
DETALJPLAN
över Haparanda Kvarteret Renen 1&2
Haparanda kommun
Non-bottens län

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE, PBL 5:27
PLANOMRÅDE
Planområdet är beläget i centrala. delen av Haparanda centralort. Området omfattar del av Kv.
Renen. Området begränsas i öst mot Strandga-tan, i väst mot Storgatan i norr mot Pa.ckhusgatan
och i söder mot Kv. Renen 3 och 4. Områdets storlek är ca. 0,4 hektar.

DETALJPLANENS SYFTE
Planens syfte. är att utöka. kvartersmarken inom fastigheten Kv. Renen 2 då det finns planer på
att bygga ett bostadshus vilket kräver en utökad byggrätt. Inom nuvarande gällande plan anges
område för bostäder och parkeringsdäck.

GÄLLANDE PLANER
I gällande översiktsplan antagen 2006-06-19 redovisas planområdet för centnuno^ru^åde för bl.a..
bostäder. Inom planområdet gäller också. detaljplan fastställd 1992-12-21.

STRANDSKYDD, MILJÖBALKEN 7:13,15
Strandskydd berörs ej.

LANDSKAPSBILDSSKYDD , NATURVÅRDSLAGEN 19 §

Landskapsbildsskydd berörs ej.

HUR PLANPROCESSEN BEDRIVITS

Samhällsbyggnadsnänmden beshitade i 2005-12-18, § 115 a.tt uppdra. till
samhällsbyggnadskontoret att påbörja detaljplanarbetet.

Planarbetet har utförts a.v Planarkitekt Monarken i sanu-åd med tjänstemän vid
Samhä.llsbyggnadskontoret på Haparanda. konnman. Planen handläggs med normalt planförfarande.

SAMRÅDET PBL 5:20
Plansamrådet har utförts 2006-02-14 till 2006-03-14.

Samrådet avsåg upprättad samrådshandling/planskiss och omfattade planbeskrivning,
genomförandebeskrivning, plankarta, gnuidkatta och fastighetsförteckning enligt 5:19 PBL och
5:21 PBL. Samråd har hållits skriftligen med fastighets- och sakägare, berörda myndigheter,
berörda konuntulala förvaltnuigar och nämnder samt närboende. Sanu^ådet har kungjorts i
ortstidningarna NSD, NK och HB. Planen har fiumits utställd på. Stadshuset och på kommtmens
hemsida på Internet, www.haparanda.se

INKOMNA SAMRÅDYTTRANDEN
Under samrådstiden har det inkommit totalt 4 samrådsyttranden inkhisive Länsstyrelsens
yttrande.
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SAMRÅDETS STÄLLNINGSTAGANDE ENLIGT PBL

Inlänmade s}mptuilcter fi-ä.n 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 2006-06-10 till 2006-07-15.

Utställningen har kungjorts i ortstidningarna NK, NSD, HB. Handlingarna har fiunlits utställda.
på Stadshuset och på konnmmens hemsida. på Internet, www.haparanda.se

Utställningshandlingarna bestod av samrådsredogörelse , planbeskrivning,
geuomförandebeskri^ming, plankarta., illustration , grundkarta och fastighetsförteckiung enligt
5:19 PBL och 5:21 PBL

INKOMNA UTSTÄLLNINGSYTTRANDEN
Under utställi>ingen har det inkommit totalt 2 yttranden, Länsstyrelsen har yma.t sig under
samrådsskedet.

Yl, Aavaviken förvaltning , Renen 4

Mina hyresgäster på Renen 4 är oroliga för att vår gård kommer att användas som genväg för
boende pä. den nya. fastigheten. Ja.g vill därför att det byggs ett snyggt plank mellan
fastigheterna. Plaiilcet bör lämpligen byggas innan byggstart för att Lmdvika att byggskräp etc.
blåser in på Renen 4. Planket skall sedan bli permanent och sträcka sig ända- ned till
Strandgatan.

Korrcmeratar: Plankartan_justeras med bestcimnaelse om staketpå fastigheten Renen 2 för att
avskilja Renen 4fi°ån planområdet.

Y2, Banverket

Banverket har tagit del av remissmaterialet och har inga övriga synpmrkter att lännia.

Kovrnrerzt^rr: -

UTSTÄLLNINGENS STÄLLNINGSTAGANDE ENLIGT PBL
Inlämnade synpmikter har behandlats och har blivit tillgodosedda.

Synpunkter enligt PBL som inte blivit tillgodosedda under utställningen

Inga.

Förändringar i utställningshandlingarna p.g.a. inkomna yttranden

Plankartan justeras med bestänvnelse om staket imle på planområdet mellan fastigheterna
Renen 2 och Renen 4.
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UNDERRÄTTELSE OM UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDET, PBL 5:27

Utlåtandet sänds i brev till Länsstyrelsen och därutöver till de sakägare som ymat sig och ej fått
sina synpunkter tillgodosedda lmde^r planprocessen.

ANTAGANDE AV DETALJPLANEN, PBL 5:29

Planen behandlas för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden. Beshrt väntas i september 2006.

Beslutet om a.tt anta planen anslås på kommunal anslagstavla, samt sänds i brev med
besvärshänvisning till Länsstyrelsen och därutöver till de sakägare som yma.t sig ont planen
senast lulder utställningen och ej fått sina. synptunkter tillgodosedda.

LAGA KRAFT, PBL 5:31
När beslutet om a.tt anta. planen vtmnit laga kraft sänds planhandlingarna med laga kraft da.ttun
till Lännssryrelsen och Lantmäteriet.

Upprättad 2006-07-31, Samhällsbyggnadsnänulden

L' ^^ `^"
H^^iaranda konmitm

öran Wigren /Planeringschef^..
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