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Datum
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Plats och tid

Förvaltningshuset, sal Hamnskär, kl. 09.00-11:30

Beslutande

Kurt Rosendahl, (S) ordförande
Stina Bucht, (S)
Laila Ryhänen, (S), ers f Tommy Innala, (S)
Hannele Tavi, (S)
Jouni Slagner, (S)
Roger Karlsson, (M)
Helen Lindgren, (M), ers f Anders Rönnqvist (M)
Bertil Segerlund (C)

Övriga deltagande

Harry Kumppani, byggnadsinspektör
Gunvor Henriksson, miljöinspektör
Pekka Hanski, miljöinspektör
Jennifer Lundbäck, miljöinspektör
Agneta Lomakka, lantmätare
Jenaette Tavo, Länsstyrelsen
Agneta Rehnberg, Länsstyrelsen
Inger Kurri, sekreterare

Utses att justera
Justeringens plats

Roger Karlsson
Samhällsbyggnadskontoret, kommunhuset, Haparanda

Underskrifter
Sekreterare

..................................................................
Inger Kurri

Ordförande

..................................................................
Kurt Rosendahl

Paragrafer

172-

...................................................................
Justerande
Roger Karlsson
_________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Naturvårdsverket.
Remiss. Underrättelse om kommunal planering för havsvindkraft utanför
Röyttä, Torneå stad, Finland.
Miljöinspektör Pekka Hanski föredrar ärendet.
Remissen har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden 2011-10-10.
Tjänsteyttrande miljöinspektören:
Remissyttrande till Naturvårdsverket över havsvindpark utanför Röyttä,
Torneå stad, Finland ( dnr NV-09571-11 )
Arbetet med att ta fram en delgeneralplan för en havsvindpark utanför
Röyttä har påbörjats.
Ett program för deltagande och bedömning har sänts på remiss från
Naturvårdsverket och Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande
synpunkter över programmet:
Haparanda stad ser positivt på etableringen av vindkraft i Röyttä utanför
Torneå. Utbyggnad av vindkraftverk utanför Torneå gynnar Haparandas
miljömål om en begränsad klimatpåverkan. Vindkraftverken kommer att
bidra till ökad användning av förnybar energi, minska beroendet av fossil
energi och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.
Landskapsbilden kommer att påverkas men buller torde ej orsaka
miljöproblem på svenska sidan av gränsen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
-

i enlighet med miljöinspektörens tjänsteyttrande samt

-

anser också att om det finns bostadsbebyggelse inom en radie på 5
kilometer från ett föremål, ska högintensiva ljus avskärmas så att
direkt ljus inte träffar markytan på närmare avstånd än 5 kilometer från
föremålet.
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