
DETALJPLAN
HAPARANDA 8:25, SUNDHOLMEN
Haparanda kommun
Non-bottens län

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE , PBL 5:27

HUR PLANPROCESSEN BEDRIVITS

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i 2006-02-08, § 11, att uppdra till Samhällsbyggnads-
kontoret att påbörja detaljplanarbetet. Planarbetet har utförts av Planarkitekt Monarken i sanu-åd
med tjänstemän vid Samhällsbyggnadskontoret på Haparanda kommun. Planen handläggs med
normalt planförfarande.

GÄLLANDE PLANER
Planonu-ådet ingår som område för turiständamål i förslaget till ny fördjupad översiktsplan för
Haparanda centralort som beräknas antas juni 2006. I den gällande översiktsplanen från 1990, är
orru-ådet utlagt för camping. Detta detaljplaneförslag strider inte mot översiktsplanen.

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

DETALJPLANENS SYFTE
Planområdet är beläget på Sundholmen vid Torneälvens mynning i södra Haparanda och räknas
som Sveriges östligaste fastlandspunkt. Området har delvis utgjort campingplats sedan 1960-
talet. För orm-ådet finns ingen gällande detaljplan. Planens syfte är att säkerställa fastigheten
Haparanda 8:25 för camping (friluftsområde). I mitten av området finns en gammal gårdsgrupp
soin kommer att användas för hela områdets samlade service till campinggästerna. Då viss del
av kvarteret berörs av landskapsbildsskydd/strandskydd kommer kommunen i samband med
planprövningen anhålla om att skydden upphävs.

STRANDSKYDD, MILJÖBALKEN 7:13, 15

Generellt strandskydd berörs och kommunens begäran om upphävande av strandskyddet inom
planområdet är insänd till Länsstyrelsen 2006-04-19, kommunens skäl för upphävandet ingår i
Planbeskrivningen som upprättats inför utställningen

LANDSKAPSBILDSSKYDD, NATURVÅRDSLAGEN 19 §

Landskapsbildsskydd berörs och kommunens begäran om upphävande av
landskapsbildsskyddet inom planområdet är insänd till Länsstyrelsen 2006-04-19, kommunens
skäl för upphävandet ingår i Planbeskrivningen som upprättats inför utställningen.
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SAMRÅDET
Sarm^ådet har utförts 2006-02-14 ti112006-03-14. Barnrådet avsåg upprättad
samrådshandling/planskiss och omfattade planbeskrivning, genomförandebeskrivning,
plankarta, grundkarta och fastighetsförteckning enligt 5:19 PBL och 5:21 PBL. Samråd har
hållits skriftligen med fastighets- och sakägare, berörda myndigheter, berörda kommunala
förvaltningar och nämnder samt närboende. Samrådet har kungjorts i ortstidningarna NSD, NK
och HB. Planen har funnits utställd på Stadshuset och på kommunens hemsida på Internet,
www.haparanda.se

INKOMNA SAMRÅDSYTTRANDEN

Under samrådstiden har det inkommit totalt 4 samrådsyttranden inklusive Länsstyrelsens

yttrande.

SAMRÅDETS STÄLLNINGSTAGANDE ENLIGT PBL

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

Synpunkter enligt PBL som inte blivit tillgodosedda under samrådet

Inga.

UTSTÄLLNINGEN, PBL 5:23
Utställning av planförslaget har utförts 2006-04-21 till 2006-OS-19. Utställningen har kungjorts
i ortstidningarna NK, NSD, HB. Handlingarna har funnits utställda på Stadshuset och på
kommunens hemsida på Internet, www.haparanda.se

Utställningshandlingarna bestod av samrådsredogörelse, planbeskrivning,
genomförandebeskrivning, plankarta, illustration, grundkarta och fastighetsförteckning enligt
5:19 PBL och 5:21 PBL

INKOMNA UTSTÄLLNINGSYTTRANDEN

Under utställningen har det inkommit totalt 2 yttranden, Länsstyrelsen har yttrat sig under
samrådsskedet.

Yl, RSMH -Haparanda
Förslaget från Kormnunen godtas från RSMH -Haparanda, Inga invändingar.

Kommentar: -

Y2, Banverket

Banverket har tagit del av remissmaterialet och har inga ö^niga synpunkter att lämna.

Kommentar: -
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UTSTÄLLNINGENS STÄLLNINGSTAGANDE ENLIGT PBL
Inlämnade synpunkter har behandlats och har blivit tillgodosedda.

Synpunkter enligt PBL som inte blivit tillgodosedda under utställningen

Inga.

Förändringar i utställningshandlingarna p.g.a. inkomna yttranden

Inga.

UNDERRÄTTELSE OM UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDET , PBL 5:27

Utlåtandet sänds i brev till Länsstyrelsen och därutöver till de sakägare som yttrat sig och ej fatt
sina synpunkter tillgodosedda under planprocessen.

ANTAGANDE AV DETALJPLANEN, PBL 5:29

Planen behandlas för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden. Beslut väntas i juni 2006.

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 fatt sina synpunkter tillgodosedda.

LAGA KRAFT, PBL 5:31

När beslutet om att anta planen vunnit laga kraft sänds planhandlingarna med laga la-aft datum
till Länsstyrelsen och Lantmäteriet.

Upprättad 2006-OS-24 , Samhällsbyggnadsnämnden

Haparanda kommun
Göran Wigren /Planeringschef
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