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PLANBESKRIVNING

1. HANDLINGAR
Följande handlingar utgör planförslaget:

- plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser
- denna planbeskrivning
- genomförandebeskrivning

Följande handlingar tillhör förslaget:
- fastighetsförteckning
- grundkarta

2. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan då den tidigare endast hade byggrätt vid
de befintliga husen. Det planerade projektet innebär ombyggnation av befintliga hus som
idag har 16 lägenheter. En våning kommer att byggas på och det tillkommer hiss. Det
kommer även att tillkomma ett flerbostadshus i 3 våningar . Totala antalet lägenheter blir
39 st.

3. AVVÄGNING ENLIGT HUSHÅLLNINGSREGLERNA IMILJÖBALKEN.
Detaljplanen medför att markanvändningen är av god hushållning, därför bedöms planen
vara förenlig med miljöbalkens 3 kap , Grundl^iggande best^immelser för hisshållning med
mark- och vcsttenomr^sden.

Enligt 5 kap miljöbalken skall gällande miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och
planläggning . Inga miljökvalitetsnormer bedöms komma att överskridas.



4. PLANDATA

4.1. L^igesbestlimning
Planområdet består av fastigheten Rian 17. Området ligger centralt i Haparanda och
gränsar i öst mot Skomakargatan, i väst mot Idrottsgatan i norr mot Åkergatan och i
söder mot fastigheterna Rian 15 & 12.

4.2. Area
Planområdet är ca 0,4 hektar.

4.3. Markägoförhållanden
Planområdet ägs av en privat fastighetsägare.



5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
5.1. Bakgrund

Figur: Befrutliga bostads/rus

Området är i dagsläget bebyggt av två flerbostadshus från början av 50-talet. Dessa
hus är i stort behov av renovering.

5.2. Översiktliga planer och detaljplaner
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Figur: Utdrag ut översiktplaneu



Planområdet är i översiktsplanen utsatt som bostäder och lokal boendeservice m.m.
Översiktsplanen säger att förtätning bör ske i befintligt bostadsbestånd vilket medför
att det finns stöd för detaljplanen.

Den kommunala målsättningen är även att "kommunen skall planera attraktiva
omr^^den, för permanent bebyggelse i samtliga orter ".

Inom planområdet gäller följande detaljplan:
Stadsplan för Haparanda stad del II Fastställd 193=1-06-30

5.3. Miljökonsekvensbedömning
Enligt PBL 5 kap 18 § skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om
detaljplanen
medger en användning av mark, byggnader eller andra anläggningar som innebär en
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och
andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning
av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark och vatten och andra resurser samt effekterna av en utökad
bebyggelse.

Kommunen har gjort en behovsbedömning där detaljplanen inte antas medföra
betydande miljöpåverkan.

5.4. Kommunala beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2006-10-25 § 157 att inleda en
detaljplaneprovning avseende ändring av detaljplanen gällande Rian 17. Planen
handläggs med normalt planförfarande och exploatören FS Bostäder bekostar

planändringen.

5.5. Övriga beslut
Inom Torneälvdalen finns områden som enligt beräkningar och erfarenhet riskerar att

drabbas av översvämning. Risken uppstår vid kraftig snösmältning i de norra delarna
av Tornedalen kombinerat med svåra islossningar som kan medföra isproppar i

älvsystemet.

Ny bebyggelse i centralorten ska utformas så att den klarar vattenståndet NN +
4,35m, dvs. RH00 + 4,15 m.

6. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
61. Nah^r

6.1.1. Vegetation
Vegetationen inom området består i stort sett endast av några få björkar. Friytorna är
täckta av gräs.

6.1.2. Markföroreningar
I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar Tområdet.

6.1.3. Radon
Området ligger inom ett normalriskområde för radon.



6.2. Bebyggelseområden
6.2.1. Befintlig bebyggelse
Planområdet består i dagsläget av två befintliga hus i två våningar. Omgivande
bebyggelse består av egnahem i våningar upp till två plan.

6.2.2. Planerad bebyggelse
På Rian 17 planeras tre flerfamiljshus för bostäder i 3 våningar samt vind. De två
befintliga husen kommer att byggas på med en våning (se fig nedan).
Det nya huset kommer ej att byggas med källare och vinden innehåller lägenheter samt
lägenhetsförråd (se fig nedan).

Figur: Nybyggnation

Figur: Ombyggnatio^r

6.3. Service
6.3.1. Offentlig service
Skola och förskola finns i närheten då planområdet ligger inom Haparanda centrum.

6.3.2. Kommersiell service
Planområdet ligger inom Haparanda centrum som har ett stort utbud av kommersiell
service.

6.3.3. Kz^lturmiljö
Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet.

6.4. Friytor
6. ^.1. Lek och rekreation
Gränsvallens idrottsplats ligger ca två km från planområdet. Där finns bl . a. ishall,
bandyplan och tennisplan . Det finns även ett ridhus i närheten till idrottsplatsen.
Rekreation för friluftsliv finns i anslutning till centralorten. Det ligger även en lekplats
i anslutning till planområdet.



6.5. Störningar
Ytterligare lägenheter inom området innebär en ökad fordonsmängd. Detta innebär en
viss störning på omgivande gator . Dock kommer de inte att påverkas nämnvärt.

6.6. Gator och trafik
6.6.1. Parkering
Det planeras även 31 stycken parkeringar för att tillgodose parkeringsbehovet för de
boende. Tanken är att dessa ska bli carportar om efterfrågan uppstår. I det västra
befintliga huset finns två befintliga garage och dessa kommer att behållas.
Besöksparkeringar hänvisas till kringliggande gator.

Figur:Situatiarsptrnr

6.6.2. Kollektivtrafik
Haparanda busstation ligger ca 800 meter från planområdet . I Haparanda finns det
även en ringlinje som täcker centrala Haparanda och Torneås affärsliv. Denna linje
trafikeras med en timmes mellanrum under för- och eftermiddag.

6.7. Teknisk försörjning
6.7.1. Vatten och avlopp
Kommunalt VA finns inom planområdet.

6.7.2. Vcirme
Planerade flerbostadshuset ska anslutas till fjärrvärmenätet.

6.7.3. Avfall
Avfall skall omhändertas enligt kommunens avfallshanteringsprogram.

6.8. Administrativa frågor
6.8.1. Genomförandetid
Planens genomförandetid slutar 10 år efter att planen vunnit laga kraft.



6.8.2. Huvudmannaskap
Exploatören är huvudman för byggnationen.

7. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Medverkande tjänsteman från Haparanda kommun är Göran Wigren.

Piteå, februari 2007

itekthuset Monarken

^rC'runn Grönlund Maria Åberg
A^kite t SAR/MSA Samhällsplanerare
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