslaget:
- fastighetsförteckning
- grundkarta som underlag för detaljplanen

2. SYFTE

Planens syfte år att säkerställa fastigheten Haparanda 8:25 för camping
(friluftsområde). 1 mitten av området finns en gammal gårdsgrupp som
kommer att användas för hela områdets samlade service till camping-
gästerna.

Stranden mot Torne älv har utlagts som naturmark, samt att del av Torne
älv medtagits och getts bestämmelsen öppet vattenområde. Inom naturom-
rådet kan en gcm-väg byggas som ansluter mot Haparanda centrum. Även inom
området har en gcm-väg föreslagits längs in/utfartsvägen till områdets centrum.

Friluftsområdet kommer att bestå av ett område inom vilket hotellbyggnader,
kan uppföras. Hotellet (s.k. lågprishotell) kommer att uppföras i fyra friliggande
byggnader med totalt 22S bostadsmoduler. Hotellet kommer att byggas i tre och
fyra våningar. Inom detta område kommer även viss service att byggas, tvätt, el-
central, gemensamma lokaler samt en mindre simbassäng. Parkeringsplatser
ska anordnas inom området.
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Den befintliga gårdsgruppen, kommer att utgöra servicebyggnader till hela
campingområdet området.

Söder om gårdsgruppen finns en befintlig stugby som med den föreslagna bygg-
rätten kan utökas. Området som ligger söder om in/utfartsvägen föreslås nyttjas
för uppställning av husvagnar och tält.

Nybildade "Sondholmen fastighets KB" köper Sondholmens camping,
Haparanda 8:25, campingen kommer att drivas i privat regi.

Området har delvis utgjort campingplats sedan läge. För området finns ingen
gällande detaljplan.

3. AWÄGNING ENLIGT HUSHÅLLNINGSREGLERNA I MILJÖ-
BALKEN.

Detaljplanen medför ingen ändrad markanvändning, eftersom området delvis
redan tidigare nyttjats som campingplats, dock inte reglerad i detaljplan.

Campingplatsen är av stort allmänt intresse och utgör en god hushållning
av marken.

Att utöka verksamheterna och reglera campingplatsen i en detaljplan kan anses
vara en god hushållning av resurserna. Detaljplanen strider därför inte mot
bestämmelserna i 3, 4 och S kapitlet i Miljöbalken.

4. PLANDATA

4.1 Lägesbestämning

Planområdet är beläget på Sondholmen som ligger vid Torneälvens mynning
och räknas som Sveriges östligaste fastlandspunkt. Detaljplanen omfattar hela
fastigheten Haparanda 8:25, del av strandområdet mot Torne älv ingår i detalj-
planen även en del av Torne älv.

Sondholmen nås från E4 via den sista rondellen på svenska sidan och Stor-
gatan rakt söderut. Storgatan slutar mat Sondholmen.

4.2 Areal

Planområdets areal är 8.8 ha och därav 0.9 ha vattenområde.

4.3 Markä^oförhållanden

Markområdet som idag år privatägt och kommer att säljas till Sondholmens
Fastighets KB.
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5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

S.1 Översiktliga planer

Planområdet ingår i den översiktsplanen för Haparanda som f.n, är utställd
i kommunen. Iden gällande översiktsplanen från 1990, är området utlagt för
camping. Detta detaljplaneförslag strider inte mot översiktsplanen.

5.2 Detaljplaner

För området finns ingen detaljplan. Angränsande detaljplaner år "Söder om
järnvägen och öster om Storgatan, 1966-10-23, akt 25-HAP-993", "Övre
Tjårhovsområdet, 1968-10-23, akt 25-HAP-997"och "Tjårhovsområdet övre,
1973-10-23, akt 25-HAP-980".

5.3 Kommunala beslut

Haparanda kommun har godkänt att denna detaljplan upprättas och anser det
angeläget att detaljplanen efter handläggningsförfarandet snarast vinner laga
kraft.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2006-02-08 att:
- vara positiv till vidareutveckling av Sondholmens camping
- exploateringen skall prövas i detaljplanen
- uppdra samhällsbyggnadskantoret att inleda detaljplaneprövning
- exploatören bekostar planändringen
- översiktsplanen utgör planprogram
- planprövningen görs med normalt förfarande
- detaljplanen för utveckling av campingen antas ej ha betydande

miljöpåverkan

5.4 Program

Inget speciellt planprogram har upprättats för denna detaljplan. Översikts-
planen utgör program för detaljplanearbetet.

5.5 Behovsbedömning av Miiiökonsekvensbeskrivning

Planområdet har delvis använts som campingplats under en lång tid. Detta
förslag reglerar upp användandet av hela fastigheten Haparanda 8:25. Plan-
förslaget reglerar även inutfart till området. Den konsekvens som kommer att
uppstå för närboende till Storgatan är att personbilstrafiken ökar något. Eftersom
porten under järnvägen är för låg, ska bussar och husvagnsekipage ta vägen från
gamla E4 via Köpmansgatan -Grankullevägen. (En bra skyltning förutsätts.)
Det nu framlags förslaget innebär inte sådana konsekvenser att en särskild
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.
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5.6 Strandskydd

Eftersom en del av planområdet berörs av strandskydd bör ansökan om upp-
hävande av strandskyddet lämnas till Länsstyrelsen enligt 7 kap 15 § miljö-
balken, senast under utställningstiden. Iannonsen om samråd eller utställning kan
det ingå som en upplysning, att ansökan som upphävandet av strandskyddet har
inlämnats till Länsstyrelsen. Upphävandet skall vara kommunen tillhanda när
beslutet om strandskyddets upphävande vunnit laga kraft.

Särskilda skäl för upphävandet:
- Området är i dagsläget bebyggt och sedan 60-talet använt som campingplats
- Utbyggnad av området och säkerställandet av camping utgör en viktig del för

stadens besöksnäring
- Utbyggnad av området kan inte genomföras utan att strandskyddet berörs
- Utbyggnad av området försvårar ej det rörliga friluftslivet
- Exploatering av området har liten inverkan på växt och djurliv
- Antagen översiktsplan liksom förslag till ny översiktsplan anger området

som område för camping.

5.7 Landskapsbildsskydd

För området gäller landskapsbildsskydd, ansökan om upphävande av landskaps-
bildskyddet skall lämnas till Länsstyrelsen enligt 19 § Naturvårdslagen.
Lämpligt är att upphävandet sker i samband med strandskyddets upphävande.

Upphävandet av skyddet för landskapsbilden skall vara kommunen tillhanda
när beslutet vunnit laga kraft.

Särskilda skäl för upphävandet.•
- Området år i dagsläget bebyggt och sedan 60-talet använt som campingplats
- Utbyggnad av området och säkerställandet av camping utgör en viktig del

för stadens besöksnäring
- Utbyggnad av området kan inte genomföras utan att landskapsbildsskyddet

berörs
- Utbyggnad av området försvårar ej det rörliga friluftslivet
- Exploateringen av området har liten inverkan på växt och djurliv
- Antagen översiktsplan liksom förslag till ny översiktsplan anger området som

område för camping.

5.8 Riksintresse

För Torne älvdal gäller riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken samt i
område som år utpekat som riksintresse och naturvård och friluftsliv enligt
3 kap 6 § MB. Denna exploatering för friluftsliv stämmer väl med riksintresset.
Exploateringen torde inte störa naturvården eller riksintresset.
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6. FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Befintliga förhållanden

Gårdsgruppen som finns inom området har tidigare varit huvudbyggnader för
jordbruk, rävfarm m.m.. Huvudbyggnaderna som uppskattas vara byggda på
1800-talet är tidstypiska för Tornedalen.

En av huvudbyggnaderna har nyttjats som reception för de hyresgäster och
husvagnsgäster som campat inom området.

Hela området år kuperat i form av en kulle, högsta delen ligger där gårdsgruppen
år belägen. I områdets utkanter finns lador som mycket väl kan användas som
förvaring av diverse redskap.

Hela området ligger i mynningen av Torne älv och räknas som Sveriges
östligaste fastlandspunkt.

Den växtlighet som finns inom området utgörs av skog med varierande kvalite,
samt öppen mark.

Inom de strandnåra områdena finns en del slyskog.

Söder om Sondholmens camping finns ett avloppsreningsverk, tillfarten till
anläggningen går från Storgatan via en väg som ligger utanför campingen på
den västra sidan.

Väster om Sondholmens camping ligger friluftsområdet "Blekkola", området
ar ett naturreservat. Inom området finns skidspår och motionsspår.

6.2 Gentekniska förhållanden

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.

Generellt gäller att "byggnader skall utföras så att fuktkänsliga delar ligger över
nivå NN +4, 35 m, d.vs. RH00 + 4,15 meter".

6.3 Fornlämningar

Inom området finns inga kända fornlämningar.

6.4 Radon

Inom området finns ingen radonrisk.
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6.5 Risk för skred/höga vattenstånd

Risk för skred förekommer inte, däremot kan höga flöden förekomma särskilt på
vårarna. Kommunen har därför beslutat att det generellt gäller att "byggnader
skall utföras så att fuktkänsliga delar ligger över nivå NN +4,35 m, d.v.s RH00
+4,15 m.

Storgatan ligger lågt där den ansluter till campingens inutfart och därför finns en
risk för översvämning av vägen på vårarna vid höga vattenflöden i Torne älv
under islossningen viket försvårar områdets tillgänglighet under den perioden.

7. PLANENS INNEHÅLL

7.1 Friluftsområdet - camping

Planförslaget har avgränsats till att omfatta Haparanda 8:25. och strandområdet
mot Torne älv. Hela området har utlagts som friluftsområde (N). " I bestämmel-
sen om friluftsområde ingår anläggningar som är avsedda för friluftslivet. Hit hör
campingplatser, övernattningsstugor, raststugor, motionsanläggningar m.m."

I den norra delen har ett område för lågprishotell föreslagits (KN). "K" "Till
begreppet kontor räknas såväl vanlig kontorsverksamhet som hotell, konferens-
lokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. Avgörande
bör vara att verksamheten inte medför störning av betydelse fär omgivningen
t.ex. saknar utomhusverksamhet. Mindre personalbutiker kan förekomma".

Hotellet kommer att byggas i tre och fyra våningar, servicebyggnader inom
området kommer att byggas i en våning. Bestämmelse om att vind inte far inredas
har föreslagits, (vl) andra bestämmelser som reglerar byggandet år att fasad-
materialet skall vara i trä, (f,^, fasadkulörer skall vara diskreta och inte över-
skugga den befintliga bostadsgruppen. (f2).

En minsta taklutning har föreslagits till 21 grader.

För området har en högsta bruttoarea föreslagits till 4 800 kvm.

Inom området skall parkeringsplatser anordnas. Totalt har 78 parkeringsplatser
föreslagits enligt illustrationen, men det går att anordna fler.

Längs infarten till centrumområdet har en gc-väg föreslagits som getts
beteckningen (x) "marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykel-
tafik".
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Centrumområdet
Inom centrumområdet har bestämmelser föreslagits för följande användning,
bostäder, handel, och friluftsområde i två våningar. (B1, Hl och N)
Även en högsta byggnadshöjd ovan mark föreslås till 5,5 meter.

En högsta byggnadsarea har föreslagits till 1500 kvm, i denna yta. ingår befint-
liga byggnader. Befintliga byggnaders byggnadsarea är ca 1100 kvm.
(Byggandsarea =den yta som byggnader upptar på marken)

Bostäder har förslagits framförallt för att ett visst boende kan förekomma inom
området för bl.a. personal. Handel har föreslagits därför att det skall vara möjligt
med reception, viss handel kan förekomma men är maximerat ti11250 kvm och
hantverk för övrigt annan service till gästerna.
Friluftsområde har föreslagits eftersom gårdsgruppen kommer att utgöra
"motorn" i området.

Inom området har vissa områden punktprickats (mark utan byggrätt),
De områden som punktprickats är vägarna som leder in mot gården, till stugbyn
och till älven. Meningen är att dessa skall användas och inte får byggas igen.

Prickad mark har föreslagits för att det inte skall byggas för nära den befintliga
gårdsgruppen

I den östra delen mot Torne älv har ett område för bassäng föreslagits, intill
bassängen kan lekredskap placeras på den "prickade marken."

Stugbyn (N)
I den sydöstra delen av området, gränsande mot naturmark finns en befintlig
stugby. För området har bestämmelser om friluftsliv föreslagits (stugby). (N)
En högsta byggnadshöjd ovan mark har föreslagits ti113,5 meter.

En största byggnadsarea har föreslagits till 800 kvm. De 25 befintliga stugorna
har en sammanlagd byggnadsarea om ca 550 kvm.

Den större delen av den befintliga stugbyn ligger inom prickad mark, eftersom
egenskapgränsen för byggbar mark ligger på NN + 4,35 meter.

De stugor som ligger inom det punktprickade området kan stå kvar tills vidare,
de kan underhållas och målas om, men om det blir större reparationer t.ex.
att väggar, tak m.m. måste bytas ut, är det nämnden som beslutar om bygglov
eller rivningslov och flyttning av stugan till annan plats.

Husvagnasparkeringen (N)
I den västra delen av området, söder om infartsvägen har en husvagnsparkering
föreslagits.För området har bestämmelse föreslagits om husvagnsparkering (N),
En högsta byggnadshöjd ovan mark har föreslagits ti113,5 meter, samt en
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största byggnadsarea om 500 kvm. Lämpligt område för nybyggnationer är i
anslutning till de befintliga byggnaderna.

Lämpligt är att anordna en lekplats inom området som utgör rekreation för
barnen till husvagnsfolket.

Inom området finns ett befintligt uthus, samt lador och ett uthus.

Eftersom området är sluttande år det svårt att räkna ut hur stor yta som en hus-
vagnsparkering kommer att uppta. Generellt sätt borde en genomsnittlig yta
om ca 100 kvm kunna beräknas för husvagnsplatserna och vägar till dessa.

I detta fall räcker nog inte detta eftersom terrängen ser ut som den gör. Ett förslag
är att området kan inrymma ca 90 husvagnsparkeringar.

Eftersom den lägsta byggbara höjdnivån inom området är NN +4,35 m eller
RH00 +4,15 meter, har hela området punktprickats, det finns alltså ingen bygg-
rätt inom det område där husvagnsparkeringarna fdreslås, förutom den angivna
ytan vid befintliga byggnader

Andra områden som inte har någon byggrätt är markområden som punktprickats.
Lekplatser kan anordnas på punktprickad mark.

(Byggfri zon (mark utan byggrätt) =prickad mark)

7.2 Arbetsplatser

Området kommer i inledningsskedet att vara en arbetsplats eftersom området
skall bebyggas med ett lågprishotell och andra komplementbyggnader till detta.
Antalet arbetstillfällen är svåra att uppskatta i dagsläget.

När området startas upp kommer även detta att generera ett antal arbetsplatser,
servicepersonal m.m. och eftersom hotellet kommer att vara öppet året om
kommer inte att arbeten att vara säsongsorbeten.

7.3 Kommersiell service

Campingens verksamheter är kommersiella. Det finns god tillgänglighet till en
god service, i Haparandas centrum som ligger ca1,7 km från campingplatsen och
i Torneå som ligger ca 4,5 -5 km från campingplatsen.

Servicen består av handel i olika former, idrottsanläggningar ,simhall ,bollplaner
m.m.

7.4 Tillgänglighet

Tillgänglighet i bl.a. hotellet och stugbyn bör eftersträvas i möjligaste mån
så att aven funktionshindrade kan idka friluftsliv inom området.
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7.5 Utryckrun ŝ fordon

Området måste vara tillgängligt för utryckningsfordon, brandbitar, ambulanser .
Om det skulle uppstå en brand i något av hotellen kommer en stegbil att till-
kallas. Stegbilan är i rege12.40 breda och ca 9,0 meter långa dessutom ska
stöden för bilen att fällas ut och dessa ligger ca 1 meter utanför bilen. De fria ytor
som finns utanför hotellet rymmer mycket väl en stegbil.
Detta gäller även den befmtliga gårdsgruppen.

Vanliga brandbitar och ambulanser har tillgänglighet till de övriga områdena för
stugby och husvagnsparkering eftersom det finns vägar som ansluter inom
områdena.

7.6 Fri or

Inom området kommer friytor att finnas på kvartersmark, en bassäng år planerad,
ca 10,0 x 25,0 meter., intill denna ska även en fontän uppföras. (På kartan har
området utmärkts med "bassäng".

I anslutning till bassängen kommer omklädningsrum och en kiosk att anordnas

Eftersom det skall byggas inom området har en högsta byggnadsarea föreslagits
till 150 kvm och en högsta byggnadshöjd om 3,5 meter.

Lekplatser med lekredskap , gungställningar, sandlådor och rutschbanor.

Iordningställda ytor för sittgrupper m.m. Det kommer att finnas iordningställda
gångvägar inom området så att man lätt kan promenera omkring från hotellet till
campingen till stugbyn, eller husvagnsuppställningen. Lekplatser bör anordnas
inom varje område.

Området har tillgång till 1Ziekkola naturreservat, älvstranden kan också nyttjas
av alla, älvstranden är utlagd som allmän plats.

7.7 Naturmiliö

Området längs stranden har föreslagits till "NATUR" och kan nyttjas för
anläggande av gcm- väg. Ingen bestämmelse har inlagts för gcm-vägen eftersom
Haparanda stad f.n. utvecklar sitt gc-nät . och det vore vanskligt att lägga en
bestämmelse som sedan visar sig inte går att sammanbinda med det övriga
gc-nätet i området.

Området ligger inom en mycket vacker naturmiljö, med älven på den östra
sidan, som rinner ut i Bottenviken. Man ser även över till den finska sidans
bebyggelse.

Eftersom området är relativt högt beläget kan man med enkla medel förbättra
utsikten mot framförallt vattnet.
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7.8 Gator, trafik och parkering

Gator
Området nås från E4:an via sista rondellen på Svenska sidan och Storgatan,
Storgatan slutar vid Sondholmens camping. Vägen ansluter mot en intern väg
som i detaljplanen föreslagits som inutfart till området. I början på vägen finns
en vändplan, vägen går fram till den befintliga gårdsgruppen. Endast personbils-
trafik kan ta denna väg eftersom porten under järnvägen är för låg för bussar
och husvagnsekipage. För infartsvägen har gemensamhetsanläggning föreslagits,
med anledning av om det skulle kunna bli flera ägare.

Bussar och husvagnsekipage tar vägen från gamla E4 via Köpmansgatan -
Grankullevägen. (En bra skyltning förutsätts.}

En busshållplats har föreslagits på kvartersmark, i anslutning till infarten till
området och parkeringen (hpl).

Eftersom området har två tillfartsvägar torde trafikökningen vara måttlig.
En ökning av trafiken kommer främst att ske under våren, sommaren och
hösten. Det år svårt att beräkna trafikmängden men när området år fullt
belagt kan det röra sig om i medeltal ca 150 fordon per dygn på vardera vägen.

Trafik
Viktigt år att trafiken till och från området kommer att ske på de mjuka
trafikanternas villkor. Trafiken inom planområdet måste skyltas så att de som
t.ex. skall bo på hotellet kör direkt till den iordningställda parkeringen för
hotellet . Den trafik som skall till husvagnsparkeringen eller stugbyn kan passera
genom gårdsgruppen den reception som finns där.

Parkering
En parkering har föreslagits mellan de två vägar som går in mot gårdsgruppen.
Parkeringen har föreslagits därför att gårdsområdet inte är stort och det kan lätt
bli köbildning, därför kan man parkera på denna yta. och invänta sin tur.

Inom hotellområdet har en parkering föreslagits med 94 p-platser. Det finns
möjlighet att tillskapa fler om det så behövs.

7.9 Störningar

Söder om Sondholmen ligger avloppsreningsverket. Avloppsreningsverket ligger
ca 200 - 360 m från campingen i mynningen av Torneäly mot Bottenviken.
Tillfälligtvis kan problem med lukt uppstå från reningsverket vid viss väderlek i
samband med processtörningar vid avloppsreningsverket.

Reningsverket har byggt om och är nu försett med kompostfilter som dämpar
luftstörningar.
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Eftersom campingområdet ligger öppet mot Torneälvs mynning ut i Bottenviken,
torde störningen vara sällan återkommande. Mellan campingen och
avloppsreningsverket ligger en skogsridå som också dämpar eventuell lukt.

7.10 Teknisk försör'nin^

Området skall anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. Uppvärmning
kan slce med egen anläggning eller via anslutning till fjärrvärme.
Inom planområdet finns inga allmänna VA-ledningar. Inom naturmarken
ligger en tryckledning som går ned till avloppsreningsverket.

7.11 Administrativa bestämmelser

Genomförandetid
Planens genomförandetid slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman allmän plats inom planområdet.

Huvudman för exploateringen ärr "Sundholmens Fastigheter KB".

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN

Medverkande tjänsteman från Haparanda kommun är Göran Wigren

Piteå som ovan
Arkitekthuset Monarken i Piteå

^^x^^ ^^

ar Grönlund Marianne Norman
tekt SAR/MSA planingenjör

Godkänd för samråd 2006-02-08 av samhällsbyggnadsnämnden
Antagande 2006-06-O1 § 77 av samhällsbyggnadsnämnden
Laga kraft 2006-07-06

Bestyrkes på tjänstens vägnar:
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