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Bakgrund, syfte och huvuddrag
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra att Övertorneå Energis fastighet
Matarengi 28:8 kan utökas med del av den kommunala fastigheten Matarengi 28:3.
Matarengi 28:6 avses också att utökas med del av Matarengi 28:3.
För att göra önskade fastighetsregleringar måste användningen INDUSTRIGATA tas
bort för en del av planen. Den del av industrigatan som tas bort har inte längre någon
användning som gata.
Istället för ”INDUSTRIGATA” blir användningen ”Småindustri och handel med
skrymmande varor, ej livsmedel”.

Plandata
Planområdets läge och areal
Planområdet är beläget strax sydost om Övertorneå centrum, nära Finlandsvägen. Ytan
för planändringen är drygt 3 700 kvm.

Planområdets läge. Karta från hitta.se

Karta som visar köp av mark som ska tillföras Matarengi 28:8
och Matarengi 28:6
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Markägoförhållanden
Marken ägs av Övertorneå Energi AB, Byggpolarna AB och Övertorneå kommun.

Planprocessen
Planförfarande
Ändringen av del av plan påbörjas med handläggning enligt standardförfarande i
enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Föreslagen planläggning är förenlig med
översiktsplanen och antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd
Denna handling är en samrådshandling, det första dokumentet i en planprocess med
standardförfarande.
I samrådet redovisar kommunen syftet med planändringen, vilka förutsättningar som
gäller och vilka konsekvenser ändringen kan få. Kända sakägare, föreningar, boende m
fl och myndigheter som t ex länsstyrelsen får lämna sina synpunkter. På så sätt ges
möjlighet till insyn och inflytande och beslutsunderlaget blir mer komplett.

Underrättelse och granskning
Efter samrådet sammanställs de synpunkter som kommit in och kommunen tar
ställning till om det ska leda till ändringar av förslaget. De som berörs av
planändringen underrättas om det slutliga förslaget som ställs ut för granskning. De
som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligt.
Granskningsutlåtande
Efter granskningstiden tar kommunen fram ett granskningsutlåtande. I det
sammanställs de skriftliga synpunkter som kommit in och kommunen redovisar sitt
förslag med anledning av de inkomna synpunkterna.
Antagande
Planändringen antas av Samhällsbyggnadsnämnden och kan överklagas tre veckor efter
antagande av de som framfört synpunkter under granskningen och inte fått dem
tillgodosedda. Om ingen överklagar vinner planändringen laga kraft tre veckor efter
antagande.
Förenklat förfarande
Om alla berörda godkänner planändringen i samrådsskedet kan den gå direkt till
antagande.

Handlingar
Planhandlingar
Vid ändring av del av detaljplan ska äldre gällande handlingar behandlas som
urkunder. Tillkommande handlingar för ändringen gäller tillsammans med
underliggande handlingar. Bestämmelser kan förenklas om de kan hänföras till
symboler som redan finns i den underliggande plankartan. *
* Detaljplanehandboken, Adolfsson och Boberg, andra upplagan 2015
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Handlingar som ingår:
• Plankarta med bestämmelser, illustration och redovisad ändring
•

Planbeskrivning originalhandling

•

Tillägg planbeskrivning, denna handling

Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och
illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men
saknar egen rättsverkan.

Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
•

Undersökning av miljöbedömning

•

Fastighetsförteckning

•

Samrådsredogörelse (upprättas efter samrådet)

•

Granskningsutlåtande (upprättas efter granskningstiden)

Utredningar
Inga utredningar bedöms behövas.

Tidplan
Enligt preliminär tidplan beräknas ändringen av detaljplanen ställas ut för samråd
november 2019 och för granskning januari/februari 2020. Ändringen av detaljplanen
bedöms kunna antas under våren år 2020.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplan
I den kommuntäckande översiktsplanen ligger planområdet inom användningsområde
B: Tätortsområde. ”Förtätning och utveckling av bebyggelse prioriteras. All
nybebyggelse bör ske på̊ ett planmässigt sätt. Inom dessa områden bör denna
översiktsplan följas upp med fördjupad översiktsplan, områdesbestämmelser eller
detaljplan.”
Ändringen bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen.
Gällande detaljplan
Gällande detaljplan, anger som användning småindustri och handel med skrymmande
varor, ej livsmedel.
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Kommunala beslut / program i övrigt
Kommunstyrelsens beslutade den 2018-10-22 att ge Övertorneå Energi AB ett positivt
planbesked för ändring av befintlig plan. Det beslutades också att planläggningen
påbörjas med standardförfarande.
Riksintressen
Planområdet berörs av följande riksintressen:
• Riksintresse för naturvården (3 kap 6 § MB)
• Riksintresse för kulturmiljövård (3 kap 6 § MB)
• Riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 § MB)
• Riksintresse för Natura 2000-områden (4 kap 8 § MB)
Planändringen bedöms inte medföra negativ påverkan på ovanstående riksintressen.

Strandskydd
Generellt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen enligt miljöbalken, MB, 7 kap.
Den del som ändras ligger mer än 100 meter från stranden.
Miljökvalitetsnormer
Planändringen bedöms inte ha påverkan på gällande miljökvalitetsnormer eller
miljömål.
Undersökning av miljöpåverkan
Kommunen ska enligt 6 kap 5 § MB undersöka om genomförandet av planen,
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, se bilaga
Undersökning av miljöpåverkan. Enligt 6 kap 6 § MB ska undersökningen identifiera
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Samråd gällande
undersökning om betydande miljöpåverkan ska hållas med länsstyrelsen enligt 6 kap 6
§ 2p och 10 § MB. Om betydande miljöpåverkan antas och en strategisk
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miljöbedömning ska tas fram kan undersökningssamrådet med fördel samordnas med
avgränsningssamrådet.
Kommunens bedömning
Kommunen har tagit ställning till att planen inte innebär risk för betydande
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därför inte upprättats. Kommunen
ska även samråda med länsstyrelsen om miljöpåverkan av planen och länsstyrelsen
ombeds att yttra sig i frågan under samrådstiden.

Detaljplanen
Områdets lämplighet för den pågående verksamheten har prövats i den gällande planen.
Ändringen gäller inte byggrätt eller krav på byggnadstekniska åtgärder eller liknande
utan bara borttagande av del av industrigata och borttagande av användningsområde för
transformatorstationer som rivits.

Upplysning
Den gällande planen är från 1991 och en del saker har förändrats sen dess, bland annat
ökade risker för negativ klimatpåverkan som översvämningar. Innan nybyggnad,
tillbyggnad och liknande bör aktuella översvämningskarteringar tas fram.

Detaljplanens genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Planändringens genomförandetid är tio år efter det datum ändringen vinner laga kraft.
Efter genomförandetidens slut fortsätter planändringen att gälla, men den kan då ändras
eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
Genomförandetiden för den underliggande planen från 1991 har upphört.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Inom området där planen ändras blir det bara kvartersmark med fastighetsägare som
huvudman.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
När planändringen vunnit laga kraft är avsikten att utöka fastigheten Matarengi
28:8 med del av fastigheten Matarengi 28:3 och att utöka fastigheten Matarengi
28:6 med del av fastigheten Matarengi 28:3.
Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter
Området omfattas inte av gemensamhetsanläggningar eller servitut. Ledningsrätt för
vatten och el finns och redovisas på plankartan som u-områden som inte får bebyggas.

Ekonomiska frågor
Planen och dess genomförande bekostas av sökande.
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Medverkande
Detaljplanen har tagits fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen och i samarbete med
andra kommunala förvaltningar och exploatören Övertorneå Energi AB. Medverkande
konsult Annie Arnqvist, arkitekt SAR/MSA, Arnqvist & Sivenbring.

Johny Lantto

Annie Arnqvist

Tf Samhällsbyggnadschef

Arkitekt SAR/MSA

Övertorneå kommun

Arnqvist & Sivenbring
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