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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för ändrad 

sträckning av två befintliga 45 kV (nominell spänning) markkablar med dubbla kabelförband i Haparanda stad, 

Norrbottens län. Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 

23–25 §§ miljöbalken (MB) med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan (BMP) samt samråda om MKB:s innehåll och utformning. 

Detta dokument är en samrådshandling som utgör underlag för undersökningssamråd. I Bilaga 1 och 2 

redovisas samtliga kartor som finns i detta dokument. 

1.1 Bakgrund 
Kraftledningarna  mellan Vånafjärden och Haparanda stad byggdes år 1961. Sökanden har år 2008 och 2009 

ansökt om förlängda nätkoncessioner för de aktuella kraftledningarna. Sträckningen består av luftledning och 

markkabel. Mellan Vånafjärden transformatorstation och infarten till Haparanda stad går ca 42 km långa 

befintliga 45 kV luftledningar. Från infarten till Haparanda stad till ställverket PT6122 inom Haparanda kommun 

går två ca 1,3 km långa befintliga 45 kV markkablar med dubbla förband. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) begärde att ansökan för linjerna skulle kompletteras enligt Ei’s diarienummer 

2008–103204 den 6 december 2016. Med anledning av Ei’s kompletteringsbegäran har Vattenfall Eldistribution 

tagit fram en ny ansökan om förlängd nätkoncession för linje för aktuell sträckning som visas i kartan i Figur 1. 

Samråd för  ansökan om förlängd nätkoncession genomfördes under perioden juni till augusti 2017 och ärendet 

handläggs för närvarande av Ei. 

 
Figur 1. Översiktskarta som visar befintlig markkabel. Skala 1:40 000. 
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Trafikverket har 2020 meddelat Sökanden att man tänker bredda den väg som markkabeln går längs samt 

anlägga en gång- och cykelbana längs med aktuell vägsträcka. Sökanden måste därför flytta delar av de 

aktuella markkablar ca 25 meter norr om befintlig sträckning. Med anledning av Trafikverkets planer har 

Sökanden beslutat att ändra dragning för delar av den markkabelsträcka som tidigare presenterats, se Figur 

2. Sökanden kommer även genomföra en ny ansökan om nätkoncession för hela markkabeldelen av 

inlämnad ansökan om förlängd nätkoncession.  

En ansökan om förhandsmedgivande planeras att göras utifrån rådande förutsättningar då Trafikverket står 

redo att bygga om nämnd väg och Sökanden har tidspress på sig att flytta den befintliga markkabeln så att 

elförsörjningen i området kan fortsätta som i normalläge. Enligt ellagen (1997:857) krävs dock särskilda skäl 

för ett sådant förhandsmedgivande (2 kap. 5 § ellagen). Sökanden anser sig ha sådana skäl med anledning 

av den hastigt uppkomna situation Sökanden befinner sig i då markkablarna måste flyttas när vägen ska 

byggas om.  

 
Figur 2. Karta som visar markkabelns ungefärliga läge med den nya sträckningen. Skala 1:3000.  

1.2 Syfte och behov 
Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område till 

underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till Haparanda och 

flertalet andra orter samt landsbygd i regionen. 

1.3 Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka 900 000 kunder.  Allt från 

mycket små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar in på 

företagets elnät. Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att ständigt förbättra pålitligheten och 

Haparanda 
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effektiviteten i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara och tillförlitliga energilösningar. Företaget 

bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO 14001 certifierat sedan 2005. Företaget har cirka 660 

anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Utöver detta upphandlas underhålls- och 

byggentreprenader, för ca 3 miljarder per år. Elnätet omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 150 kV, indelat i 

lokalnät och regionnät. Den sammanlagda ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv 

runt jorden. 
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att 

nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 

prövas av Ei och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.  

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli 

särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som 

utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver 

bestämmelserna i 6 kap. MB om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram. 

En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 

verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 

miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med 

länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, 

organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda 

omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag. 

Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter 

remisstiden beslutar Ei om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar 

mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 3 för flödesschema över processen. 

 

Figur 3 Tillståndsprocessen 

2.1 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig 

om en befintlig ledning ses gällande markupplåtelseavtal och ledningsrätter över och uppdateras.  
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För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för 

intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknas.  

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. MB kan tillstånd eller 

dispenser även krävas enligt andra kapitel i MB eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmäla 

vattenverksamhet enligt 11 kap. MB eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. 

MB. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.  
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING 
Kapitlet ger en generell beskrivning av den teknik som är aktuell för sträckningen. Alternativa lokaliseringar för 

flytt av den ca 300 meter långa ledningen är i det aktuellt fallet starkt begränsade av befintlig och planerad 

infrastruktur samt intilliggande dike, varvid enbart ett sträckningsalternativ visas i materialet. 

3.1 Befintlig ledning 

3.1.1  Sträckning 
Markkablarna ansluter den befintliga luftledningen som går från Vånafjärden till Haparanda norr om E4:an. 

Luftledningen går ner i marken strax innan infarten till Haparanda stad, väster om Björka industriområde. De 

markförlagda kablarna sträcker sig från infarten till Haparanda stad till ett ställverk beläget i Björka park, 

väster om väg 99. Markkablarnas sträcka är ca 1,3 km. Från befintlig luftledning går markkablarna ca 100 m 

söderut mot E4:an och går sedan i vägområdet längs E4:an österut fram till Björka park var den sneddar över 

grönområdet och ansluter till ställverket. Sträckningen korsar en gc-väg och en väg precis norr om en rondell 

samt en gc-väg i grönområdet.  

Den del av E4:an som Trafikverket kommer att bredda är den västra delen innan markkabeln passerar 

rondellen. De befintliga kablarna som ligger längs denna vägsträckan kommer raseras och grävas upp och 

nya kablar kommer grävas ner ca 25 meter längre norrut. De nya kablarna kommer skarvas på de befintliga 

markkablarna.  

3.1.2 Utformning av markkabel 
En principskiss av den 1,3 kilometer markkabel som löper från infarten till Haparanda stad till ställverket PT6122 
i Haparanda ges i Figur 4. Ett normaldjup för denna typ markkabelläggning är cirka 90 centimeter men varierar 
också med markområdets egenskaper. En mindre justering av den markförlagda kabelns läge om maximalt 50 
meter inom fastigheten Haparanda 21:1, i området Björka i Haparanda, kan komma att ske i framtiden. Detta i 
och med en eventuell ombyggnation av tillhörande ställverk. 
 
I Figur 4 finns en principskiss över den typ av kabelgrav som ansökan gäller. Kablarna är PEX-isolerade 
högspänningskablar av enledartyp. Förbanden är förlagda bredvid varandra i samma schakt med ett avstånd 
på ca 1 meter. Ett normaldjup för denna typ markkabelläggning är cirka 90 centimeter men varierar också med 
markområdets egenskaper.  
 
 

 

 
Figur 4. Principskiss på genomskärning av kabelgrav. 
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3.1.3 Markbehov 
Sträckan inom Haparanda stad kablifierades 2008 då effektbehovet ökade i området i och med anläggandet 

av Björka handelscentrum, och de nya abonnenter som detta innebar.   

 

Markbehovet för en dubbel kabelgrav av föreliggande sort är 8 meter brett. När en markkabel i aktuell storlek 

förläggs innebär det en fyllningshöjd på ca 0,9 m och en bredd på schakten som är ca 1,5–2 m. Inga 

byggnader får anläggas ovanpå kabelgraven. 

3.1.4 Underhåll  
Växlighet ovanför och invid kabeln kommer röjas vid behov. För att undvika framtida problem bör inte träd och 

buskar eller annan markanläggning planteras eller anläggas inom ett område på minst 3 meter på varedera 

sida om markkabelns yttersta faser.  

Om växtlighet i form av buskar och prydnadsväxter planteras inom ett område av 5 meter från ledningens mitt 

kan Vattenfall vara tvungen att flytta dessa vid en eventuell åtgärd på Vattenfalls markkabel vid t ex en 

driftstörning på markkabeln. Aktuella markanläggningar kan därvid skadas.  

3.1.5 Avveckling och rivningsarbeten 
En del av de befintliga markkablarna som idag ligger längs E4:an kommer att raseras då vägen på en stäcka 

kommer breddas och gc-väg anläggas. Den berörda sträckningen kommer tas ur drift och grävas upp i 

samband med anläggningsarbeten för vägen. Efter utredning om lämplig ny lokalisering för markkabeln har 

man kommit fram till en lämplig korridor. Nya kablar kommer läggas ca 25 meter norr om den tidigare 

sträckning och skarvas på befintliga kablar. Längden på de nya markkablarna är ca 300 meter.  

I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer raseringen beskrivas i huvudsak enligt följande; 

• Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom kablar samt eventuella återställningsåtgärder  

• En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar 

på platsen. 

• En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt 

kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen. 

• Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående 

intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 

markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt.  

4.1 Samhällsnytta 
Ledningarna medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Som tidigare nämnts 

är ledningarna en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. 

Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter och landsbygden i 

regionen. 

4.2 Markanvändning och planer 
Följande planer över aktuellt område har identifierats och beskrivs nedan. 

4.2.1 Översiktsplan 
I den fördjupade översiktsplanen för Haparanda kommun från år 20131 beskrivs marken som markkabeln går 

genom som med markanvändning för ”handel och service”. Det var också i och med byggande av köpcentret i 

Björka som den före detta luftledningen blev beslutad att förläggas till markkabel. 

4.2.2 Detaljplaner 
Två detaljplaner korsas över eller återfinns inom ett avstånd av 100 meter från kraftledningen. Berörda 

detaljplaner är detaljplan för Björka handelsområde samt för Björka östra handelsområde i Haparanda kommun. 

Detaljplan 1262 som hanterar Björka handelsområde i Haparanda kommun vann laga kraft 2006-07-13, se 

Figur 5. Häri beskrivs en dialog med Sökanden om en flyttning av dåvarande luftburen kraftledning vilken 

föreslås läggas på samma plats som ledningen finns idag. Det rekommenderas att ledningarna skall skyddas 

med lantmäteriförrättning och ledningsrätt.  

                                                   
1 https://www.haparanda.se/boende-och-miljo/samhallsbyggnad-och-planering/oversiktsplan-2013.html 
2 https://www.haparanda.se/boende-och-miljo/detaljplanering/gallande-detaljplaner/haparanda-centralort.html  

https://www.haparanda.se/boende-och-miljo/samhallsbyggnad-och-planering/oversiktsplan-2013.html
https://www.haparanda.se/boende-och-miljo/detaljplanering/gallande-detaljplaner/haparanda-centralort.html
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Figur 5. Detaljplaner DP 126 25-P06/127, plankarta för Björka handelsområde samt DP 163, plankarta för Björka Öst Handelsområde, i 
Haparanda Kommun. Kraftledning planerad norr om väg E4 infart i staden och ansluter till område ”E” teknisk anläggning i Björka östra. 
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I detaljplan 1633 för Björka Öst handelsområde beskrivs markanvändningen för området som park/grönstråk 

samt handelsområde. Detaljplanen beskriver även Sökandens ledningar och ställverk vilket i karta i Figur 5 

visas som teknisk anläggning. Detaljplanen antogs 2016-02-26.  

4.3 Rennäring 
Rennäringen påverkas inte av att markkabeln flyttas i och med att markkabeln är belägen inom bebyggt 

service/handelsområde. 

4.4 Naturmiljö 
Inga naturvärden har identifierats inom 100 meter från markkabelns nuvarande eller planerade lokalisering. 

4.4.1 Fåglar och andra skyddsvärda arter 
En sökning gjordes i artportalen den 2020-11-25 för det rödmarkerade området i kartan i Figur 6. Sökningen 

gjordes för en 10 års period mellan för perioden 2010-11-25 - 2020-11-25 för alla artgrupper inom rödlistade 

arter och hotade arter. Sökningen gav ingen träff. 

 
Figur 6. Geografiskt sökområde i artportalen, bild tagen från artportalen med SLU som upphovsman. 

4.5 Kulturmiljö 
Inga kulturvärden har identifierats inom 100 meter från markkabelns nuvarande eller planerade lokalisering. 

                                                   
3 https://www.haparanda.se/boende-och-miljo/detaljplanering/gallande-detaljplaner/haparanda-centralort.html  

https://www.haparanda.se/boende-och-miljo/detaljplanering/gallande-detaljplaner/haparanda-centralort.html
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4.6 Friluftsliv  
Markkabeln gränsar till område i söder som av både Naturvårdsverkets område för riksintresse för friluftsliv och 

Länsstyrelsen i Norrbottens riksintresse för rörligt friluftsliv. Området i Haparanda stad där kraftledningen finns 

som markkabel täcks också in av riksintresset för friluftsliv.  

4.7 Landskapsbild 
I och med att det gäller en markkabel påverkas inte landskapsbilden. 

4.8 Boendemiljö 
Det finns inga bostäder inom 50 meter från markkabelns nuvarande placering eller markkabelns planerade 

placering. 

4.8.1 Elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 

uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 

samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska 

fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av 

någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 

och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 

elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 

med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på 

ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 

avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot 

den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över 

tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält 

som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i 

nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 

finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 

www.stralsakerhetsmyndigheten.se.  

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 

magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande 

miljöeffekt. 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 

gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 

och Strålsäkerhetsmyndigheten – tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att 

exponering för magnetfält begränsas. 

• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 

magnetfält. 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, 

förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
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Sökanden ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella 

ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:n. 
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5 MILJÖEFFEKTER 
Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter som presenteras i kapitel 4, görs även en övergripande 

bedömning av den påverkan som verksamheten kan tänkas utgöra samt eventuella skyddsåtgärder.  

5.1 Bedömning 

5.1.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
Befintlig luftledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkert och tillförlitligt elnät. Befintlig 

markkabel eller planerad markkabel står inte i strid med några av Haparanda kommuns planer eller program. 

5.1.2 Rennäring, natur- och kulturmiljö 
Då varken befintlig markkabel eller planerad justering av markkabel går igenom eller nära några rennärings-, 

naturmiljö- eller kulturmiljöintressen anses markkabeln inte påverka dessa intressen. 

5.1.3 Friluftsliv och landskapsbild 
Ledningen går nära område i söder som omfattas av både Naturvårdsverkets område för riksintresse för 

friluftsliv samt ingår i område som av Länsstyrelsen i Norrbotten har utsetts som riksintresse för rörligt 

friluftsliv. Markkabeln bedöms inte påverka något av dessa intressen då den får genom mark belägen mellan 

en större väg och ett handels- och serviceområde. Inte heller landskapsbilden bedöms påverkas av flytten av 

markkabeln då markkabeln när arbetet är klart inte kommer synas. 

5.1.4 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 

Det finns inga bostadshus inom 50 meter från nuvarande eller planerad markkabel. Det innebär att närmsta 

bostadshus är på för långt avstånd för att påverkas av elektromagnetiska fält från markkabeln. Inga 

Magnetfältsberäkningar kommer därför att genomföras i kommande MKB. 

5.1.5 Risk och säkerhet 
I samband med drift och underhållsarbete finns det risk för att kablar grävs av på grund av misstag eller att 

kablar inte är märkta. Inga risker för allmänhet till följd av markkabeln bedöms förekomma. Vid underhållsarbete 

har Sökanden interna rutiner för att minimera arbetsmiljörisker. 

5.2 Hänsynsåtgärder 
• Markkabeln bör tydligt märkas ut inför planerad ombyggnation av väg och utbyggnad av gång- och 

cykelväg. 

5.3 Samlad bedömning 
Etableringen bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynreglerna i miljöbalken och medför inte att några 

MKN riskerar att överskridas och strider inte heller mot några planer. Påverkan på berörda aspekter bedöms 

vara liten eller obetydlig och någon betydlig påverkan på miljön eller människors hälsa bedöms inte föreligga. 

Med anledning av detta bedöms en justering av lokaliseringen av befintlig markkabel medföra ej betydande 

miljöpåverkan. 

Sammantaget bedöms påverkan vara liten i relation till den positiva samhällsnyttan i form av säkrare och mer 

tillförlitligt elnät som den befintliga markkabeln medför, vilket motiverar att etableringen görs i enligt planerad 

utformning.  
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6 FORTSATT ARBETE 
När samrådsprocessen är avslutad kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas till 

länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. I samrådsredogörelsen sammanfattas den genomförda 

samrådsprocessen och alla inkomna yttranden samt Vattenfalls bemötande av dessa. Arbetet med 

framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning kommer parallellt att påbörjas. Synpunkter som kommer in 

under samrådsprocessen kommer ingå i det underlag som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen.  

En ansökan om förhandsmedgivande från Ei kommer att göras med hänvisning till Trafiktverkets planerade 

ombyggnation av vägen vilket leder till att markkablar måste flyttas.  

6.1 Upplägg framtida miljökonsekvensbeskrivning 
Nedan presenteras förslag på huvudrubriker i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer upprättas och 

bifogas i ansökningshandlingen.  

1. Inledning 

2. Tillståndsprocessen 

3. Tekniska förutsättningar 

4. Verksamhetsbeskrivning 

5. Rasering 

6. Förutsättningar och konsekvenser 

7. Samlad bedömning 

  



 

19 
Samrådshandling, undersökningssamråd -  10312786  

 

Confidentiality: C1 - Public 

7 REFERENSER 
Artportalen:  

https://www.artportalen.se/ViewSighting/ViewSpeciesList  

Haparanda kommuns detaljplaner för Björka handelsområde samt för Björka östra handelsområde: 

DP 126: https://www.haparanda.se/boende-och-miljo/detaljplanering/gallande-detaljplaner/haparanda-

centralort.html 

DP 163: https://www.haparanda.se/boende-och-miljo/detaljplanering/gallande-detaljplaner/haparanda-

centralort.html  

Haparanda kommuns översiktsplan: 

https://www.haparanda.se/boende-och-miljo/samhallsbyggnad-och-planering/oversiktsplan-2013.html 
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