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Förord

Detta examensarbete är producerat som en avslutande del av cilvilingenjörsprogrammet för Sam-
hällsbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet och omfattar 20 poäng. Arbetet har utförts 
under våren 2004 för Haparanda stad på MAF Arkitektkontor AB i Luleå och kommer att ingå i 
den kommuntäckande översiktsplanen för Haparanda stad. 

Jag vill härmed tacka de människor som hjälp mig att skapa detta examensarbete:

Glenn Berggård, min handledare och examinator, på institutionen för samhällsbyggnadsteknik 
vid Luleå tekniska universitet

Katarina Schylberg, doktorand, för hjälp med planindikatorerna

MAF Arkitektkontor, och speciellt Claesgöran Olofsson 

Göran Wigren och Eskil Kitti, Haparanda stad, som gett mig möjligheten att genomföra detta 
arbete i kommunen

Karl Gustav skola, rektor Leif Rönnbäck, för genomgång av skolans verksamhet och framtida ut-
veckling

Sune Bäckström för ovärderlig information gällande Karungi by, både historiskt och nutid. 

Detta arbete har gett mersmak, och jag ser fram emot att arbeta vidare med dessa frågor i mitt 
fortsatta arbetsliv.

Luleå den 14 juni 2004

AnneLie Vesterlund
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Sammanfattning

Haparanda kommun har tagit beslutet att förnya och uppdatera den kommuntäckande översikts-
planen från 1990. I arbetet skall ett antal fördjupningar över byar och tätorter genomföras och 
Karungi by är en av dessa fördjupningar.

Karungi är en mindre by med ungefär 300 invånare och ligger ca 25 km från Haparanda centralort 
längs Torne älvs strand. I byn fi nns bland annat skola, äldreboende, räddningstjänst och ett aktivt 
föreningsliv. 

En målbild har formats utifrån dagens förutsättningar och kommunens viljeinriktningar. Med 
hjälp av backcasting enligt SAMS-metodiken har elva planindikatorer arbetats fram och formu-
lerats. Planindikatorerna har delats in i tre huvudgrupper: utveckling, bevarande samt trygghet 
och säkerhet. Planindikatorerna om utveckling behandlar rimligt pendelavstånd, utnyttjande av 
befi ntlig infrastruktur, gångavstånd till viktiga målpunkter och busshållplats för kollektivtrafi k, 
area för bostadsändamål samt lokala arbetsplatser. Planindikatorerna gällande bevarande baseras 
på Natura 2000-området, riksintresse för naturvård samt fågelskyddsområde. Planindikatorerna 
för trygghet och säkerhet behandlar tillgänglighet till gång- och cykelvägnät samt trygga avstånd 
till grannar. 

Resultatet visar att planindikatorerna för utveckling i huvudsak är uppfyllda med undantag för 
andel area för bostadsändamål som blev densamma som i gällande plan, och närheten till lokala 
arbetsplatser, som är svår att styra i en översiktsplan. Indikatorerna för bevarande uppfylldes också 
till stor del genom hänsynstagande av de bevarandeintressen som fi nns i byn. Indikatorerna gäl-
lande trygghet och säkerhet är endast delvis uppfyllda på grund av jämkning av kommunens vilje-
inriktning samt bristande underlagsmaterial. 

Fortsatt utvecklingsarbete för den fördjupade översiktsplanen kan bestå av en viktning av de olika 
planindikatorernas betydelse för hållbar utveckling, då arbetet endast har rangordnat indikato-
rerna. Med fl er planindikatorer kunde arbetets resultat blivit ännu bättre. 

En projektansökan har också lämnats in till länsstyrelsen för att utreda om Karungi och den fi n-
ska systerbyn Karunki kan utveckla samarbetet över gränsen. Med tid och goda kontakter mellan 
byarna kan gemensamma servicemöjligheter utredas. 

Det framarbetade förslaget till fördjupad översiktsplan är ett samrådsförslag och under samrådet 
då privatpersoner, föreningar och statliga myndigheter bidrar med ytterligare information kan fl er 
viktiga synpunkter inkomma och arbetas in i förslaget. 
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Abstract

Haparanda municipality has recently taken the decisions to renew and update the comprehensive 
plan from 1990. The plan will contain several studies of villages in Haparanda municipality and 
Karungi is one of them. 

Karungi is a small village with approximately 300 inhabitants and the distance to Haparanda is 
about 25 kilometers. The village includes also a school, elderly care center, fi rebrigade and several 
active non-profi t organizations.

A future image based on the conditions of today and the municipality’s intension has been desig-
ned during the work on this essay and by using the SAMS-technique including establishing of a 
scenario, backcasting and identifying of relevant indicators an assessment of a plan was made. 

The indicators could be divided into three groups: 
 - development 
 - preservation 
 - safety.

The result showed that the indicators of development and the indicators of preservation were 
mainly fulfi lled, but the indicators of safety were only partly fulfi lled.
The continuing development work can consist of a calculation of the relative importance of chosen 
indicators for sustainable development.

The proposal of the comprehensive plan of Karungi is the fi rst step in the process for a new com-
prehensive plan and it is going to be a foundation for further work. 
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1 Inledning

Det första kapitlet behandlar bakgrunden som fi nns till projektet och de metoder som valts för att 
samla in material och underlag. Vidare klargörs syftet och den avgränsning som gjorts för arbetet 
redovisas.

1.1 Bakgrund
Kommunen skall vid varje politisk mandatperiod ta ställning till den översiktliga markanväningen 
i kommunen och baserat på detta har Haparanda stad tagit beslut om att upprätta en ny kom-
muntäckande översiktsplan. Denna beräknas vinna laga kraft under år 2005. I översiktsplanen har 
vissa samhällen, byar och områden valts ut för att upprätta fördjupade studier av. Studierna gäller  
främst markanvändning, men även andra aspekter såsom skola, vatten- och avloppsnät m. m. har 
utretts. Vissa byar har ingen fördjupning i den nu gällande översiktsplanen och därmed saknas 
underlag för en mer detaljerad  studie av områdets utvecklingsmöjligheter. 

Karungi by är en mindre by vid Torne älvdals strand med omkring 300 invånare. Karungi ligger 
ungefär 25 km norr om Haparanda och ca 2 km fågelvägen till den fi nska systerbyn Karunki. I 
Karungi fi nns en byaskola med tillhörande daghem och fritidshem. I skolverksamheten fi nns ett 
80-tal elever och omkring tio lärare. Föreningslivet är starkt i Karungi och de olika föreningarna 
driver tillsammans byns utveckling framåt. Karungi byaforum har fl ertalet pågående projekt och 
driver dessutom ett café i byns centrala del. Annan service i byn består av äldreboende, affär, kyrka 
och handelsträdgård. Större arbetsplatser saknas i byn och de fl esta i arbetsför ålder pendlar till 
arbetsplatser i Haparanda eller Övertorneå. Några jordbruk fi nns i byn och stor andel av marken i 
byn brukas som jordbruksmark. Järnvägen mellan Boden och Haparanda går genom Karungi och 
pågående järnvägsutredning av ny kustnära järnväg kan ge följder angående Karungis utveckling.

1.2 Metod
Material till arbetet har samlats in genom undersökning av litteratur rörande Karungi samt sam-
tal och intervjuer med Haparanda kommun, boende och föreningar i Karungi samt Karl Gustaf 
skola. 

SAMS-metodiken (Samhällsplanering med miljömål i Sverige) har använts för framtagande av pla-
nindikatorer och analysering av dessa. Metodiken har begränsats till att skapa en framtidsbild, 
genomföra en backcasting och utvärdera målbilden med hjälp av planindikatorer. 

1.3 Syfte
Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att upprätta en fördjupad översiktsplan för uthållig 
utveckling av Karungi by. Ett undersyfte är att undersöka den planprocess som en översiktsplan 
genomgår innan antagandet och laga kraft samt att undersöka begreppet uthållig utveckling.

1.4 Avgränsning
Arbetet avgränsas till att vara ett förslag till samrådshandling. Förhållandena har inventerats under 
2004, då också arbetet skall slutföras. Geografi skt begränsas arbetet till den svenska byn Karungi, 
Haparanda stad. 
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2 Lagar och regler

Kapitlet innehåller en redovisning av lagar och regler som styr översiktsplanering med källor från 
Plan- och bygglag samt Boverket. 

2.1 Plan- och bygglagen, PBL
Plan- och bygglagen (SFS nr: 1987:10) anger i 4 kap. 1§ vad en översiktsplan skall innehålla. Av 
översiktsplanen skall framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och iaktta gällande miljökvali-
tetsnormer.

Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall dessutom vara lättlästa för alla. 

De allmänna intressena enligt 2 kap PBL (Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning 
och vid lokalisering av bebyggelse m. m.) skall redovisas och de speciella miljö- och riskfaktorer 
som är viktiga för beslut om användning av mark- och vattenområden. De riksintressen som redo-
visas enligt 3 kap (Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden) 
eller 4 kap (Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten i vissa områden av lan-
det) miljöbalken skall anges särskilt. 

2.1.1 Planprocessen
En översiktsplans beslutandeprocess är liknande den process för hur detaljplaner skall vinna laga 
kraft och översiktsplanens beslutandeprocess anges noggrant i 4 kap PBL. Figur 1 redovisar plan-
processen för antagande av en översiktsplan. 

Planprocessen startar med ett initiativ från den aktuella kommunen med frågor som är viktiga för 
den framtida utvecklingen av kommunen. Kommunfullmäktige tar beslut om att påbörja plan-
processen. En översiktsplan skall aktualiseras varje mandatperiod och kommunfullmäktige skall 
se om planen fortfarande är aktuell. Nuvarande är mandatperiod för kommunfullmäktige fyra år 
och med denna tidsintervall skall alltså översiktsplanen ses över. (PBL 4 kap 14§)

Ett program som behandlar de frågor som skall belysas i översiktsplanen upprättas oftast före det 
huvudsakliga översiktsplanearbetet. (Boverket 2004-05-25)

Planarbetet startar och information samlas in från kommunens nämnder, avdelningar och poli-
tiker. Tidiga samråd kan också ske med länsstyrelse, Vägverk, Banverk samt andra statliga organ.  
Allmänheten skall vara delaktig under det senare samrådet, men kan även vara delaktiga i det ti-
diga samrådet. Vissa frågor kan vara lämpliga att diskutera med närliggande kommuner eller andra 
länder om det är tillämpbart.
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Samrådet skall hållas med länsstyrelsen, regionplaneorgan samt kommuner som berörs av för-
slaget. Myndigheter och sammanslutningar samt enskilda med ett väsentligt intresse av planen 
skall också ingå i samrådet. Under samrådet kan det vara lämpligt med allmänna samrådsmöten 
för kommuninnevånarna. Där kan medborgarna komma med synpunkter och bidra till att över-
siktsplanen blir aktuell och användbar för alla. Samrådets syfte är att ge ett bättre beslutsunderlag 
och att ge insyn samt påverkan för de berörda. Efter samrådets genomförande sammanställs alla 
synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse där länsstyrelsens yttrande har en viktig roll. 
Länsstyrelsen skall bevaka de statliga intressena och det är viktigt att dessa synpunkter arbetas in 
i planförslaget. Under samrådet kan debatter, studiecirklar och föreläsningar hållas för att planför-
slaget skall få bred förankring bland allmänheten. (PBL 4 kap. 3, 4 och 5 §)

Det färdiga förslaget till ny översiktsplan ställs ut för offentlig granskning. Utställningen kan ske 
på allmänna platser exempelvis den lokala närbutiken, bibliotek, stadshus, föreningslokaler och 
dylikt. Utställningen skall pågå under minst två månader. Länsstyrelsens roll är även i utställ-
ningen viktig då de skall skriva ett granskningsyttrande. Granskningsyttrandet ska särskilt beakta 
riksintressen enligt 3 eller 4 kap PBL, överskridande av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB, 
samordning mellan kommuner gällande mark- och vattenområden, den planerade bebyggelsens 
lämplighet gällande de boendes och övrigas hälsa och behovet av skydd mot olyckshändelser (PBL 
4 kap 9 §). De inkomna synpunkterna skall sammanställas och redovisas i ett utlåtande som be-
svarar och bemöter den kritik som inkommit. Om planförlaget måste arbetas om väsenligt skall ny 
utställning ske (PBL 4 kap 10 §).

Kommunfullmäktige beslutar sedan om planen skall antas (PBL 4 kap 11 §) och när planen vunnit 
laga kraft skall planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsyttrandet, utlåtandet 
och ett protokollsutdrag genast skickas till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och de kom-
muner som berörs. (PBL 4 kap 13 §)

Figur 1. Bild över planprocessen.
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2.1.2 Sektorsansvarig myndighet
Boverket är en nationell myndighet och arbetar på uppdrag av riksdagen samt regeringen. Bover-
kets huvudsakliga verksamheter ligger inom sektorn samhällsplanering, stadsutveckling, byggande 
och boende. Boverket har också ett sektorsansvar för handikappfrågor inom de aktuella verksam-
hetsområdena. Syftet med Boverket är att ge människor en möjlighet till ett bra vardagsliv i ett 
hållbart samhälle. (Boverkets uppdrag, 2004-02-23)

Regeringen och riksdagen styr verksamheten genom lagstiftning och andra regelverk. Verksamhe-
tens målgrupp består även av andra myndigheter, kommuner, länsstyrelser, andra regionala organ 
samt andra aktörer inom bostads- och byggmarknaden. 

Boverkets viktigaste uppgifter de närmaste åren är att: 

ta fram och förmedla kunskaper om
•hur samhällsplanering i stort kan bidra till en hållbar utveckling både i ett svenskt och i ett eu-
ropeiskt perspektiv
•hållbar stadsutveckling med utgångspunkt både i det lokala och det internationella arbetet

ta fram underlag och ge förslag om
•bostadsmarknadsfrågor i stort bl.a. kopplade till förändrade levnads- och befolkningsmönster
•effektivt och hållbart byggande, där särskilt livscykelperspektivet genomsyrar både nybyggandet 
och hur vi tar hand om det vi redan byggt

bidra till att 
•samhällsmålen om en god bebyggd miljö konkretiseras och utvecklas
•demokrati och delaktighet utvecklas i samhällsplaneringen
•harmonisering av den europeiska byggmarknaden förverkligas
•rationalisera arbetet med administration av bostadsstöden 

Boverket ger kurser och utbildningar, genomför projekt och publicerar varje år material som stöd 
för exempelvis översiktsplanering, detaljplanering och andra planeringsfrågor. 

2.1.3 Planering med miljömål, SAMS
Som en del av Boverkets uppdrag som sektorsansvarig myndighet bedrevs projektet SAMS (Sam-
hällsplanering med miljömål i Sverige) under tre år, 1997-2000, av Naturvårdsverket och Boverket. 
Syftet med projektet var att behandla teorier och praktiska försök att konkretisera den ekologiska 
miljömässiga aspekten på en hållbar utveckling i översiktlig fysisk planering, främst i kommunal 
översiktsplanering. (Boverket och Naturvårdsverket, 2000) 
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DE 15 MILJÖKVALITETSMÅLEN:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö

3 Vad är uthållig utveckling?

Kapitlet klargör defi nitionen för uthållig utveckling och ger exempel på uthållighet genom fl era 
aspekter. 

3.1 Uthållig fysisk planering
Begreppet uthållig utveckling skapades av Brundtlandkommissionens ”Our Common Future” och 
defi nieras som ”en utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers defi nieras som ”en utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers defi nieras som ”
möjligheter att tillgodose sina behov”. En vidareutveckling av begreppet uthållig utveckling arbetades 
1991 fram av World Conservation Union, FN:ns miljöprogram och Världsnaturfonden  och defi -
nitionen löd ”En hållbar utveckling innebär att förbättra livskvaliteten samtidigt som man lever inom 
ramen för de omgivande ekosystemens bärförmåga”. (Boverket och Naturvårdsverket 2000)

SAMS (Samhällsplanering med miljömål i Sverige) har utarbetat en metodik som bygger på de 15 
nationella miljökvalitetsmålen, se fi gur 2, för att skapa en uthållig fysisk planering. Planera med mil-
jömål! En vägvisare (2000) skriver att bästa nivån att integrera miljömålen i den fysiska planeringen 
är att integrera dem i översiktsplaneringen. Motiveringen är bland annat att i översiktsplanering 
fi nns ett bra lokalt forum för samlad diskussion över sektorsgränserna angående framtiden och 
innebörden av hållbar utveckling, som i andra planeringsprocesser kan saknas. Med utgångspunkt 
från de 15 nationella miljökvalitetsmålen har SAMS-projektet skapat metoder och verktyg anpas-
sade för de olika situationer som kan vara aktuella. SAMS har dessutom listat ett 300-tal förslag på 
planindikatorer att använda inom planering med miljömål. 

Figur 2. De 15 nationella miljökvalitetsmålen. 
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3.2 Social, ekonomisk och ekologisk uthållighet
Ur defi nitionen för uthållig utveckling har en ekologisk, en ekonomisk och en social dimension 
utvecklats. Projektet med SAMS har valt att fokusera på de fysiskt-rumsliga dimensionerna. Figur 
3 visar på ett perfekt idealtillstånd då de tre aspekterna samspelar inom en fysiskt-rumslig ram. 
De olika aspekterna överlappar varandra på ett område i mitten, och där inträffar det ideala till-
ståndet. 

Figur 3. Bild över de olika aspekter som behandlas i SAMS-me-

todiken. Boverket och Naturvårdsverket, 2000.

Ett exempel på ett mål ur den ekonomiska aspekten kan vara att ge invånarna bra möjligheter till 
god privatekonomi när de bosätter sig inom området. Det kan gälla låga taxor för kollektivtrafi k, 
subventionering av bredband för människor som arbetar hemifrån eller god väghållning för de som 
pendlar till sina arbetsplatser utanför planområdet. Den ekologiska aspekten bidrar t. ex. till att 
minska ingreppen i naturmiljön, att undvika miljöstörande verksamheter samt att bibehålla små-
skaligheten.  Den sociala aspekten kan exemplifi eras med social trygghet i form av god kommunal 
service som skola, äldreboende, räddningstjänst, trygga skolvägar m. m.  

3.3 Indikatorer för uthållig utveckling
För att lättare kunna avläsa miljökonsekvenser i fysiskt-rumsliga planer skapas planindikatorer. 
En planindikator hjälper till att avläsa de miljökonsekvenser som uppstår i fysiskt-rumsliga planer. 
Den kan läsas direkt ur planhandlingarna eller från analyser såsom exempelvis GIS, Geografi ska 
informationssystem. (Boverket och Naturvårdsverket, 2000)

Med verktyget ”backcasting” skapas en eller fl era framtidsscenarier för den aktuella planen eller 
det aktuella området. För att sedan veta hur arbetet skall fortsätta från nuläget till önskat fram-
tidsscenarie används planindikatorer och måluppfyllnad och de olika scenarierna kan viktas och 
jämföras. (Boverket och Naturvårdsverket, 2000)
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Planindikatorn utformas så att den kan beskriva både framtida förhållanden och nuläget. Vid ut-
formandet av planindikatorer måste hänsyn tas till dessa viktiga kriterier (Boverket och Natur-
vårdsverket, 2000):

• Framtidskriteriet - planindikatorn skall kunna utläsas ur det planalternativ som visar   Framtidskriteriet - planindikatorn skall kunna utläsas ur det planalternativ som visar   Framtidskriteriet
idéer eller antaganden om framtida fysisk struktur
• Rumslighetskriteriet - planindikatorn skall kunna uttryckas i rumsliga termer och relateras till  Rumslighetskriteriet - planindikatorn skall kunna uttryckas i rumsliga termer och relateras till  Rumslighetskriteriet
en framtidsbild
• Riktningskriteriet - planindikatorn skall kunna visa de förändringar som planalternativet inne-Riktningskriteriet - planindikatorn skall kunna visa de förändringar som planalternativet inne-Riktningskriteriet
bär i förhållande till nuläget
• Målkriteriet - planindikatorns planegenskaper ska på ett trovärdigt sätt kunna relateras till mil-Målkriteriet - planindikatorns planegenskaper ska på ett trovärdigt sätt kunna relateras till mil-Målkriteriet -
jömål eller andra mål. 

Framtagna planindikatorer för Karungi by redovisas i kapitel 5. 
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Figur 4. Översiktskarta över Karungi by. Underlag från 

Haparanda stad.
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4 Nuvarande planeringsförhållanden

Kapitlet redogör för verksamheter, befolkning och andra viktiga aspekter som fi nns inom planom-
rådet. De nuvarande planeringsförhållandena utgör en viktig del i översiktsplanen och hjälper 
kommunen att ge framtida rekommendationer för markanvändning m. m. Figur 4 visar en över-
siktskarta som kan vara till hjälp vid läsandet av texten. 

4.1 Historik
Karungi är en gammal ort som blomstrade under början av 1900-talet och under första världskri-
gets utbrott. Järnvägen från Morjärv till Lappträsk byggdes 1910 och riksdagsmännen var därefter 
osäker på om järnvägen skulle färdigställas till Haparanda eller till Karungi. Anledningarna till 
denna tvekan var fl era: 

• Försvenskningsskäl: Sveriges riksdag ansåg att de tappat greppet om Tornedalen. Fler 
och fl er innevånare talade fi nska istället för det svenska modersmålet. En järnvägsdrag-
ning i inlandet kunde bidra till att tornedalingarna kände sig mer svenska med ny järnväg 
till Karungi istället för till Haparanda.

• Ekonomiska orsaker: En rik riksdagsman, GE Broms, hade under en resa för riksdagen 
mellan Lappträsk och Karungi noterat goda förutsättningar för odlingsbara marker. GE 
Broms blev därför förespråkare i riksdagen för en av järnväg till Karungi . Efter järnvägens 
upprättande startade Broms ett storjordbruk med goda ekonomiska vinster i området. 

•Militära osäkerheten: Den militära ledningen motarbetade länge förslag till ny järnvägs-
sträckning till Haparanda med motiveringen att den skulle vara alltför svår att skydda 
tillfredsställande. Karungi ligger såpass långt från kusten att det bättre kunde försvaras. 

•Fisketransporter: Från Narvik i Norge, fraktades dagligen stora mängder sill och i 
Karungi skapades arbetstillfällen för beredning, förvaring och infrysning samt frakt ned 
till Torneå. 
Järnvägen mellan Lappträsk och Karungi byggdes 1913 och anslutning mot Övertorneå 
färdigställdes under 1914. (Westerberg, 2000)  

Från det då järnvägen till Karungi stod klar 1913 till dess att den slutliga järnvägssträckningen till 
Haparanda stod klar blomstrade Karungi by. Första världskriget började 1914 och under några må-
nader fylldes Karungi av krigssårade, militär, transportföretag, affärsmän, spioner m. fl . Tillfälliga 
hus byggdes upp som huserade alla dessa människor och priserna i byn steg kraftigt. Då järnvägen 
till Haparanda färdigställdes 1915 försvann alla dessa människor, och vardagen återgick till det 
normala. (Sune Bäckström 2004-05-13)
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4.2 Geografi skt
Karungi by ligger ca 25 km norr om Hapar-
anda stad och är belägen i Torneälvdalen, se 
fi gur 5. Riksgränsen mellan Sverige och Fin-
land ligger i Torne älv och avståndet mellan 
de båda byarna är mindre än två kilometer 
fågelvägen. Under vintertid fi nns isväg men 
sommartid är avståndet ca 50 km då när-
maste överfart ligger söderut i Haparanda-
Torneå. 

Haparanda är en av de mest östliga kommu-
nerna i Sverige och arbetar för att samarbeten 
över gränsen skall ske mellan de svenska och 
de fi nska byarna. I Haparanda-Torneå fi nns 
en gemensam fördjupad översiktsplan med 
tillhörande utredningar kallad ”På Gränsen-
Rajalla” som vunnit laga kraft under 2002. 
”På Gränsen-Rajalla” syftar till att bygga ihop 
de båda städerna med gemensamt centrum 
med bostäder, handel, service, infrastruk-
tur m. m. Under hösten 2001 genomfördes 
en folkomröstning i Haparanda som gav ett 
negativt besked till projektet och med bak-
grund av detta beslutade kommunfullmäk-
tige 2002-12-16 ett riktningsbeslut som bl. a. innebär att: 
• kommunen inte förlänger projektet med ”På Gränsen-Rajalla”
• kommunaltekniska investeringar görs först efter genomförda tomtförsäljningar och efter sär-
skilda beslut
• kommunen kommer inte att bygga eller borga för fastigheter eller lokaler i området 
• detaljplaner upprättas först då köpare för aktuell tomt fi nns.

Beslutet medför att kommunen inte skall driva utvecklingen med att sammanfoga de båda stä-
derna, men om privata investerare och statliga verk (ex. Vägverket, Banverket) vill exploatera mark 
så kommer kommunen att investera i detaljplaner och andra kommunaltekniska åtgärder när mar-
ken har sålts. På så sätt förhindrar inte kommunen utvecklingen och är inte själv drivande och 
fi nansiär. (Bucht, Sven-Erik)

Figur 5. Översiktskarta över Haparanda kommun, Karungi 

by inringad. Karta från Haparanda stad. 
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4.3 Riksintressen
Inom planområdet fi nns ett fågelskyddsområde (se fi gur 6) som innebär att jakt efter änder och va-
dare är förbjuden. Beslutet togs 1967-02-17 och motivet var att ”området utgör en rast- och häcknings-
plats för änder såsom gräsand, stjätand, bläsand, kricka, knipa och vigg. Bland vadare märks brushane, 
svartsnäppa, drillsnäppa m.fl .”. Annan exploatering inom detta område skall prövas enligt vanlig svartsnäppa, drillsnäppa m.fl .”. Annan exploatering inom detta område skall prövas enligt vanlig svartsnäppa, drillsnäppa m.fl .”
ordning med hänsyn till att området utgör ett fågelskyddsområde.  

Torne älv är skyddat med Natura 2000, vilket innebär att inom området skall en ”gynnsam beva-
randestatus” bibehållas för naturtyper och arter enligt Länsstyrelsen Norrbottens län, 2004-02-
18. För naturtyperna innebär det att:
   • det naturliga utbredningsområdet är stabilt eller ökar 
   • strukturer och funktioner bibehålls 
   • bevarandestatusen hos typiska arter är gynnsam. 
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Natura 2000-områden fi nns 
i alla medlemsländer och ska hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. Sverige har drygt 3 581 
Natura 2000-områden. (Naturvårdsverket, 2004-04-14)

Figur 6. Gällande intressen i Karungi. Underlag från Hap-

aranda stad och länsstyrelsen i Norrbottens län. 
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Figur 7. Befolkningsstatistik för Karungi by. Underlag 

från Haparanda stad.

Torne älv tangerar Karungi och detta innebär att delar av byn ligger inom Natura 2000-området, 
se fi gur 6. Natura 2000 ska bevara värdefull natur men innebär inte något generellt stopp för på-
gående markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka 
åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas. (Naturvårdsverket, 2004-04-14) 

Figur 6 redovisar också riksintresse för naturvården som gäller hela Torne älv med tillhörande 
stränder. Länsstyrelsen ska se till att naturen med dess innehåll av växter och djur vårdas och be-
varas för framtida generationer (länsstyrelsens naturvårdsfunktion, 2004-05-24). Motivet med att 
utse Torne älv till ett riksintresse för naturvården baseras på berg, fauna, fl ora, lösa avlagringar, och 
urskog som fi nns längs älvdalen. 

4.4 Befolkning
Befolkningsmängden i Karungi har under åren sjunkit, och i december 2002 fanns 307 folkbok-
förda personer i byn. Av dessa var 45 procent över 50 år, och 8 procent bestod av kvinnor mellan 
20-40 år.  Figur 7 visar befolkningsutvecklingen mellan 1993 till 2002. 
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Figur 8. Vykort över stationsbyggnaden och stins i Karungi tidigt 

1900-tal. Fotograf Mia Green, Haparanda

4.5 Samhällsservice
Den samhällsservice som fi nns i Karungi består av kommunikationer, näringsliv och offentlig 
verksamhet. 

4.5.1 Kommunikationer
Riksväg 99 från Haparanda trafi keras med linjebusstrafi k mot Kiruna, Lappträsk, Övertorneå och 
Pajala. Dagligen går fl era turer både norrut och söderut. Hållplats fi nns vid ICA-affären och vid 
riksväg 99. Vardagar under skolterminerna går ca åtta turer i vardera riktning mellan 05.00 och 
18.00.  På helgerna går ca 2 turer i vardera riktning per dag. Ingen kollektiv nattrafi k fi nns mellan 
Haparanda och Karungi. Under annan tid på året är turerna med buss färre. (Länstrafi ken i Norr-
bottens län, 2004-04-14)

Haparandabanan mellan Morjärv och Haparanda trafi keras endast med godstrafi k och inte med 
persontrafi k. En järnvägsstation fi nns sedan tidigare men används idag till förvaringslokal och bo-
endeändamål, se fi gur 8.

Vintertid plogas en isväg upp mellan Karungi och Karunki på fi nska sidan av Torneälven som möj-
liggör transport samt möjlighet att utnyttja Karunkis affärer, bank och restauranger. Närmaste 
överfart sommartid är med bro i Haparanda-Torneå vilket ger en väglängd på ca 50 km. Norrut är 
närmaste överfart i Övertorneå och ger en väglängd på ca 90 km till Karunki.

Gång- och cykelvägnätet är ej fullständigt utan fl era viktiga länkar saknas för god trafi ksäkerhet för 
de oskyddade trafi kantgrupperna. Speciellt gäller det längs byavägen samt för skolbarn till Karungi 
skola. 

Bredband fi nns utbyggt i byn med ADSL vilket har varit en önskan från byborna. 
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Daghem 1-4 år 22
5-årsgruppen 13
Förskoleklass till åk 6 45

Förskole-
klass till 

åk 6
45 st / 56%

Daghem
1-4 år

22 st / 28%

5-års-
gruppen

13 st / 16%

Figur  9. Åldersfördelning i Karungi skola, under läsåret 

2003/04. Underlag från Karl Gustaf skola, Karungi.

4.5.2 Näringsliv 
I Karungi är antalet arbetsplatser begränsat till de kommunala arbetsplatserna och några mindre 
företag. I byns centrala delar fi nns en affär, ett café, en handelsträdgård samt ett äldreboende och 
räddningstjänst. En del av den öppna ängen sydöst om skolan är planlagd som industrimark och ett 
åkeriföretag fi nns lokaliserad på området. 

4.5.3 Offentlig verksamhet
I Karungi fi nns en byaskola, Karl Gustaf skola, med totalt 80 barn under läsåret 2003/04. Eleverna 
kommer från Karungi, Kukkola, Lappträsk, Kärrbäck och Korpikylä. Fram till läsåret 08/09 är 
prognosen stabil gällande underlaget av antalet barn inom skolverksamheten. Skolan har fyra tjäns-
ter avsatt för förskolan, 1,5 tjänst för 5-årsgruppen, förskoleklassen till och med årskurs 6 har sex 
tjänster, övriga resurser 2,5 tjänst (elevassistenter m. m.) och en skolpappa på aktivitetsstöd. Totalt 
är antalet tjänster 13 stycken men fördelat på fl era personer beroende på speciallärare, slöjdlärare, 
språklärare, hemkunskapslärare m. fl . De fl esta lärarna pendlar till skolan och kommer från Hapar-
anda, Tossa, Korpikylä, Övertorneå, Kalix, Vojakkala och Kukkola. (Leif Rönnbäck, 2004-03-18) 
Figur 9 visar åldersfördelningen i skolan under läsåret 2003/04. 

Skolan tar gärna in människor i undervisningen med anknytning till byn eller närliggande områ-
den. Under läsåret 2003/04 har den lokale brottningstränaren haft idrottsundervisning och detta 
har varit mycket uppskattat bland både lärare och elever. Under läsåret har även ett samarbete med 
Tornedalsteatern skett och eleverna har arbetat med teaterverksamhet under ett pass varje vecka. 
Friluftsaktiviteter som skidåkning och att vara ute i naturen har prioriterats högt eftersom det 
anses vara en stor fördel för en byaskola. (Leif Rönnbäck, 2004-03-29)

Många elever och lärare är tvåspråkiga och i den svenska skolan fi nns möjlighet att läsa fi nska för 
den som vill. De båda skolorna har besökt varandra för att undersöka möjligheten till att samarbeta 
mer och detta ingår också i den ansökan som lämnats in till länsstyrelsen. (Leif Rönnbäck, 2004-
03-29)
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 I byn fi nns ett äldreboende, Viktoriagården, med sex boendeplatser. Under våren 2004 har frågan 
om en eventuell nedläggning av Viktoriagården väckts av kommunen och detta ska vidare utredas 
för beslut under hösten 2004. 

En distriktsjuksköterska har lokal på skolan och besöker Karungi två gånger per vecka.

4.6 Föreningsliv
 Kooperativ Karungi byaforum ekonomiska förening bedriver fl era projekt inom byn. Ett datortek 
startades som ett EU-projekt och verksamheten har utvecklats till att bli ett nav i byautvecklingen. 
Badplatsen har rustats upp med nya sandmassor,  bastu, sovbodar, glasskiosk och servicehus. På 
området fi nns även en volleybollplan och uthyrning av roddbåtar. På Seittulaniemi på norra delen 
av Kyrkholmen har byaforumet tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen börjat anlägga en frilufts-
anläggning. På platsen fi nns idag vindskydd, grillkåta, bastu, fågeltorn och badbrygga. Elektricitet 
kommer inte att anläggas på området för att möjliggöra elallergiker en plats för semester. Sakari 
gård förvärvades under 2002 och ett arbete med upprustning pågår av det gamla gästgiveriet. En 
tre månader lång kurs med inriktning på vård av gamla trähus har hållits för snickarna i samarbete 
med Sverigefi nska folkhögskolan i Haparanda. Sakari gård ingår i en större fastighet där intresse 
för att anlägga en travbana har funnits men efter en omröstning i byn har detta projekt med en 
travbana lagts ned. Mitt i byn fi nns också Gustavssons café som utgör en samlingspunkt för akti-
viteterna som bedrivs i byn, t. ex. datorteket, kiosk, café och ungdomslokal. (Karungi Byaforum, 
2004-03-29) I fi gur 10 har Karungi byaforum gjort en översikt av genomförda och planerade ak-
tiviteter i Karungi.

Figur 10. Översikt av Karungi byaforums Figur 10. Översikt av Karungi byaforums 

genomförda och planerade aktiviteter.  
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Ett samverkansprojekt är under uppstartandet mellan det svenska och det fi nska Karungi och 
medel är sökta inom Interreg från länsstyrelsen. Interreg är ett EU-program som skall stimulera 
samarbete över nationsgränserna (Länsstyrelsen, avd. för regional utveckling, 2004-03-29). Syf-
tet med den ansökan om byautveckling i Karungi byar är att i första hand kartlägga intresset för 
samverkan och inom vilka områden de båda byarna ska ha gemensamma aktiviteter (Gun-Britt 
Liljegren, 2004-03-29). 

En hembygdsgård kallad Saloon fi nns intill sportanläggningen där det under sommartid hålls bya-
fester och sammankomster. (Leif Rönnbäck, 2004-03-29)

Tornedalsteatern bedriver verksamhet i Karungi och uppsättningar av olika shower pågår konti-
nuerligt. I teatergruppen fi nns både vuxna och barn och ibland kan en kör eller liknande tas med i 
produktionen. Den senaste teatern ”Mina” sattes upp till Internationella kvinnodagen och höll tre 
utsålda föreställningar i Haparanda Folkets hus. (Leif Rönnbäck, 2004-03-29) I föreningen fi nns 
ett 15-tal aktiva vuxna och ca 40 aktiva barn. (Maj Frankki, 2004-05-13)

Liksom i Haparanda centralort fi nns många ungdomar inom brottningsrörelsen. Karl Gustaf 
brottning har verksamhet för barn från 6 år och uppåt och brottningen är en stor fritidssysselsätt-
ning och är populärt bland barn och ungdomar i Karungi. 

I Karungi fi nns också en kyrkokör tillhörande Karl Gustafs församling med både barn, ungdomar 
och vuxna. 

4.7 Markanvändning, gällande översiktsplan
Karungi har tidigare inte varit ett samhälle med en fördjupad översiktsplan utan har behandlats 
översiktligt i den fördjupning som har gjorts över Torneälvdalen. Gällande översiktsplan är från 
1990 och utdrag från markanvändningskartan visas i fi gur 11.

Olika typer av bostadsändamål indelas i befi ntlig bebyggelse, förtätningsområde, föreslagen bo-
stadsområde samt föreslagen fritidsbebyggelse. Förutom bostadsändamål fi nns områden för all-
männa ändamål, industri, jordbruk, skogsbruk, renskötsel, rörligt friluftsliv samt naturvård.

Huvuddelen mark för bostadsbebyggelse ligger längs dåvarande väg 400, nuvarande byavägen, på 
fastlandet. Vid upprättandet av denna översiktsplan var nya väg 99 inte byggd utan denna illustre-
ras med en streckad linje utanför själva byn. En mindre del bostadsmark ligger på Kyrkholmen där  
jordbruksmark är det dominerande.  På Kyrkholmen fi nns en beteckning som rekommenderar att 
områdesbestämmelser för att värna om kulturmiljö bör upprättas. 

Resterande mark i översiktsplanen betecknas med intresseområden för naturvård och rörligt fri-
luftsliv.
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Figur 11. Gällande översiktsplan över 

Karungi med teckenförklaring. 

Ur Haparanda översiktsplan. 
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5 Planindikatorer 

Kapitlet redovisar de framarbetade planindikatorerna som ligger till grund för den fortsatta ana-
lysen i arbetet. För varje indikator redovisas det miljömål som ligger till grund för indikatorns ut-
formning. Kapitel 3 redovisar bakgrunden till planindikatorer samt de kriterier som de bör upp-
fylla. 

5.1 Planindikatorer för Karungi by
De 15 nationella miljökvalitetsmålen (se kap 3, Vad är uthållig utveckling?) ligger till grund för 
de framtagna planindikatorerna, främst  ”En god bebyggd miljö ”. Miljömålet innebär att all 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt att det också medverkar till en lokalt 
och globalt god miljö. Ett av delmålen som utformats av Riksdagen för att uppnå ”En god bebyggd 
miljö” är att senast 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och stra-
tegier för hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så 
att bilanvändningen kan minska och förutsättningar för miljöanpassade och resurssnåla transpor-
ter förbättras. (Miljömålsportalen, 2004-05-11)

Underlag för planindikatorer har hämtats ur Planerna med miljömål! En vägvisare (2000) samt Pla-
nera med miljömål. En idékatalog (2000), som sedan har anpassats till de aktuella planeringsförut-
sättningarna. Vissa planindikatorer har formulerats utifrån Karungis förutsättningar till utveck-
ling. 

5.1.1 Andelen area för bostadsändamål bör utökas
Miljömål: God bebyggd miljö

Karungis befolkningssiffror har under många år varit låga och även sjunkit och i byn efterfrågas 
mer mark för bostäder. Intresserade barnfamiljer har efterfrågat attraktiv bostadsmark, gärna med 
strandtomt eller med närhet och utblick över vatten och visat sig positiva till att fl ytta till Karungi. 
Bostadsmark får dock inte vara i konfl ikt med brukad jordbruksmark utan i sådana fall skall jord-
bruksmarken bevaras. 

5.1.2 Nya bostäder skall byggas inom trygga avstånd till grannar
Miljömål: God bebyggd miljö

Trygga avstånd innebär avstånd där grannar kan känna igen människor, fordon eller rörelsemöns-
ter hos de närboende. Med trygga avstånd ökar tryggheten och säkerheten mot ovälkomna gäster, 
inbrott, olyckor m. m. Boende i byn kan bli uppmärksam om någon har ramlat och/eller gjort sig 
illa och inte utför sina dagliga rörelsemönster. Exempel på dagliga rörelsemönster kan vara att vatt-
na blommorna, hämta tidningen, hämta posten, använda bilen, skotta snö m. m. Ett tryggt avstånd 
är det längsta avstånd som en person kan urskilja och känna igen en annan människa på. Enligt 
Seppo Aura (1984) klassifi ceras olika avstånd beroende på grad av igenkänning. På ett avstånd mel-
lan 10,5-24 meter inträffar ett hälsningsavstånd där två månniskor kan se och höra varandra. På 
12 meters avstånd kan ett ansiktsuttryck uppfattas. Ett igenkänningsavstånd ligger mellan 10,5-
60 meter där 24 meter är det maximalavstånd där en människa kan identifi eras.  Mellan 60-135 
meter kan kroppsrörelser urskiljas.  
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5.1.3 Bebyggelse skall placeras inom rimligt pendelavstånd till arbete
Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö

Med kort restid mellan bostad och arbetsplats kan fl er barnfamiljer lockas från större samhällen 
och bosätta sig i Karungi. Med bra förutsättningar för att arbeta hemifrån kan fl er egenföretagare 
skapa sig kontor i hemmet och därmed minskas transportarbetet.

Rimligt pendelavstånd är olika beroende på bostadsort. I stora städer kan det vara rimligt med en 
pendlingstid på 60 minuter enkel väg trots att avståndet kan vara relativt kort. På glesbygd är ofta 
pendlingsavståndet längre och pendlingstiden kortare. Till Haparanda från Karungi är det ca 25 
km och pendlingstiden med egen bil är ca 30 minuter. Stora trafi kstockningar på denna sträcka är 
mycket ovanliga.   

5.1.4 Andel ny bebyggelse som skall nyttja befi ntlig infrastruktur
Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö

Ökad andel av utnyttjande av befi ntlig infrastruktur vid ny bostadsbebyggelse ger ett bättre resurs-
utnyttjande. Infrastrukturen i Karungi består av vägar och VA-nät. 

5.1.5 Andel hushåll med god tillgänglighet till trafi ksäkert gång- och cykelnät
Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö

God tillgänglighet till ett gång- och cykelnät kan uppmuntra ökad gång- och cykeltrafi k vilket kan 
medföra bättre folkhälsa, minskade utsläpp från trafi k samt höjd trafi ksäkerhet. 

Frågan om god tillgänglighet rör ofta människor med något handikapp; nedsatt syn, hörsel, känsel 
eller rörlighet. Dessa trafi kanter kräver mer av trafi kmiljön än människor utan sådana begräns-
ningar i form av skyltning, ledstråk, lägre trottoarkanter, taktila plattor, beläggningsmaterial, svaga 
lutningar, vilobänkar m. m.    

5.1.6 Andelen hushåll med promenadvänligt avstånd till busshållplats
Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö

För att resa med kollektivtrafi k måste resenären bege sig till en hållplats för påstigning. Ett alltför 
långt avstånd till hållplatsen kan medföra att resenären istället väljer annat transportmedel, ex-
empelvis egen bil. Med korta avstånd kan istället fl er pendlare välja kollektivtrafi k, och lämna den 
egna bilen hemma. En människa utan rörelsehinder bör kunna promenera utan större ansträng-
ning i normal takt ca 6 kilometer i timmen och en promenad till busshållplatsen på 4 minuter 
(400 meter) kan anses rimligt.

Om resenären väljer cykel till busshållplatsen bör 1 km vara en rimlig färdväg. Vid busshållplatsen 
bör då en cykelparkering anordnas med möjlighet att låsa fast cykeln under frånvarotiden från 
samhället. 
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5.1.7 Gångavstånd till viktiga målpunkter
Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö

För att uppmuntra gång- och cykeltrafi k är det väsentligt att viktiga målpunkter ligger inom nära 
avstånd. Med korta och gena avstånd kan trafi karbetet minskas och utsläpp från fordonstrafi k kan 
minskas. Ett rimligt avstånd mellan bostad och målpunkt kan vara två kilometer. Viktiga mål-
punkter i Karungi är skolan, äldreboendet och kyrkan. 

5.1.8 Närhet till lokala arbetsplatser
Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö

Med lokala arbetsplatser minskas trafi karbetet jämfört med pendling till arbetsplatser utanfrån 
planområdet. Lokala arbetsplatser kan bestå av större industrier, åkeriföretag, arbete från bosta-
den, turismverksamhet m. m. Lokala arbetsplatser innebär att de ligger inom planområdet. 

5.1.9 Bevarande av riksintresse för naturvården
Miljömål: Levande skogar, god bebyggd miljö

Områden för riksintresse fi nns utlagd över delar av Karungi och inom detta är möjligheterna till 
exploatering begränsade. Exploatering får ske om det inte kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdets natur- och kulturvärden ( MB 4 kap 1§). För befi ntliga tätorter eller för det lo-
kala näringslivet  innebär detta dock inget hinder för utvecklingen. Detaljplaner inom ett riksin-
tresseområde kan överprövas av länsstyrelsen och staten om de inte följer PBL om påtaglig skada. 

5.1.10 Bevarande av Natura 2000-område
Miljömål: Levande sjöar och vattendrag

Natura 2000-områden skall ha ”gynnsam bevarandestatus” för naturtyper och arter och i dessa 
områden hindras inte bebyggelse som inte medför störningar på bevarandestatusen. 

5.1.11 Bevarande av fågelskyddsområde 
Miljömål: Levande skogar

Fågelskyddsområdet skall bevaras för framtiden och förhindra jakt på vadare och änder.  
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6 Framtida förhållanden 

Kapitlet beskriver den målbild som Karungi eftersträvar och de framtagna planindikatorerna ana-
lyseras och rangordnas efter betydelse för en uthållig utveckling. 

6.1 Målbild
Målbilden för Karungi är en uthållig utveckling med goda levnadsvillkor. I bilaga 1 visas samråds-
förslaget på markanvänvändning till ny fördjupad översiktsplan över Karungi by och i bilaga 2 
redovisas den skrivna text som kommer att infogas i Översiktsplan Haparanda 2005.  Målbilden 
baseras på viljeinriktningar från Haparanda kommun och de framtagna planindikatorerna bidrar 
till att utvärdera målbilden om en hållbar utveckling. 

Mark för bostadsändamål och lokal boendeservice har omfördelats och förfl yttats till att ansluta 
mot byavägen samt utökas på Kyrkholmen. På så sätt skapas attraktiva tomter för bebyggelse av 
enfamiljshus och chanserna för att få infl yttande barnfamiljer ökar. Infl yttning påverkar befolk-
ningsantalet positivt och med fl er barnfamiljer sprids invånarnas åldersfördelning och kan trygga 
underlag för exempelvis skola.

Skolan ligger kvar på sin centrala plats i byn och angränsas av bostäder samt jordbruksmark. Jord-
bruksmarken inom byn bibehålls till stor utsträckning och den mark som inte brukas har omvand-
lats till bostadsmark. 

Möjligheterna till att anlägga industriverksamhet har varit begränsad och har därför utökas. Vid 
planläggande av industrimark är det av yttersta vikt att det inte negativt påverkar de boende i 
närområdet. Ställningstagande för om en verksamhet är störande eller inte tas vid detaljplanerings-
skedet, och begränsningar kan ske i detaljplanen gällande bullernivåer, utsläpp m. m. Översiktspla-
nen kan rekommendera områden för industriändamål. En översiktsplan är dock aldrig juridiskt 
bindande.

Område för handel och service fi nns på två platser i byn: vid handelsträdgården samt vid ICA-af-
fären. 

Tre utredningsområden fi nns utlagda och på dessa platser kan fl era olika ändamål vara tänkbara, 
som exempel bostäder, industri, handel. Marken kan användas för ett ändamål eller användas av en 
kombination av fl era ändamål. Längs väg 767 mot Lappträsk kan bostäder och/eller industri vara 
tänkbart. Längs byavägen fi nns två utredningsområden och de kan främst användas för bostadsän-
damål och mindre företag kan också lokaliseras där exempelvis verkstad, åkeriföretag, hantverks-
försäljning. 

Isvägen mellan Karungi och fi nska Karunki fi nns utmarkerad och är viktig att bibehålla för att 
under vintertid förkorta avståndet mellan de två byarna.  

Till och från skolan i Karungi saknades säkra och gena gång- och cykelvägar. Detta var en stor brist, 
och trafi kolyckor med skolbarn har inträffat. Längs hela byavägen fi nns en markering för att reser-
vera mark för gång- och cykelväg.  Denna gång- och cykelväg ansluter trafi ksäkert till skolan. En 
mer trafi ksäker övergång över väg 99 bör också anläggas då vissa skolbarn varje dag korsar denna 
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väg. Andra åldersgrupper inom byn har också nytta av en ny gång- och cykelväg, som t. ex. den 
stora grupp äldre personer med begränsad rörelseförmåga. 

Grillplatsen samt badplatsen fi nns markerade som turiständamål med möjlighet till utbyggnad för 
övernattningsstugor m. m. 

Mark för järnvägsspåret fi nns kvar oberoende om en ny kustnära järnväg mellan Morjärv och Ha-
paranda byggs. Om järnvägstrafi ken genom Karungi blir kvar kommer den befi ntliga mötesstatio-
nen att förlängas. Om en ny kustnära järnväg byggs kan det befi ntliga järnvägsspåret användas för 
turiständamål, exempelvis dressinverksamhet till Haparanda.

I texten för den fördjupade översiktsplanen poängteras vikten av samarbete över gränsen och att 
kommunens ställningstagande är positivt till sådana initiativ. Det fi nns också redovisat att fören-
ingslivet är starkt drivande i byn och att kommunen uppmuntrar och stödjer initiativrika fören-
ingar. 

6.2 Indelning och rangordning av planindikatorernas betydelse för uthållig 
utveckling
De elva planindikatorerna indelas i tre kategorier beroende på typ av indikator. De indikatorer som 
rör byns utveckling samlas i en grupp, de indikatorer som är bevarande samlas till en grupp och 
den tredje gruppen består av indikatorer för trygghet och säkerhet. De tre kategorierna blir således: 
utveckling, bevarande samt trygghet och säkerhet. 

Inom de tre kategorierna av planindikatorer rangordnas de efter betydelse för en uthållig utveck-
ling inom Karungi. De viktigaste planindikatorerna listas först och därefter de mindre viktiga, se 
fi gur 12. 

UTVECKLING
3 Bebyggelse skall placeras inom 

rimligt pendelavstånd till arbete 

4 Andel ny bebyggelse som skall 
nyttja befintlig infrastruktur

7 Gångavstånd till viktiga målpunkter

6 Andelen hushåll med promenad-
vänligt avstånd till busshållplats 

1 Andelen area för 
bostadsändamål bör utökas 

8 Närhet till lokala arbetsplatser 

BEVARANDE
10 Bevarande av Natura 2000-område

9 Bevarande av riksintresse för naturvården

11 Bevarande av fågelskyddsområde

TRYGGHET OCH SÄKERHET
5 Andel hushåll med god tillgänglighet 

till trafiksäkert gång- och cykelnät
2 Nya bostäder skall byggas 

inom trygga avstånd till grannar

UTVECKLING
3 Bebyggelse skall placeras inom 

rimligt pendelavstånd till arbete 

4 Andel ny bebyggelse som skall 
nyttja befintlig infrastruktur

7 Gångavstånd till viktiga målpunkter

6 Andelen hushåll med promenad-
vänligt avstånd till busshållplats 

1 Andelen area för 
bostadsändamål bör utökas 

8 Närhet till lokala arbetsplatser 

BEVARANDE
10 Bevarande av Natura 2000-område

9 Bevarande av riksintresse för naturvården

11 Bevarande av fågelskyddsområde

TRYGGHET OCH SÄKERHET
5 Andel hushåll med god tillgänglighet 

till trafiksäkert gång- och cykelnät
2 Nya bostäder skall byggas 

inom trygga avstånd till grannar

Figur 12. De elva planindikatorerna indelade i tre kategorier och 

därefter rangordnade inom gruppen för deras betydelse för uthållig 

utveckling. 
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6.3 Planindikatorernas uppfyllande
Bedömning av planindikatorernas uppfyllnadsgrad grundar sig på författarens synpunkter och 
graderas i skalan: uppfylld, uppfylld till stor del, uppfylld till liten del samt ej uppfylld. 

6.3.1 Andelen area för bostadsändamål bör utökas
Flera bybor i Karungi har påpekat behovet av mer mark för bostadsbebyggelse, gärna på Kyrkhol-
men med fi na utblickar över Torne älv. Med hjälp av GIS (Geografi ska informationssystem) har 
den tidigare översiktsplanens mark för bostäder kunna beräknats till 36 hektar, se fi gur 13. Det 
nya förslaget till fördjupad översiktsplan för Karungi by föreslår 36 hektar för bostadsändamål och 
lokal boendeservice. Arean för bostadsmark har således inte utökats, bara förfl yttats. 

Den nya planen har utökad del bostadsmark på Kyrkholmen samt längs byavägen, där obrukad 
jordbruksmark kan användas. Den nya planen föreslår också bostadsmark i norra delen av planom-
rådet där tidigare plan redovisade jordbruksändamål. Jordbruket har sedan utarbetandet av den 
äldre planen minskats och idag fi nns bostäder med exempelvis mindre stallbyggnader på detta 
område, se fi gur 14.

På Kyrkholmens södra del har andelen bostadsmark utökats för att skapa attraktiva lägen för bo-
stadsbebyggelse.

Ny bebyggelse med nya anslutningar mot väg 99 är inte önskvärd. Byavägen bör istället nyttjas för 
sådan nyexploatering.

Det nya förslaget tillgodoser till liten del planindikatorn om utökad area för bostadsändamål och fl er 
attraktiva lägen med utblickar över Torne älv har skapats.  

Figur 13. Gällande översiktsplan för Karungi och mark 

avsett för bostadsändamål. Rutig mark betecknar bostads-

ändamål. 

Beräkning ger bostadsmark om 36 hektar.

Underlag från Haparanda stad. 

Figur 14. Förslag till fördjupad översiktsplan för Karungi 

och mark avsett för bostadsändamål. Rutig mark beteck-

nar bostadsändamål och lokal boendeservice. 

Beräkning ger bostadsmark om 36 hektar, samt utred-

ningsområde om 3 hektar (utredningsområdena fi nns inte 

redovisade i denna fi gur). 

Torne älv Torne älv

väg 99

väg 400

väg 400

väg 400

väg 400

KyrkholmenKyrkholmenKyrkholmenKyrkholmenKyrkholmenKyrkholmenKyrkholmen
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6.3.2 Nya bostäder skall byggas inom trygga avstånd till grannar
Det nya förslaget till fördjupad översiktsplan medger förtätning av bebyggelse där stora fastigheter 
kan delas för nya bostadstomter. Förtätningen kan ge mer trygga avstånd där grannar lättare kan 
överblicka varandras fastigheter. 

Ett avstånd på maximalt 24 meter är det avstånd där en människa kan identifi eras. Underlags-
material för att utföra analys baserat på 24 meters avstånd mellan entrétrappor, garageuppfarter 
och dylikt saknas. Dock kan av markanvändningskartan utläsas att all ny föreslagen bostadsmark 
ligger i nära anslutning till annan bebyggelse. Områden för bostadsändamål utan närhet till annan 
bebyggelse saknas i planen. 

En fördel med att bo i en mindre by är den sociala byasamvaron där alla känner alla och där alla 
hjälps åt med barnpassning, fritidsaktiviteter och sammankomster. Karungi har ett väl fungerande 
föreningsliv med drivande byaforum och idrottsföreningar. Det är det viktigt att bibehålla och 
ytterligare utveckla denna fördel. Genom föreningslivet lär invånarna i byn känna varandra och 
detta kan inte bara skapa gemenskap utan också trygghet. Byaskolan kan också den skapa gemen-
skap mellan föräldrar med barn i samma åldrar. Goda grannar kan känna ansvar för varandras 
egendom och på så sätt bidra till en trygg boendemiljö. 

Planindikatorn om trygga avstånd till grannar kan inte analyseras fullständigt men baserat på framta-
get material kan indikatorn till liten del vara uppfylld. 

6.3.3 Bebyggelse skall placeras inom rimligt pendelavstånd till arbete
I Karungi saknas större arbetsplatser varpå många arbetsföra i byn pendlar till Haparanda och 
arbetar där. Länsbuss trafi kerar under skolterminterna ca åtta turer per vardag i vardera riktning, 
Karungi – Haparanda – Karungi. Pendling med buss tar ca 35 minuter. Tid för promenad till 
busspåstigning samt anslutning till arbetsplatsen i Haparanda centralort tillkommer. 

Pendling med buss förutsätter fl exibla arbetstider samt att den egna bilen inte behöver användas 
i arbetet. Den största andelen pendling sker med egen bil och restiden till Haparanda centrum är 
ca 30 minuter.    

Det nya förslaget till fördjupad översiktsplan över Karungi by tillgodoser planindikatorn om att placera 
bebyggelse inom rimligt pendelavstånd till arbete. Karungi by är, geografi skt sett, en mindre by och pen-
delavståndet till Haparanda är nästan detsamma inom hela byn. 
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6.3.4 Andel ny bebyggelse som skall nyttja befi ntlig infrastruktur
Karungis byaväg är den gamla väg 400 mellan Haparanda och Pajala som på senare tid har byggts 
om till att bli väg 99. Väg 99 går utanför byn och skapar därmed en mer trafi ksäker byaväg. Inom 
Karungi by fi nns ett väl utbyggt trafi knät och förtätning av bebyggelse kan ske på fl ertalet platser. 
Utfart direkt till byavägen eller de andra mindre vägarna inom byn kan tillåtas. Däremot är nya 
utfarter till väg 99 olämpligt med tanke på trafi kmängder och säkerhet. 

VA-nätet är utbyggt inom byn och dricksvatten tas från vattenverket i Mattila. Vattenverket i Mat-
tila har kapacitet för större uttag och om uttaget skulle överskrida det rekommenderade, kommer 
kommunen att bygga ut vattenverket. Avloppsreningsverket ligger i Karungi och reningsmetoden 
som används är kemisk fällning. Kapaciteten medger ett ökat uttag på 25 procent jämfört med 
dagens uttag. 

Den föreslagna fördjupningen tillgodoser planindikatorn om att ny bebyggelse skall nyttja befi ntlig infra-
struktur inom Karungi by. 

6.3.5 Andel hushåll med god tillgänglighet till trafi ksäkert gång- och cykelnät
Karungi saknar separerade gång- och cykelvägar genom hela byn och detta är en stor brist. Viktiga 
målpunkter i Karungi där gång- och cykelvägar bör byggas är till och från skolan, badplatsen, kyr-
kan, äldreboendet, affären samt caféet. Gång- och cykelvägnätet bör också kompletteras med en 
trafi ksäker övergång över väg 99 till befi ntlig bebyggelse mot Lappträsk. 

Tillgänglighetsfrågorna har inte utretts men bör tas med i planeringen om nya gång- och cykelvägar 
kommer att byggas. 

Det nya förslaget på fördjupad översiktsplan för Karungi tillgodoser till viss del planindikatorn angå-
ende god tillgänglighet till ett trafi ksäkert gång- och cykelnät. En ny gång- och cykelväg fi nns utritad längs 
hela byavägen där länkar till de andra målpunkterna saknas.    
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6.3.6 Andelen hushåll med promenadvänligt avstånd till busshållplats
Den kollektiva busstrafi ken körs av Länstrafi ken Norrbotten och busschaufförerna stannar inte 
bara på hållplatserna utan också då människor står vid vägkanten och signalerar till chauffören att 
de vill åka med. Detta betyder att stor del av den föreslagna bebyggelse ligger inom 400 meter från 
busshållplatsen. 

Figur 15 visar med ett raster 400 meter från byavägen på ömse sidor hur stor del av bebyggelsen 
som ligger inom  promenadvänligt avstånd till busshållplatsen. De centrala delarna av Karungi lig-
ger inom 400 meter medan de fl esta hushållen på Kyrkholmen ligger på längre avstånd. 

För de busslinjer som trafi kerar väg 99 blir promenadavståndet för de fl esta i byn längre. Boende på 
Kyrkholmen får över 400 meter till busshållplatsen.

Den nya fördjupade översiktsplanen tillgodoser till viss del planindikatorn med ett promenadvänligt av-
stånd till busshållplatsen. 

Figur 15. Karta redovisande 400 meter längs 

byavägen till hållplats för kollektiv busstrafi k.
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Figur 16. Gångavstånd till viktiga mål-

punkter. En cirkel på två kilometers radie är 

utritad runt byaskolan. 

6.3.7 Gångavstånd till viktiga målpunkter
De viktiga målpunkterna inom gångavstånd i Karungi består av skolan, äldreboendet och kyrkan. 
Avståndet mellan dessa och bebyggelse bör inte överstiga två kilometer. Figur 16 visar en cirkel 
med radien två kilometer utritad kring skolan och det fågelväga avståndet överstigs på ett mindre 
område i norra delen av planområdet. De andra målpunkterna, äldreboendet och kyrkan fi nns inte 
utritade i fi gurer men den största delen bostäder innefattas av ett fågelväga avstånd på mindre än 
två kilometer. 

Tillgängligheten till de viktiga målpunkterna är inte utredd men i nuläget saknas gång- och cykel-
vägar anpassade till människor med särskilda behov. 

Planindikatorn om gångavstånd till viktiga målpunkter uppfylls för den fördjupade översiktsplanen för 
Karungi by. 

6.3.8 Närhet till lokala arbetsplatser
Antalet lokala arbetsplatser i Karungi är starkt begränsat. Skolan, äldreboendet, kyrkan och något 
jordbruk är de huvudsakliga arbetsplatserna. Större industri eller stor arbetsplats saknas i området 
och de fl esta i arbetsför ålder pendlar. 

Utbyggnadsmöjligheter fi nns för industri eller annan verksamhet på de utlagda utredningsområ-
dena samt i anslutning till nuvarande industrimark. 

ADSL fi nns utbyggt i Karungi och med det kan fl er arbeta hemifrån i egna företag. 

Planindikatorn om närhet till lokala arbetsplatser är till mindre del uppfylld.
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6.3.9 Bevarande av riksintresse för naturvården
Riksintresse för naturvården sträcker sig över större delen av planområdet och skapar en konfl ikt 
mellan naturvård och bebyggelse. Riksintressen medför dock inte att exploatering inte får före-
komma. Tätorter som ligger inom riksintresseområden behöver inte begränsas och Övertorneå 
stad är ett bra exempel på det. Hela staden ligger inom riksintresseområde men detta innebär 
ingen begränsning i tätortens expansion. Vidare är det tillåtet att för det lokala näringslivet att 
expandera. Bebyggelse som inte medför störningar på bevarandestatusen är tillåtna. 

Den föreslagna bebyggelsen är måttlig till utbredningen och något större bebyggelseområde är inte 
planerat. Dock kan det bli aktuellt med industrimark på något av utredningsområdena som kan 
innebära en konfl ikt mellan riksintresset och byns utveckling. 

Planindikatorn om bevarande av riksintresse för naturvården är till stor del uppfylld. 

6.3.10 Bevarande av Natura 2000-område
Natura 2000-området inom planområdet ligger till största del i Torne älv och någon ny exploate-
ring är inte införd på den fördjupade översiktsplanen.

Planindikatorn om bevarande av Natura 2000-område är uppfylld. 

6.3.11 Bevarande av fågelskyddsområde 
Fågelskyddsområdet förbjuder jakt på änder och vadare och ligger centralt i planområdet. Viss 
mark för bebyggelse ligger inom fågelskyddsområdet. Exploatering inom detta område skall prövas 
enligt vanlig ordning med hänsyn till att området utgör ett fågelskyddsområde.  

Den föreslagna bebyggelsen är måttlig och inkräktar till mindre del på fågelskyddsområdet. Jakt 
inom tätbebyggt område är dock inte lämpligt och förekommer inte heller i byn. 

Den fördjupade översiktsplanen uppfyller till stor del planindikatorn om bevarande av fågelskyddsom-
rådet. 
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7 Diskussion och slutsatser

7.1 Är förslaget till markanvändning ett steg mot en uthållig utveckling?
Uthållig utveckling för Karungi innebär bättre förutsättningar för både boende i byn och för de 
som kan fl ytta in till byn. Se fi gur 17 för sammanställning av planindikatorernas uppfyllelse. 

Uppfylld Uppfylld 
till stor del

Uppfylld
till liten del

Ej
uppfylld

UTVECKLING
3 Bebyggelse skall placeras inom 

rimligt pendelavstånd till arbete 

4 Andel ny bebyggelse som skall 
nyttja befintlig infrastruktur

7 Gångavstånd till viktiga målpunkter

6 Andelen hushåll med promenad-
vänligt avstånd till busshållplats 

1 Andelen area för 
bostadsändamål bör utökas 

8 Närhet till lokala arbetsplatser 

BEVARANDE
10 Bevarande av Natura 2000-område

9 Bevarande av riksintresse för naturvården

11 Bevarande av fågelskyddsområde

TRYGGHET OCH SÄKERHET
5 Andel hushåll med god tillgänglighet 

till trafiksäkert gång- och cykelnät
2 Nya bostäder skall byggas 

inom trygga avstånd till grannar

Figur 17. Sammanställning av planindikatorernas 

uppfyllelse. 

Sammanställningen av de framtagna planindikatorernas uppfyllande visar att planindikatorerna 
för byns framtida utveckling i huvudsak var uppfyllda med rimligt pendelavstånd till arbetsplat-
ser, utnyttjandet av befi ntlig infrastruktur och promenadvänliga avstånd till busshållplatsen. 
Närheten till lokala arbetsplatser är endast till liten del uppfylld och det fi nns stora svårigheter 
i planförfattandet att styra detta. Goda möjligheter för att arbeta hemifrån fi nns genom utbyggt 
bredbandsnät. Andra större arbetsplatser saknas för tillfället i byn. Utredningsområden fi nns ut-
lagda i planen för att möjliggöra handel, industri eller annan verksamhet, men i dagsläget fi nns 
ingen sådan exploatör intresserad. Pendling till arbetsplatser utanför Karungi sker ofta med egen 
bil men med bra kollektivtrafi k kan fl er välja detta färdsätt. Detta förutsätter dock fl exibla arbets-
tider och att den egna bilen inte krävs för att utföra arbetet. 



Fördjupad översiktsplan för uthållig utveckling
Karungi by, Haparanda stad

42

Arean för bostadsändamål har inte utökats trots att detta varit ett önskemål från de boende i byn. 
Mark för bostadsändamål har istället förfl yttats till mer attraktiva lägen exempelvis på Kyrkhol-
men. Den mark som tagits i anspråk för bostadsändamål ligger på befi ntlig jordbruksmark som till 
viss del brukas idag. Konfl ikt mellan jordbruk och bostadsbebyggande kan bli aktuell och i denna 
fråga är det viktigt att de boende i byn utnyttjar sin rätt att lämna synpunkter på förslaget till ny 
fördjupad översiktsplan. Bostadsbyggandet inom planområdet beräknas vara måttligt i planerings-
perspektivet som översiktsplanen har, dvs. fram till år 2015. Därför har andelen bostadsmark inte 
heller utökats då behovet anses vara ringa. 

När det gäller indikatorerna för bevarandevärda intressen har de till stor del uppfyllts.  Riksintres-
seområden medför dock inte att exploatering inte får förekomma, utan exploatering är möjlig och 
bör utföras. När det gäller strövområden för friluftsliv och strandskydd motiveras den utökade 
delen mark för olika ändamål med att stora sådana strövområden fi nns längs med Torne älv och i 
hela kommunen. Människor bör få möjligheten att bo på vackra och attraktiva områden, speciellt 
när stora områden för friluftsliv och naturvård fi nns på andra platser. 

Planindikatorerna om trygghet och säkerhet har till mindre del blivit uppfyllda, dels genom bris-
tande underlagsmaterial och dels genom en jämkning av olika intressen och förutsättningar. Trygg-
het är viktig i en by och detta kan exempelvis erhållas genom föreningslivet. Ett brett och starkt 
föreningsliv kan bidra till att människor lär känna varandra och känner ansvar för andras fastighe-
ter och trygghet mot inbrott, skador i hemmet m. m. Fler sociala planindikatorer kunde ha tagits 
fram för att lättare kunnat avgöra hur bra planen uppfyller sociala mål men svårigheter i samband 
med detta har uppstått. Att mäta graden av sociala mål har varit problematiskt, och exempel på 
sådana planindikatorer har saknats i litteratur och andra studier. I en mindre by på glesbygden som 
Karungi har det sociala livet en stor del människornas trivsel. Byacaféet är en mötesplats för män-
niskor i byn och fl er sådana mötesplatser hade kunnat vara positivt för byns framtida utveckling. 
Den nya föreslagna gång- och cykelvägen längs byavägen ger en mer trafi ksäker anslutning mot 
skolan och genom hela Karungi by. Med gena och säkra gång- och cykelvägar kan trafi karbetet 
minska om fl er väljer att lämna bilen hemma och i stället promenera, åka cykel eller åka spark 
vintertid. I arbetet med upprättande av ny fördjupad översiktsplan måste fl era intressen vägas in, 
och detta har inneburit att gång- och cykelvägnätet inte blivit fullständigt utritat. Med ett längre 
planeringsperspektiv hade fl er länkar kunnat tas med i planen och därmed hade en mer uthållig 
plan skapats.  

7.2 Fortsatt utvecklingsarbete
Det fortsatta utvecklingsarbetet efter detta arbete består i att aktivt arbeta för uthållighet. Planin-
dikatorerna har inte viktats efter deras betydelse, bara en rangordning har gjorts. Med en viktning 
kunde indikatorer ur de olika kategorierna jämföras med varandra och olika alternativ för en mer 
uthållig utveckling hade kunnat arbetas fram.

Antalet planindikatorer har dessutom begränsats till att elva stycken och detta har gjorts för att 
begränsa arbetets omfattning. Fler indikatorer kan bättre ge en bild över hur en mer uthållig ut-
veckling kan uppnås. Om de framtagna planindikatorerna dessutom kompletteras och defi nieras 
bättre hade ett bättre resultat kunna erhållas. Den saknad av underlagsmaterial för utvärdering av 
planindikatorn om trygga avstånd kan kompletteras och med hjälp av GIS kan detta bidra till en 
bättre bild av planindikatorns uppfyllande. 
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Mellan de båda byarna Karungi och fi nska Karunki är samarbetet idag begränsat. Inom skolan 
fi nns initiativ till utökat samarbete, och detta är under uppstartandet. Gemensamma aktiviteter 
och utbyte av lärare och kompetens kan föra de båda skolorna närmare varandra och bli en stark 
konkurrensfördel gentemot andra byar. Det gränslösa samarbetet begränsas dock till vinterhalvå-
ret då isvägen som sammanbinder de båda byarna är brukbar. Resterande del av året måste någon 
av broarna i Haparanda-Torneå eller Övertorneå användas vilket innebär en resväg på 50 respek-
tive 90 km.

Den projektansökan som inlämnades till länsstyrelsen angående samarbete i föreningslivet kan 
innebära ett utökat samarbete mellan föreningar i Karungi och Karunki. Det är viktigt att de båda 
byarna inte konkurrera med varandra utan istället lär och hjälper varandra framåt i samhällsut-
vecklingen. Förhoppningsvis blir det ett positivt besked och utvecklingsarbetet för Karungi kan 
fortsätta i föreningslivet. 

Med tiden och med goda kontakter mellan byarna samt mellan politiker i Haparanda stad samt 
Torneå stad kan en översyn av exempelvis gemensamma servicemöjligheter bidra till bättre ut-
veckling. Möjligheterna att utnyttja gemensamma affärer, restauranger och annan samhällsservice 
kan utökas. I framtiden kan kanske ett samarbete med äldreboende, räddningstjänst, vårdcentra-
ler, bokbussar m. m. fungera. En begränsning i detta kan dock vara olika lagsystem, olika syn på 
vårdsystemet och olika valutor. Om ett givande samarbete mellan de båda byarna startas behöver 
dock inte dessa begränsningar verkligen innebära begränsningar. De kan övervinnas med god kom-
muniaktion och ett klargörande från båda sidor av de olika lagar och system som fi nns i respektive 
länder. 

7.3 Övrig diskussion 
Den föreslagna fördjupade översiktsplanen för Karungi är ett samrådsförslag och kommer efter 
detta att först bedömas internt av kommunens tjänstemän och politiker och efter redigeringar se-
dan gå ut på offentligt samråd. Därför är detta arbete inte det gällande förslaget för antagande utan 
bearbetning kommer att fortsätta under resterande del av planprocessen för en ny översiktsplan. 
Myndigheter, föreningar och allmänheten skall få möjlighet att lämna synpunkter på markanvänd-
ningskartan och den skrivna texten, liksom på resterande del av den fullständiga översiktsplanen 
för Haparanda stad. Antalet människor som hittills lämnat synpunkter och information har varit 
begränsade. I det senare skedet kommer detta arbete att granskas och förhoppningsvis kommer det 
att ligga som underlag för en bra diskussion angående byns fortlevnad.  

Randbebyggelse är vanligt förekommande längs hela Torne älvdal och Karungi är inget undantag. 
Stor del av bebyggelsen ligger längs befi ntliga vägar med direkta utfarter till byavägen. Haparanda 
stad vill att detta byggnadssätt med randbebyggelse skall bevaras och utvecklas och bibehålla den 
kulturmiljö som detta skapar. 

I samhället fi nns trender som pekar på att fl er människor väljer att bosätta sig på landsbygd, en 
motsatt riktning till urbanisering. Den fördjupade översiktsplanen för Karungi ger möjlighet till 
fl er infl yttande. Fler barnfamiljer i byn ger en bättre fördelning inom olika åldersgrupper, och an-
ses vara viktigt för att bibehålla service och behålla byn levande. 
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