DETALJPLAN
SÖDRA INDUSTRIOMRÅDET
Haparanda lconunun

Norrbottens län

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE, PBL 5:27
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utölaling av kvartersmark för industriändamål
inom Södra Industriområdet. Igällande planer har relativt stora områden reserverats för
park och naturmark. Dessa intentioner har inte fullföljts och är idag inaktuella. Behovet
av industrimark växer och demla planprövning iimlebär att ytterligare ca 3 ha centralt
belägen industrimark tillskapas.

Planområdet ligger ca 1,5 lan väster om centnun. Det angränsar Banvallen och SJområdet inorr, Köpmansgatan i väster, Företagsvägen i söder och industrionnåden i
öster. Den kommunala gatan Tjädervägen löper genom planområdet. Planområdet är ca:
7,3 ha och är till ca 50 % bebyggt och ianspråktaget för illdust-iändamål.
HUR PLANARBETET BEDRIVITS
Planarbetet har utförts av Lantmäteriet i sannåd med tjänstemän vid
San^llällsbyggnadskontoret på Haparanda konunan.
PLANFÖRFARANDE
Planen handläggs med normalt planförfarande. Den fördjupade översiktsplanen utgör
program.
MILJÖPÅVERKAN
Kommunen har utfört en behovsbedömning där detaljplanen inte antas medföra
betydande miljöpåverkan.
STRANDSKYDD
Utökat strandskydd berörs ej, normalt strandskydd berörs ej.
LANDSKAPSBILDSSKYDD
Landskapsbildsskyddbenörs ej.
SAMRÅDET, PBL 5:20
Samrådet har utförts 2006-01-16 - 2007-02-14.

Samråd har skett sltriftligen med fastighets- och saltägare, berörda myndigheter, berörda
kommunala förvaltningar och nämnder samt närboende. Sammrådet och samrådsmötet
har kungjorts i ortstidningarna NSD, NK och HB. Planen har funnits utställd på
Stadshuset och på kommunens hemsida på Intennet, www.haparanda.se
Inkomna samrådsyttranden

Under samrådstiden inkom 5 samrådsyttranden.
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Samrådets ställningstagande enligt PBL

Inlämnade synpui^lcter från sakägare har blivit bemötta och till största del tillgodosedda.
Synpunkter enligt PBL som inte blivit tillgodosedda under samrådet
Inga.

UTSTÄLLNINGEN PBL 5:27
Utstälhiing av planförslaget har utförts 2007-03-09 - 2007-04-10.
Utställning har skett skriftligen med fastighets- och sakägare, berörda myndigheter,
berörda kommunala förvaltningar och nämnder samt närboende. Utställningen
kungjordes i ortstidningai7la NK, NSD och HB. Handlingarna har funnits utställda på
Stadshuset och på kommunens hemsida på intennet, www.haparanda.se.

Utställningshandlingamabestnd av sanuådsredogörelse, planbeskrivning,
genomförandebesluivning, plai^lcarta, illustration, gr^mdkarta och fastighetsförteckning
enligt 5:19 PBL och 5:21 PBL
INKOMNA UTSTÄLLNINGSYTTRANDEN
Under utställningstiden inkom 2 yttranden, Länsstyrelsen har yttrat sig under samrådet.
Y1. Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB har anläggningar som eventuellt kan beröras med
anledning av föreslagna förändring som kommunen utreder. Om så är fallet skall
Vattenfall Eldist-ibution AB hållas skadelös för eventuella flytningar eller andra
förändringar av Vattenfall AB:s anläggningar som förorsakas på grund av Haparanda
kommuns planerade verksamhet.
Vattenfall Eldishibution har i övrigt ingen eriiu-an beträffande kommunens föreslagna
förändringar.
Ko^nnieiztnr : Yttrandet föi^anleder inga Lindringar av leta jplanen.

Y2. Banverket
Banverket har tagit del av rubricerad utställningshandling upprättad febniari 2007.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utölaling av kvartersmark för industriändamål
inom Södra industriområdet.
Banverket framförde i samrådet synpunkter på att riktlinjer som fimis gällande bulleroch vibrationsnivåer inte överskrids. Banverket vill därför ha möjlighet att ytt-a sig
gällande bygglov för kommande byggnader näi7nast banvallen. Banverket framförde
även behov av att bredden på naturområdet mot banvallen Lrtökas, firn att möjliggöra
dikesrensning, dräneringar m.m. längs befintlig bana.
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Banverkets synpunkter har tagits i beaktande i aktuell handling genom att nahironn-ådet
mellan banvallen och industrimark utökats. Eftersom riktvärden för buller- och
vibrationer även avser industriverksamhet kommer detta jämte disposition av
byggnader, säkerhetsavstånd till järnvägen m.m. att bevakas i framtida
bygglovsprövning.

Banverket har inget att eriiua mot detaljplanen.
Konznzeiztar: Yttrandet föranleder inga cindringar av detaljplanen.

UTSTÄLLNINGENS STÄLLNINGSTAGANDE ENLIGT PBL
Inlämnade synpui^l{ter 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 p.g.a. inkomna yttranden
Inga.
FORTSATT HANDLÄGGNING ENLIGT PBL
EVENTUELLT BEHOV AV NY UTSTÄLLNING
Inga ändringar är gjorda inför antagandet och någon ny utstälhling behöver inte göras.
UNDERRÄTTELSE OM UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDET, PBL 5:27
Utlåtandet sänds i brev till Länsstyrelsen och därutöver till de sakägare som yttrat sig
och ej fått sina synpunkter tillgodosedda under planprocessen.
ANTAGANDE AV DETALJPLANEN, PBL 5:29
Planen berälalas klar för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden tinder våren 2007.
LAGA KRAFT, PBL 5:31
När beslutet om att anta planen vunnit laga ln aft sänds planhandlinganlained laga kraft
datum till Länsstyrelsen och Lantmäteriet.

Upprättad 2007-04-10, Samhällsbyggnadsnämnden
Haparanda konunml
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Gp^`an Wigren / Planerings,.
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