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Handlingar
Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser och illustration 
• Planbeskrivning (denna handling)

Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen utgör komple-
ment till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen rättsverkan.

Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning

Övriga utredningar:
Ett flertal utredningar har används som underlag till detaljplanearbetet. Dessa finns tillgäng-
liga på Luleå kommuns hemsida fram till antagandet av detaljplanen.

• Översiktlig geoteknisk utredning, Lillvikholmen, MRM, 2014-06-18.
• Rapport Geoteknik, Lillvikholmen, Luleå, MRM, 2016-06-01
• VA- utredning Lillviksholmen, Måttsund. WSP, 2019-04-09
• Geotekniska deklarationer för enskilda tomter. MRM, 2017-03-07
• PM Provpumpning Lillviken. WSP, 2018-12-19
• Kulturmiljöunderlag, Norrbottens museum, 2016-02-04 reviderad 2021-04-22

Planens syfte och huvuddrag
Planområdet är ännu inte planlagt och omfattar idag permanentad fritidshusbebyggelse 
och obebyggd mark. Syftet med planen är dels att pröva möjligheten att exploatera om-
rådet ytterligare med fristående småhusbebyggelse samt att reglera befintlig bebyggelse i 
en detaljplan. Befintlig bebyggelse består av ett tjugotal bostadshus av vilka en del besitter 
höga kulturhistoriska värden. Dessa värden ämnas skyddas i denna detaljplan. I samband 
med exploatering av nya tomter kommer befintliga vägar med tillhörande diken och dag-
vattentrummor att rustas upp till en högre standard.

Detta planärende startade 2014 med ett planuppdrag. Sedan dess har Plan- och bygglagens 
planförfarande reviderats  men eftersom denna planprocess påbörjades innan dess används, 
det som benäms som, ”normalt planförfande” i denna plan men som enligt den nyare lag-
stiftningen kallas ”utökat planförfarande”.

Behovsbedömning
Kommunen har tagit ställning till att detaljplanens genomförande inte innebär risk för bety-
dande miljöpåverkan och att någon MKB inte behöver upprättas. Länstyrelsen delar kommu-
nens bedömning att någon särskild MKB inte är nödvändigt för planen. Länsstyrelsen bely-
ser samtidigt vikten av att i planbeskrivning belysa vilket av de särskilda skäl som föreligger 
för upphävande av strandskyddet, att detaljplanen berör totalförsvarets intresseområde och 
att försvarksmakten således ska ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget samt att 



4

det kan komma att krävas arkeologisk utredning i den nordvästra delen av föreslaget om-
råde.

För mer information, se Behovsbedömning, Detaljplan för Lillviksholmen, del av Måttsund 
22:1, 2014-04-30.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget strax söder om Måttsundsvägen, väg 580, mellan Kallax by och Mått-
sund. Avståndet till centrala Luleå är ca 14 km.

Areal
Planområdet omfattar ca 37 hektar. Av detta uppgår markområden till 25 hektar och vatten-
områden till 12 hektar.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar del av fastigheten MÅTTSUND 22:1, samt fastigheterna MÅTTSUND 
35:2, 14:49, 14:55, 14:36, 14:40, 14:35, 14:32, 14:29, 14:33, 14:42, 14:28, 14:19, 14:26, 14:27, 14:39, 
14:44, 14:15, 14:23, 14:38, 14:41, 14:21, 22:30 och 22:29.

Tidigare ställningstaganden
Planer

Översiktsplan

Området pekas inte ut specifikt ut i kommunens gällande översiktsplan från 2013. Nordost 
om området pekas mark ut för värdefull natur, odlingsbar jord och värdefull kulturmiljö. 
Planen berör eller tangerar inte andra områden med gällande planer.

Översiktskarta med aktuellt område markerat med rött.
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Kommunala beslut i övrigt 
Plan - och tillväxtutskottet beslutade 2014-09-22 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
genom detaljplan pröva lämpligheten att tillskapa ett trettiotal nya enbostadshus i Måttsund. 
Beslutet avser två separata planuppdrag för områdena Lillviksholmen och Börtnäsheden. 
2014 beslutade Plan-och tillväxtutskottet att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att även 
integrera befintlig bebyggelse i planen för Lillviksholmen. 

Riksintressen
Aktuellt planområde berörs av: 

- Riksintresse för Friluftsliv (mb 3:6).

- Riksintresse för Totalförsvaret (mb 3:6), influensområde

- Riksintresse för Totalförsvaret (mb 3:9), hinderfritt område skjutfält – samrådsområde för höga 
objekt, skjutfältet Junkön (radie om 20 km). 

Riksintressena bedöms inte skadas av aktuell utveckling, men planen måste särskilt samrådas 
med försvarsmakten. 

- Riksintresse för Kust-turism och friluftsliv (mb 4:2) – Kustområdet och skärgården i Norrbotten 
från Bondöfjärden till riksgränsen mot Finland.

Riksintresset omfattar hela kustområdet från väg E4 och planområdet ingår där som en mindre 
del. Stränderna längs havet  denna del av kustområdet är till stor del bebyggd. Genomförandet av 
planen bedöms inte påverka riksintresset för rörligt friluftsliv på ett negativt sätt eftersom området 
ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. 

Strandskydd 
Södra delen av området omfattas av det generella strandskyddet (100 meter). Strandskyddet berör 
både befintlig och i viss del tillkommande bebyggelse. För att få dispens från strandskyddet 
krävs dels att strandskyddets syften, att allmänhetens tillgång till strandområden får inte 
försämras och att livsvillkoren för växt- och djurliv inte får försämras. Två särskilda skäl kan 
anges i detta fall:

1. Platsen är redan ianspråktagen. (Gäller den befintliga bebyggelsen, inom blå yta nedan). 

2. Platsen är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl 
avskilt från området närmast strandlinjen (Gäller den tillkommande bebyggelsen där bilvä-
gar och bebyggelse avskiljer området från strandlinjen, gul yta nedan).

Till granskningskedet av detaljplanen ämnas en naturvärdesinventering av jungfrulig mark 
tas fram för att säkerställa att exploatering inte motverkar strandskyddets syften.

Område där strandskydd upphävs. Befintlig bebyggelse, 
inom blå yta. Nytt område som redan skiljs från strand-
linjen, gul yta. 
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Kulturskydd 
Öster om planområdet, vid Kallviken finns ett bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och 
kulturvärden antaget. Aktuellt planområde berörs inte av bevarandeprogrammet. Kända fornläm-
ningar finns i närheten av planområdet. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat 
arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet 
ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Lag (2013:548)

Till granskningskedet av detaljplanen ämnas en arkeologisk utredning tas fram, för att få 
kännedom om eventuellla fornlämingar inom planområdet.

Naturskydd 
Planområdet berörs inte, med undantag av redovisade riksintressen, av några kända vär-
defulla, eller enligt lag, skyddade naturområden eller objekt.  I naturvårdsplan för Luleå 
kommun (antagen av kommunfullmäktige 2000, reviderad 2010) pekas ett område för od-
lingslandskap ut öster om planområdet. I naturvårdsplanen görs ett ställningstagade om 
att bostadsbebyggelse eller annan exploatering ej bör tillåtas inom områden med värdefullt 
odlingslandskap. Planområdet berörs ej av detta.  Det har inte påträffats information om några 
artskyddade eller rödlistade arter.

Bilden visar att det inte finns kända 
fornlämningar inom planområdet 
och det finns fyra lämningar utanför 
planområdet.

Bilden visar att det finns ett beva-
randevärt odlingslandskap angräns-
ande till planområdet.
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Förutsättningar och förändringar
Natur
Landskap och vegetation

Planområdet ligger beläget vid kusten och är sedan tidigare ianspråkstaget med sommarhus-
bebyggelse längs strandlinjen (se översiktskarta sid 4). Landskapet domineras av en kraftig 
stigning från vattnet och till en högsta punkt i den nordvästra delen av området. En smal väg 
löper ovan bebyggelsen parallellt med strandlinjen. Marken i den högsta punkten består av 
berg i dagen. Större delen av området består av blandskog och är relativt torrt.  I nord-nord-
väst består vegetationen av torvrik jord som delvis står under vatten. 

Geotekniska förhållanden

I samband med planarbetet har en översiktlig geoteknisk utredning tagits fram (2014-06-18). 
I utredningen konstateras att området huvudsakligen utgörs av hårt packad moränjord, vil-
ket troligtvis klassificeras som sandigt siltig. På flera delar av området uppstår berg i dagen. 

• Packningsegenskaper. De moränjordar som har ett högt siltinnehåll måste avvattnas och 
ligga en tid innan de kan packas. Mer sandiga jordar kan packas i lager enligt AMA med 
bra resultat direkt.

• Tjälfarlighet. Jordmaterialet morän tillhör tjälfarlighetsklass 3 och 4, d.v.s. till måttligt eller 
mycket tjälaktiv jord. Jordprovtagning finns i utredning: Geotekniska deklarationer för 
enskilda tomter. MRM, 2017-03-07

• Schaktbarhet. Moränen har klassificerats till schaktklass 4 enligt klassificeringssystem 
Schaktbarhet, BFR R130:1985. Sedimenten med sand och silt tillhör samma klassifice-
ringssystem, klass 2.

• Bärighet och stabilitet. Det råder goda förhållanden för stabilitet och för bärighet för nu 
aktuell bebyggelse på alla tomter. Grundpåkänningar på 200 kPa  kan  anbringas  under-
grunden.

• Infiltrationsförmåga. I läge för de aktuella tomterna finns ej bra förhållanden för infiltration 
och LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). På höjdryggens norra del kan det vara 
sandigare jordar i ytan som ger bättre förutsättningar för infiltration.

Förorenad mark

Inga kända markföroreningar har påträffats inom planområdet.

Radon

Planområdet ligger ej inom högriskområde för radon. Ny bostadsbebyggelse ska uppföras i 
linje med gällande normer för radonskydd.

Vatten

Geohydrologi

VA-utredningen konstaterar att utifrån beräknad vattenförbrukning och att grundvattenbild-
ningen i berg antas vara 50 mm/år har en erforderlig nybildningsarea beräknats. Då grund-
vattenbildningen är grovt beroende av sprickor i området är den faktiska storleken svår att 
urskilja och har därav antagits vara 0,3 km2 större än beräknad, dvs. 0,88 km2.

På grund av områdets närhet till Bottenviken är saltvatten i dricksvattnet ett potentiellt pro-
blem. Saltvatten har upptäckts i borrade brunnar i ett motsvarade område i Piteå skärgård, 
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vilket tyder på att liknande problematik kan förväntas i området kring Lillviken. Nya brunn-
nar bör därför inte borras alltför djupa, eftersom detta ökar risken för saltvatteninträngning. 
Befintliga brunnar i området har ett medeldjup på 46 m men en utvärdering av salthalten i 
brunnarna i området rekomenderas innan brunnsborrning utförs. Eventuella energibrunnar 
bör också anläggas nedströms dricksvattenbrunnarna för att undvika en förhöjd salthalt.

Grundvatten

Grundvattenmagasin i berg i Lillviken har en transmissivitet på cirka 1×10-5- 2×10-5 m2/s. 
Detta relativt höga värde ger goda förutsättningar för uttag av vatten. VA-utredningen 
konstaterar att grundvattenströmningen i området antas följa topografin, dvs. i riktning ned 
mot havet, såväl i dagsläget som efter exploatering. Tack vare att jordlagret består av morän 
kan det antas att grundvattennivån i jordlagret ej kommer påverkas av grundvattenuttag i 
berg. Därav antas det att ingen påverkan sker på växtlighet, grundvattenberoende ekosystem 
och vattendrag. Vattenkapaciteten varierar mellan mellan 0,6 l/s - 0,7 l/s, med ett geometriskt 
värde på 0,3 l/s. För att säkerställa vattenförsörjningen under perioder med naturligt lägre 
nivåer rekommenderas därför ett mindre uttag. Det ska dock has i åtanke att sommaren 2018 
under vilket provpumpningen ägde rum var den varmaste på många år vilket medförde låga 
grundvattennivåer i hela landet. 

Ansökan om tillstånd för uttag av grundvatten har påbörjats.

Dricksvatten

I VA-utredningen konstateras att full utbyggnad av området kräver 1-2 bergborrade brunnar 
för försörjning av dricksvatten. Antalet brunnar beror på deras respektive kapacitet. Borrning 
har föregåtts av en så kallad VLF- undersökning (very low frequency-undersökning, som 
används för att med radiovågor hitta vattenförekomster) för att säkerställa tillräcklig vatten-
kapacitet. Brunnar ska helst ha minimiavståndet 30 m sinsemellan och ska ligga uppströms 
utlopp/brädd för avloppsystemet med minimiavstånd 20 m.

Initialt vattenprov visade enligt den kemiska bedömningen ett vatten som var tjänligt med 
anmärkning. Anmärkningen gällde hög turbiditet, järn- samt manganhalt i vattnet. Samtliga 
halter har under provpumpningens genomförande stabiliserats och informationen bedöms 
tillräcklig för att bestämma lämplig reningsmetod innan vattnet når användaren. Vid fortsatt 
uttag av vatten i pumpbrunnen bör ett kontrollprogram med vattenkvalitetsprovtagning och 
grundvattennivåmätning cirka två gånger/år upprättas. Detta kan tex. utföras av en samfäl-
lighet. 

Vattenkvalitet och kvantitet redogörs närmare i PM Provpumpning, Lillviken. WSP, 2018-12-
19.

Inom området har ett område om ca. 400 kvm reserverats för en vattenreservoar (markeras E3 
på plankartan). Denna ska kunna fungera som buffert av dricksvatten för att säkertställa att 
anläggnigen klarar eventuella toppar av användningen.

Spillvatten (avlopp)

VA-utredningen föreslår att spillvattnet tas om hand av ett minireningsverk som förvaltas 
som en gemensamhetsanläggning med driftavtal. Från närmsta brunn till minireningsver-
ket är det aldrig mindre än 150 meter. Framtida avloppsplacering är av stor vikt så att dessa 
placeras utan att hamna inom dricksvattenbrunnens tillrinningsområde. Det renade vattnet 
från minireningsverket släpps förslagsvis ut i våtmarken i planområdets nordöstra sida. 
Utloppet bör skyddas genom att anlägga ett täckdike för att ytterligare minska riskerna ur 



9

hälsoskydds- och frysningssynpunkt. Det bör nämnas att en tillståndsansökan för avloppsan-
läggningen ska lämnas till kommunen, lämpligen efter att tillstånd för dricksvatten erhållits. 
Det finns två alternativa utformningsprinciper för ledningssystemet. Den ena är att utnyttja 
självfall så mycket som möjligt och samla flöden från flera hushåll till ett antal pumpstatio-
ner. Det andra alternativet är att installera LTA (lätt trycksatt avlopp) för de flesta hushåll.

Dagvatten

Dagvattenflödena från exploaterade områden ökar generellt jämfört med icke exploaterade, 
dels pga avverkning som innebär att växtupptaget av dagvatten minskar och dels pga att 
markanvändningen blir en annan med mindre genomsläppliga ytor (tak, vägar, uppfarter 
etc). Det finns ett lågområde/utströmningsområde mitt i detaljplaneområdet där det redan 
idag förekommer mycket ytvatten. För att förhindra översvämningar och oönskade ansam-
lingar av dagvatten rekommenderas 
det att lokalt omhändertagande av 
dagvatten tillämpas så långt som möj-
ligt på tomterna och att avrinningen 
säkras via befintliga och tillkomman-
de diken.

Höga vattenstånd

Eftersom planområdet ligger i di-
rekt anslutning till kusten råder det 
viss översvämningsrisk. Luleå kom-
mun har i sitt dokument Riktlinjer för 
klimatanpassning föreskrivit att mark-
anläggningar, byggnader och övrig 
infrastruktur nära havet utformas 
översvämningssäkra upp till +2,5 m 
i RH 2000. Av den anledningen införs planbestämelse i detaljplanen att Lägsta grundlägg-
ningsnivå i meter över angivet nollplan är 2,5 meter. 

Med lägsta grundläggningsnivå menas underkant på plattan på mark alternativt underkant 
på golvbjälklag om det är placerat på plintar med grundsulor.

Översvämningszon. Mörklila färg visar översvämnings-
säker nivå om +2,5 meter.

Planområdets principiella avvattning.
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Bebyggelseområden
Befintliga förhållanden

Befintlig bebyggelse finns primärt närmast strandkanten inom planområdet och är till största 
del permanenta bostäder. Det område som finns mellan befintliga fastighetsgränser och 
strandlinje, som tillkommit på grund av den uppgrundning som skett i området, planläggs 
som bostadsändamål (B) vilket ger befintliga fastigheter möjlighet att reglera fastighetsgrän-
ser mot strandlinje.

På några av fastigheterna finns äldre byggnader från senare delen av 1800-talet och tidigt 
1900-tal. Denna bebyggelse besitter höga kulturhistoriska värden, vilka skyddas med hjälp 
av planbestämmelser. De skyddsbestämmelser som åläggs byggnader inom planområdet är:

Fönster ska bibehållas till form, material, indelning, spröjsning och proportioner (k1)

Byggnadens karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner, indelning, material och material-
behandling, färgsättning samt detaljeringsnivå ska bibehållas (k2)

Byggander får inte rivas (r1)

I tabell nedan beskrivs de fastigheter som berörs av dessa skyddsbestämmelser. För motive-
ring och vidare information se utredning: Kulturmiljöunderlag, Norrbottens museum, 2016-
02-04 reviderad 2021-04-22.

Till granskningskedet av detaljplanen ämnas en kulturmiljöinventing av området som helhet  
tas fram för att säkerställa att områdets kulturhistoriska värden skyddas.
Byggnad, beteckning Beskrivning av kulturhistoriskt värde 

enligt Norrbottens museum
Rekomendation enligt Norrbottens 
museum

Planbestämmelser

MÅTTSUND 14:12 Sommarvillan är uppförd under tidigt 
1900-tal av Luleåborgare i 
nationalromantisk stil med 
valmat mansardtak, småspröjsade 
fönster blottade timmerväggar. 
Byggnaden har ett högt 
kulturhistoriskt värde och ett 
pedagogiskt värde.

• q1 Byggnaden får inte rivas. 
• q2 Byggnaden får inte förvanskas. 
• q3 Utökad bygglovsplikt gäller vid 
ändring samt tillbyggnad. Förändringar av 
byggnaden bör ske med varsamhet och 
med hänsyn till byggnadens särprägel vad 
gäller bl.a. materialval, färgsättning och 
proportioner.

r1, k1, k2
MÅTTSUND 14:19 Den timrade huvudbyggnaden är 

troligtvis från 1800-talet men flyttad 
till sin nuvarande plats som 
sommarstuga under mitten av 1900-
talet. Huvudbyggnaden är välbevarad 
med klassicistiska byggnadsdetaljer - 
pilastrar som omger entrédörren samt 
frontoner över fönster och entrédörr. 
Entrédörren är en pardörr med 
överljusfönster, dess färgsättning kan 
ha kommit till på 1970-talet. 
Huvudbyggnaden har ett 
kulturhistoriskt värde.

• q1 Huvudbyggnaden får inte rivas 
• q2 Huvudbyggnaden får inte förvanskas. 
Förvanskningsförbudet gäller ursprunglig 
byggnadskropp och ej utbyggnaden mot 
vattnet. Eventuella tillägg och förändringar 
bör 
göras med varsamhet och anpassas till 
byggnadens kulturhistoriska värde vad 
gäller bl.a. 
materialval, färgsättning och proportioner.

k1, k2
MÅTTSUND 14:26 På fastigheten finns en välbevarad 

norrbottensgård från 1800-talet med 
enkelstuga, bod och dubbelhärbre från 
samma tid. Huvudbyggnaden är flyttad 
från Pite-Långnäs år 1965 och är 
försedd med klassicistiska 
byggnadsdetaljer. Pilastrar omger 
entré-dörrarna, dessa utgörs av 
pardörrar med överljusfönster. 
Frontoner är placerade över fönster 
och entrédörrar. Tandsnitt återfinns 
både på huvudbyggnad samt 
enkelstuga. Gården utgör en av de bäst 
bevarade Norrbottensgårdarna i Luleå 
kommun och har ett högt 
kulturhistoriskt värde.  

• q1 Byggnaden får inte rivas 
• q2 Byggnaderna får inte förvanskas. 
• q3 Eventuella tillägg och förändringar 
bör göras med varsamhet och anpassas till 
byggnadernas kulturhistoriska värde vad 
gäller bl.a. materialval, färgsättning och 
proportioner. 

r1, k1, k2
MÅTTSUND 14:26 Se text ovan • q1 Byggnaden får inte rivas 

• q2 Byggnaderna får inte förvanskas. 
• q3 Eventuella tillägg och förändringar 
bör göras med varsamhet och anpassas till 
byggnadernas kulturhistoriska värde vad 
gäller bl.a. materialval, färgsättning och 
proportioner. 

r1, k2
MÅTTSUND 14:26 Se text ovan • q1 Byggnaden får inte rivas 

• q3 Eventuella tillägg och förändringar 
bör göras med varsamhet och anpassas till 
byggnadernas kulturhistoriska värde vad 
gäller bl.a. materialval, färgsättning och 
proportioner. 

r1, k2
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Byggnad, beteckning Beskrivning av kulturhistoriskt värde 
enligt Norrbottens museum

Rekomendation enligt Norrbottens 
museum

Planbestämmelser

MÅTTSUND 14:12 Sommarvillan är uppförd under tidigt 
1900-tal av Luleåborgare i 
nationalromantisk stil med 
valmat mansardtak, småspröjsade 
fönster blottade timmerväggar. 
Byggnaden har ett högt 
kulturhistoriskt värde och ett 
pedagogiskt värde.

• q1 Byggnaden får inte rivas. 
• q2 Byggnaden får inte förvanskas. 
• q3 Utökad bygglovsplikt gäller vid 
ändring samt tillbyggnad. Förändringar av 
byggnaden bör ske med varsamhet och 
med hänsyn till byggnadens särprägel vad 
gäller bl.a. materialval, färgsättning och 
proportioner.

r1, k1, k2
MÅTTSUND 14:19 Den timrade huvudbyggnaden är 

troligtvis från 1800-talet men flyttad 
till sin nuvarande plats som 
sommarstuga under mitten av 1900-
talet. Huvudbyggnaden är välbevarad 
med klassicistiska byggnadsdetaljer - 
pilastrar som omger entrédörren samt 
frontoner över fönster och entrédörr. 
Entrédörren är en pardörr med 
överljusfönster, dess färgsättning kan 
ha kommit till på 1970-talet. 
Huvudbyggnaden har ett 
kulturhistoriskt värde.

• q1 Huvudbyggnaden får inte rivas 
• q2 Huvudbyggnaden får inte förvanskas. 
Förvanskningsförbudet gäller ursprunglig 
byggnadskropp och ej utbyggnaden mot 
vattnet. Eventuella tillägg och förändringar 
bör 
göras med varsamhet och anpassas till 
byggnadens kulturhistoriska värde vad 
gäller bl.a. 
materialval, färgsättning och proportioner.

k1, k2
MÅTTSUND 14:26 På fastigheten finns en välbevarad 

norrbottensgård från 1800-talet med 
enkelstuga, bod och dubbelhärbre från 
samma tid. Huvudbyggnaden är flyttad 
från Pite-Långnäs år 1965 och är 
försedd med klassicistiska 
byggnadsdetaljer. Pilastrar omger 
entré-dörrarna, dessa utgörs av 
pardörrar med överljusfönster. 
Frontoner är placerade över fönster 
och entrédörrar. Tandsnitt återfinns 
både på huvudbyggnad samt 
enkelstuga. Gården utgör en av de bäst 
bevarade Norrbottensgårdarna i Luleå 
kommun och har ett högt 
kulturhistoriskt värde.  

• q1 Byggnaden får inte rivas 
• q2 Byggnaderna får inte förvanskas. 
• q3 Eventuella tillägg och förändringar 
bör göras med varsamhet och anpassas till 
byggnadernas kulturhistoriska värde vad 
gäller bl.a. materialval, färgsättning och 
proportioner. 

r1, k1, k2
MÅTTSUND 14:26 Se text ovan • q1 Byggnaden får inte rivas 

• q2 Byggnaderna får inte förvanskas. 
• q3 Eventuella tillägg och förändringar 
bör göras med varsamhet och anpassas till 
byggnadernas kulturhistoriska värde vad 
gäller bl.a. materialval, färgsättning och 
proportioner. 

r1, k2
MÅTTSUND 14:26 Se text ovan • q1 Byggnaden får inte rivas 

• q3 Eventuella tillägg och förändringar 
bör göras med varsamhet och anpassas till 
byggnadernas kulturhistoriska värde vad 
gäller bl.a. materialval, färgsättning och 
proportioner. 

r1, k2
MÅTTSUND 14:27 På fastigheten saknas huvudbyggnad. 

Det finns dock en enkelstuga som 
ursprungligen tillhörde samma 
fastighet som ovan nämnda 
Norrbottensgård. Även denna 
enkelstuga har höga 
kulturvärden. 

• q1 Byggnaden får inte rivas 
• q2 Byggnaden får inte förvanskas. 
• q3 Förändringar av byggnaden bör ske 
med varsamhet och med hänsyn till 
byggnadens 
särprägel vad gäller bl.a. materialval, 
färgsättning och proportioner.

r1, k1, k3
MÅTTSUND 14:39 Den timrade byggnaden, på västra 

delen av fastigheten, är troligtvis från 
1800-talet, och 
flyttades till nuvarande plats under 
mitten av 1900-talet eller senare. 
Entrén samt färgsättning 
på fönster och dörrar har 
nationalromantiska drag och kom 
troligtvis till under 1960- eller 1970-
talet.

• q1 Byggnaden får inte rivas 
• q2 Byggnaden får inte förvanskas. 
• q3 Förändringar av byggnaden bör ske 
med varsamhet och med hänsyn till 
byggnadens 
särprägel vad gäller bl.a. materialval, 
färgsättning och proportioner.

r1, k1, k2
MÅTTSUND 14:39 Den timrade byggnaden, på östra 

delen av fastigheten, är troligtvis från 
1800-talet och flyttad till nuvarande 
plats som sommarstuga under mitten 
av 1900-talet eller senare. Färgsättning 
och 
fönsterutformning har 
nationalromantiska drag.

• q1 Byggnaden får inte rivas 
• q2 Byggnaden får inte förvanskas. 
• q3 Förändringar av byggnaden bör ske 
med varsamhet och med hänsyn till 
byggnadens 
särprägel vad gäller bl.a. materialval, 
färgsättning och proportioner.

r1, k1, k2
MÅTTSUND 14:35 Huvudbyggnaden är ett fint exempel 

på den tidiga fritidshusbebyggelsen 
från första halvan av 1900-talet. 
Området närmast fastigheten har 
förändrats med nybyggnationer och 
rivningar. Det gamla 
sommarstugeområdet har tappat sitt 
sammanhang vilket minskar det 
kulturhistoriska 
värdet på denna fastighet.

• q3 Förändringar av byggnaden bör ske 
med varsamhet och med hänsyn till 
byggnadens 
särprägel vad gäller bl.a. materialval, 
färgsättning och proportioner.

k2
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Planerade bostäder

Detaljplanen innebär att bostadsområdet på Lillvikholmen kan utökas norrut. Planförslaget 
möjliggör för totalt 33 nya fastigheter för fristående enbostadshus. Storleken på tomterna 
föreslås variera, men minsta tomtstorlek har reglerats till 1500 m2. 

Inom planområdet tillåts en högsta byggnadsarea för huvudbyggnad till 200 m2 vid byggna-
tion i en våning och 150 m2 i två våningar. Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 
100 m2. Huvudbyggnad får ha en högsta byggnadshöjd om 7,0 meter och komplementbygg-
nad maximalt 3,5 meter. Komplementbyggnad kan bestå av garage, uthus och liknande.

Tomtmark ska terränganpassas till angränsande naturmark och gata (v1).

Flertalet av byggrätterna ligger på avverkad skogsmark och gammal jordbruksmark. Vissa 
byggrätter kräver dock skogsavverkning för att ianspråktas.    

Tekniska anläggningar

Minireningsverk för spillvatten placeras inom E1-område i västra delen av planområdet, se 
rubrik ”Spillvatten”. Minireningsverket ska placeras minst 50 meter från närmsta bostads-
hus. Återvinningscentral för hushållsavfall placeras inom E2-område.Vattenreservoar, för 
utökad kapacitet av dricksvatten, placeras inom E3-område. Dricksvattenbrunnar placeras 
inom E4-områden.

Vattenområden
Inom vattenområde närmast strandkanten tillåts bryggor enligt användsningsbestämmelse 
W1.

Kommunikationer
Gator och trafik

Området nås med bil från Måttsundsvägen, väg 580, via Kallviken. 

Befintliga och nya vägar planläggs som LOKALGATA. Befintliga vägar, utöver befintliga 
tomters egna anslutningsvägar, rustas upp avseende vägbeläggning och diken. För nya 
vägar tillskapas utrymme för vändplatser med 12 meters radie och anläggande av diken. 
Lokalgatan har enskilt huvudmannaskap och ska förvaltas av berörda fastighetsägare i form 
av en gemensamhetsanläggning.

In- och utfart för de fastigheter som har denna placerad inom NATUR-område säkerställs 
inte genom planbestämmelse. Däremot ligger rättigheten kvar. Se avsnitt nedan om Gemen-
samhetsanläggningar, servitut och rättigheter. Respektive fastighetsägare svarar för drift 
och skötsel av dessa områden.

Parkering

Vägen utformas med 
en bredd av 11,2 meter 
för att skapa plats för 
svackdiken på vardera 
sida om vägen. Dikenas 
bredd gör det också 
möjligt att snöröja 
vägen med plogbil.
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Parkeringsbehov ska lösas på den egna fastigheten inom kvartersmark. Garage och huvud-
byggnad ska uppföras minst sex meter från LOKALGATA vilket medför att bilar får plats 
närmast vägen framför byggnaderna på tomterna. 

Gång- och cykeltrafik

Det finns idag inget gång- och cykelvägnät inom eller i anslutning till planområdet. Vid 
ytterligare exploateringar i närliggande områden bör dock frågan om gång- och cykelnät ut-
redas vidare. Oskyddade trafikanter samsas inom gatuområdet med motorburen trafik. Vid 
fullt utbyggt område kommer ett femtiotal bostadshus finnas på området. Enligt Trafikver-
kets trafikalstringsverktyg genererar detta ca. 250 resor med bil till och från området. Den 
relativt låga mängden motorburen trafik som kommer trafikera området, tillsammans med 
den låga hastigheten som områdets vägar tillåter, innebär att risken för gång- och cykeltrafi-
kanter bedömds som låg.

Kollektivtrafik

Vid infarten från väg 580 finns en busshållplats, ca 1 km från planområdet.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller

En trafikmätning för väg 580 har genomförts 2012. Den totala årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 
uppgick då till 946 fordon, varav 97 tunga fordon. Närmsta avstånd från vägen till planerad 
bebyggelse är ca 140 meter. Den planerade bebyggelsen ligger nedanför vägen i höjd, och 
terrängen däremellan har mjuk mark (bullerabsorberande) och kraftig vegetation. Planerad 
bebyggelse bedöms ha god marginal att klara gällande riktvärden för trafikbuller. 

Service

I Måttsunds tätort, ca 2,5 km från planområdet, finns en låg-och mellanstadieskola. Närmsta 
livmedelbutik finns i Antnäs, ca 7 km från planområdet. Övrigt serviceutbud finns tillgäng-
ligt i Luleå centrum, ca 1,5 mil från planområdet.

Översvämningsrisk

I kartan på sida 9 redovisas översvämningsäker nivå om +2,5 meter. Det framgår av kartan 
att delar av planområdet ligger innanför denna gräns varför möjligheter i planen till vissa 
skyddsåtgärder måste göras möjliga.

Rekreation och friluftsliv

Ca 5 km från planområdet ligger Måttsundsbacken med tre nedfarter för utförsåkning. Från 
byn i Måttsund till skidbacken finns längdskidspår med elbelysning. I omgivningarna finns 
även två småbåtshamnar, en badplats samt skoterleder.

Tillgänglighet och trygghet 

Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla åldrar kan bli fullt delak-
tiga i samhällslivet, ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla ytor ska göras tillgäng-
liga, trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är möjligt. Tillgäng-
ligheten inom varje enskild bostad tillses vid bygglovsprövningen. 
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Teknisk försörjning
Spillvatten

En VA-utredning har tagits fram för hantering av spillvatten och dricksvatten (2019-04-09). 

Luleå kommun har inventerat befintliga avloppsanläggningar. I princip samtliga fastigheter 
har egen VA-försörjning. Ett antal fastigheter har anläggningar som har brister eller behöver 
kompletteras. I figur nedan redovisas de preliminära resultaten från genomförd inventering. 

Vid fortsatt utbyggnad av området ansluts tillkommande bebyggelse till ett minireningsverk 
som placeras i norra delen av planområdet (markeras E1 på plankartan). Ur hälsosynpunkt, 
framförallt för att undvika luktproblem, ska minireningsverket placeras minst 50 meter från 
närmsta bostadshus. Avloppsvattnet leds från fastigheterna till reningsverket med hjälp av 
lättryckspumpar på varje fastighet. Ett täckdike bör anläggas från minireningsverket till ut-
loppet i diket för att ytterligare minska riskerna ur hälsoskydds- och frysningssynpunkt. 

Det föreslagna minireningsverket har kapacitet att försörja upp till 50 hushåll. Vid behov 
finns därmed möjlighet att ansluta fler angränsande hushåll utöver de som ryms i det aktu-
ella planområdet. Exakt dimensionering av systemet görs i samband med att verket projekte-
ras efter att planen vunnit laga kraft.

Preliminär bedömning av befintliga avloppsanläggningar. 
Rött=brister, orange=någon komplettering behövs, gult=ingen status.
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Dricksvatten

I VA-utredningen konstateras att full utbyggnad av området kräver 2-3 bergborrade brunnar 
för försörjning av dricksvatten. Antalet brunnar beror på deras respektive kapacitet. Borrning 
har föregåtts av en så kallad VLF- undersökning (very low frequency-undersökning, som 
används för att med radiovågor hitta vattenförekomster) för att säkerställa tillräcklig vat-
tenkapacitet. Från närmsta brunn till minireningsverket är det aldrig mindre än 150 meter. 
Innan dricksvattenbrunn anläggs ska vattnet provpumpas och provtas som visar på både 
god kapacitet som kvalité.

Initialt vattenprov från provpumpningen visade enligt den kemiska bedömningen ett vatten 
som var tjänligt med anmärkning. Anmärkningen gällde hög turbiditet, järn- samt mangan-
halt i vattnet. Samtliga halter har under provpumpningens genomförande stabiliserats och 
informationen bedöms tillräcklig för att bestämma lämplig reningsmetod innan vattnet når 
användaren. 

Inom området har ett område om ca. 400 kvm reserverats för en vattenreservoar (markeras 
E3 på plankartan). Denna ska kunna fungera som buffert av dricksvatten för att säkertställa 
att anläggnigen klarar eventuella toppar av användningen. Det är möjligt att den inte behövs 
då brunnarnas kapacitet kan överstiga behovet. Det kommer att vara möjligt för befintliga 
fastighetsägare att ansluta sig till dessa brunnar om de ser behov av det.

Karta från VA-utredning.
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För att säkerställa att kommunen inte blir tvungen att tillförse området med vatten- och 
avloppslösning finns en administrativ planbestämmelse som säger att: Bygglov för bostäder får 
inte ges förrän minireningsverk, vattenreservoar, dricksvattenbrunnar, vatten- och avloppsledningar, 
lokalgata och dike är utbyggda och godkända vid slutbesiktning. PBL 4kap 14§. Detta regleras även i 
exploateringsavtalet.

Dagvatten

Ny bostadsbebyggelse och anslutningsväg bedöms medföra ett visst tillskott av dagvatten. 
Dagvattnet avleds med diken vid lokalgatan, och där det behövs via diken i naturmark, för 
att sedan ansluta till befintliga bäckar med utlopp i Lillviken. Det befintliga dagvattendiket 
som idag finns på fastigheterna MÅTTSUND 14:33 och 14:42 skyddas i planen med hjälp av 
en administrativ bestämmelse för servitut (a2).

El

Elförsörjning kan ombesörjas genom anslutning till befintlig huvudmatning. Anslutnings-
punkt anges av huvudman. Befintlig luftledning, i mitten av planområdet, skyddas av led-
ningsrätt och ligger inom naturmark. 

Värme
Det är inte lämpligt att installera bergvärmeanläggningar på grund av att borrning av berg-
värmebrunnar kan öka risken för förorening av dricksvattnet. 

Tele- och datakommunikationer 

I dagsläget saknas fiberanslutning i området. Idag ligger det en fiber-ledning längs med 
Måttsundsvägen och Lunet AB bedömer möjligheterna som goda att ansluta området till 
fiber-nätet i samband med exploatering och utbyggnad av el-nätet.   

Ledningar

Alla ledningar inom kvarteret ska så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet led-
ningsstråk och utbredningen av dessa. 

Vid all planerad grävning i mark ska ledningsägaren kontaktas och kabelutsättning begäras.

Befintliga högspänningsledningar strax norr om planområdet ligger 50 meter från närmsta 
planerade bostadstomt. Ur säkerhetssynpunkt bedöms det befintliga avståndet vara tillräck-
ligt då Elsäkerhetsverket förespråkar ett minsta avstånd på 10 meter.    

Avfall

Avfallshanteringen sker enligt kommunens gällande renhållningsordning. Inom området 
planeras ett område för återvinning av hushållsavfall (E2).

Administrativa frågor
Planprocessen
Planen bedrivs med normalt förfarande, enligt 5 kap. PBL (Plan- och bygglagen, SFS  
2010:900). Förfarandets olika steg redovisas nedan:

Samråd. Dialog med Länsstyrelsen, berörda myndigheter, berörda kommuner, kända 
sakägare och boende, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att få 
fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse. Handlingarna revideras om det bedöms vara relevant.
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Granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till detaljplan granskas. 
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen.

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett 
granskningsutlåtande. Handlingarna revideras om det bedöms vara relevant.

Antagande. Detaljplanen antas av normalt av Kommunfullmäktige.

Laga kraft. Om inget överklagande inkommit tre veckor efter antagandet vinner 
detaljplanen laga kraft. Bygglov med mera kan därefter medges.

Normalt planförfarande

Tidplan
Samråd    Mars 2022

Granskning   Maj-Juni 2022

Antagande   Augusti 2022

Laga kraft   September 2022

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år, räknat från den dag planen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad rätt att få bygga i enlighet med pla-
nen. Planen gäller även efter genomförandetidens utgång, men fastighetsägaren kan då inte 
längre ställa anspråk på ersättning om kommunen ändrar eller upphäver planen.

Huvudmannaskap
Inom planområdet gäller enskilt huvudmannaskap för allmänna platser.

Genomförandefrågor
Fastighetsbildning
Detaljplanen möjliggör att bostadsfastigheter kan styckas av från fastigheten MÅTTSUND 
22:1. Fastighetsbildning sker successivt i samband med att marken säljs.

Gemensamhetsanläggningar, servitut och rättigheter
Befintliga fastigheter inom området (MÅTTSUND 35:2, 14:49, 14:55, 14:36, 14:40, 14:35, 14:32, 
14:29, 14:33, 14:42, 14:28, 14:19, 14:26, 14:27, 14:39, 14:44, 14:15, 14:23, 14:38, 14:41 och 14:21) 
innehar samtliga enskilda officialservitut som ger rätten att nyttja stamfastigheten (MÅTT-
SUND 22:1) för utfartsvägar. Detaljplanens genomförande påverkar inget av de befintliga 
servituten även om befintliga utfartsvägar går över mark med användningsbestämmelse 
NATUR. 

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för VA-anläggningen (minireningsverk), vattenre-
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servoar, område för återvinning av hushållsavfall och lokalgatan. Plankartan regleras med 
bestämmelse g1 inom E-områden. Gemensamhetsanläggningar behöver även upprättas för 
dricksvattenbrunnar, tillgång till dricksvattenbrunnar och diken för dagvatten- och avlopps-
hantering.

Intrång och inlösen
Inga intrång eller inlösen behövs för att genomföra planen. En planbestämmelse om att dike 
för dagvatten införs på fastigheterna MÅTTSUND 14:33 och MÅTTSUND 14:42. Detta för att 
leda bort dagvatten som tidigare samlats på dessa fastigheters tomtmark. Servitut inrättas för 
dike på dessa två fastigheter (a2).

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal har upprättas mellan Luleå kommun och exploatören. Syftet med 
avtalet är att säkerställa framtida drift och funktion av de tekniska anläggningarna inom pla-
nområdet. Exploateringsavtalet beskriver hur kostnader och ansvar fördelas mellan exploa-
tören och Luleå kommun avseende tekniska anläggningar, gator, VA-ledningar, mark och 
gemensamhetsanläggningar. Det reglerar även garanti- och slutbesiktning samt överlåtelse. 
Avtalet säkerställer också framtida drift och funktion av tekniska anläggningar.

Ekonomi
Detaljplanens upprättande bekostas av exploatören. Kommunen tar inte ut planavgift vid 
bygglovansökan när exploatören bekostar upprättande av detaljplan.

Utbyggnad av vägar, vatten- och avloppsledningar och minireningsverk utförs och bekostas 
av exploatören. Exploatören bekostar även lantmäteriförrättningar.

Exploatör ansvarar för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar fram till fastighetsgräns. 
Därvid ansvarar varje fastighetsägare för kostnader för ledningar från fastighetsgräns till 
byggnad. För de flesta av tomterna krävs ingen bergschakt då jordtäcket är större än 2,5 
meter vilket innebär att ledningar kan läggas på frostfritt djup. Vid ett fåtal tomter kan bergs-
chakt behövas vilket innebär en kostnad om ca. 1 800 - 2 500kr/m (2021 års prisnivå). Detta 
innebär en uppskattad kostnad om ca. 37 000 - 44 000 kr för utförande av bergschakt vid 
dessa specifika fall. 

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för utbyggnad av LOKALGATA samt vatten- och avloppsanläggning-
ar. Dessa anläggningar, inklusive områden för vattenreservoar samt diken för dagvatten- och 
avloppshantering inom NATUR-område, kommer att inrättas som gemensamhetsanlägg-
ningar för vilka en eller flera samfälllighetsföreningar kommer förvalta. I samfällighetsför-
eningen som ansvarar för vägen, diken och återvinningsstation kommer samtliga fastigheter 
inom planområdet att ingå vilket således innebär att alla fastighetsägare gemensamt delar 
ansvarför dessa områden. Den samfällighetsförening som ansvarar för dricksvattenbrunn, 
området för åtkomst av dricksvattenbrunn, vattenreservoar och minireningsverk kommer de 
fastigheter som ansluter till dessa anläggningar att ingå.
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Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Sweco, Fredrik Spjut, i samarbete med Stadsbyggnadsförvalt-
ningen Avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift, Luleå kommun
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