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Handlingar

I planen ingår följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser och illustration
• Planbeskrivning		
• Fastighetsförteckning
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har
juridisk verkan.

Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att ge planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse på
Kallax del av Kallax 12:67. Detaljplanen är en ny etapp i utbyggnaden av bostadsområdet. Planen skapar 5 nya byggbara tomter för enfamiljshus.
Planområdet ligger nära Edviken och många av tomterna får attraktiv utsikt över
vatten. Ingen av tomterna får dock strandnära lägen utan en skyddande barriär
av mark sparas mot befintliga fritidshus söder om planområdet.

Behovsbedömning

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att exploateringen av området inte innebär någon betydande miljöpåverkan och att ingen miljöbedömning erfordras. Vid
enkelt planförfarande kan planbeskrivningen utgöra underlag till behovsbedömningen. Planer som handläggs med enkelt planförfarande får inte medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen avger ett samlat yttrande till detaljplanen
och behovsbedömningen när detaljplaner handläggs med enkelt planförfarande.

3

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i en sydsluttning mellan väg 580 och Edviken, ca 1 km
sydväst om Kallax by och ca 11 km söder om Luleå centrum.

Planområdet ligger söder om Kallax by vid Edviken, ca 11 km söder om Luleå centrum.

Areal
Planområdet omfattar ett ca 2,4 hektar stort område.

Markägoförhållanden
Fastigheten Kallax 12:67 är i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
Fördjupad översiktsplan för Luleå tätort antogs av kommunfullmäktige 1993-0426 § 92. Planområdet anges som bevarandeområde för friluftsliv, naturvård, ekologiska funktioner. Området är ett samrådsområde enligt 22 § skogsvårdsförordningen.  De grunda mjukbottnarna i den strandnära delen av Edviken är viktiga
ur biologisk synpunkt, bland annat som reproduktionsområden för fisk.
Området störs inte av flygbuller på mer än FBN 55 dBA.
Planprogram
Kommunstyrelsen godkände 2007-08-13 ett planprogram över området. De sammanfattande rekommendationerna var följande:
• Ingen miljöbedömning behöver göras.
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• Området är lämpligt för permanentboende.
• Matargatan som ansluter till allmän väg 580 skall ingå i detaljplanen.
• Vattendragets betydelse bör klargöras.
• Kraftledningen bör förläggas i kabel genom området.
• Avtal som reglerar utformning och standard på gator och va-nät skall skrivas
mellan exploatör och kommunen.
• Friytor och dylikt ska redovisas som kvartersmark och inte ha kommunalt
huvudmannaskap.
• Möjligheterna att använda kollektivtrafik bör utredas.
• Byggnaderna bör anpassas till terrängen så långt möjligt.
• Samråd kring arkeologisk utredning skall ske inför planarbetet med länssty-

Gällande detaljplan SBK 2006/178 som angränsar till aktuellt planområde åt nordost.

relsen kulturmiljöenhet.
Detaljplaner
Området har inte tidigare varit detaljplanerat. Planområdet angränsas till detaljplan för del av Kallax 12:67 m.fl Edviken som vann laga kraft 2011-07-22. Denna
detaljplan utgör etapp 1 i genomförandet av planprogrammet från 2007.

Kommunala beslut i övrigt

Plan- och tillväxtutskottet beslutade 2012-09-17 att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Kallax 12:67, Edviken etapp
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II

Riksintressen
Planområdet ingår i riksintresseområde för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Området omfattar hela kustområdet från väg E4 och planområdet ingår
där som en mindre del. Stränderna längs havet i denna del av kustområdet är till
stor del bebyggd.
Genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset för rörligt
friluftsliv på ett negativt sätt eftersom området ligger i anslutning till befintlig
bostadsbebyggelse.

Planområde

Planområdet berör ett kalhygge nära Edviken.

Förutsättningar och förändringar
Natur
Landskap och vegetation
Området ingår i ett större sammanhängande strandnära skogsområde mellan
Kallax och Edviken. Planområdet ligger i sydvästsluttning med utsikt över vattnet. Området är kalavverkat.
Strandområdet i närområdet är låglänt, sankt och till delvis igenvuxet med vass.
Strandbottnen är dyig och vattendjupet är grunt. Närliggande fritidshusområden
har långa pirar för angöring med fritidsbåtar.
En mindre bäck rinner utanför planområdet men berörs inte av exploateringen.
Bäcken som är restauerad omfattas inte av strandskydd.
Geotekniska förhållanden
Geoteknisk undersökning har utförts med provborrning av 33 gropar inom stamfastigheten Kallax 12:67. Undersökningen har utförts av SWECO VBB 2007-11-16.
Marken inom planområdet består av siltig och/eller sandig morän med inslag av
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sand och sten under ett tunt vegetationssikt. Berg påträffades som ytligast inom
0,5 meter under markytan och berg i dagen finns inom närområdet. Moränmark
är bra mark för bebyggelse.
Resultatet visar att det upptagna materialet är relativt lika med tjälfarlighetsklass
2 och 3, dvs måttligt tjällyftande.
Radon
Undersökning av radonhalter i mark har också utförts och resultatet visar att
inga byggnadstekniska åtgärder måste vidtas mot radon i bostäderna.
Risk för skred/ höga vattenstånd
Planområdet ligger utom risk för höga vattenstånd.

Bebyggelseområden
Bostäder
Sydväst om planområdet ligger närmast havet fritidshusbebyggelse. Nordost
om planområdet ligger en mindre grupp med ny villabebyggelse. Planområdet
innebär en utökning av bostadsområdet på platsen. Gatunätet sammanlänkas och

Så här kan området bebyggas.
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ett gemensamt naturområde kommer att avgränsa till bebyggelsegruppen.
Inom planområdet kan fem nya enfamiljshus uppföras. Exploateringsgraden
begränsas till 200 kvadratmeter för huvudbyggnad samt 100 kvm för komplementbyggnader. Komplementbyggnad kan bestå av garage, uthus och liknande.
Minsta fastighetsstorlek skall överstiga 2000 kvm. Totalhöjden för huvudbyggnader begränsas till 7 meter samt maximalt två våningar för att utsikt skall kunna
erhållas ut över Edviken. Uppskjutande skorstenar skall ej inräknas i totalhöjden.
Byggnadshöjd för komplementbyggnad skall inte överstiga 3,5 meter och takvinkel för desamma får inte överstiga 30 grader. Komplementbyggnaderna får inte
inredas till bostad.
Offentlig service
Närmaste förskola ligger i Måttsund men det är mer troligt att förskolorna på
Bergnäset kommer att nyttjas.  För närvarande finns en kommunal dagbarnvårdare i Kallax. Grundskola finns på Bergnäset. Gymnasieskolan är belägen på
Luleås centrumhalvö. Avståndet mellan planområdet och Bergnäset är ca 7 km,
till centrala stan 11 km.

Fornlämningar
En arkeologisk besiktning har under sommaren 2007 genomförts och inget av
kulturhistoriskt intresse kunde iakttas inom området. Planen innebär således
inget hinder mot lagen om kulturminnen SFS 1988:950.

Friytor
Lek och rekreation
Friyta för lek, rekreation och natur kan anordnas inom planområdet på område
avsett för natur. Söder om planområdet är marken låglänt med en bäck/igenvuxet dike. Eftersom de planerade bostadstomterna är väl tilltagna minskar behovet
av friytor inom området. Lek kan därför också utföras på tomtmark.
Området är omgivet av skogs- och naturmarker och ligger nära havet. Förutsättningarna för olika former av rekreation är ur den synpunkten mycket goda.
Naturmiljö
I området finns hällmarker som sparas genom att de ingår i naturmarken.

Vattenområden
Planområdet ligger drygt 100 meter från havet.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Detaljplanen innebär en ny etapputbyggnad av villaområdet i Edviken Kallax.
Gatorna inom planområdet ansluts till gatunätet i det utbyggda villområdet i
öster.  Befintligt gatunät är ansluten till allmän väg 580 via Edvägen. Edvägen går
genom områdets norra del och ansluter den nordvästra delen av fritidshusområ-
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det på Kallaxhalvön till väg 580.
Inom området upprättas lokalgata av kommunal standard med lutning om max
8 procent vilket ger god kvalitetsnivå enligt VGU (Vägars och gators utformning,
Vägverket). På området finns mark för anordnande av vändplaner. Snöupplag
kan anvisas på flertalet platser inom planområdet. Vändzonerna är dimensionerade med 12 meters radie enligt rekommendationer från renhållningen.
Det finns idag inget gång och cykelnät från planområdet.Vid eventuell ytterligare
exploateringar i närliggande områden bör dock frågan utredas.
En grusad gångväg är anlagd ner till Edvikens strand. Gångvägens sträckning
har har bestämts i samråd med berörda markägare i Edviken.

Kollektivtrafik
Busshållplats finns ca 50 meter från infarten från väg 580 till Edvägen. Avståndet
mellan närmast liggande respektive längs bort belägna tomt är mellan 80-400
meter.
Länstrafiken i Norrbottens län ansvarar för kollektivtrafiken längs väg 580. Busslinjerna trafikerar ca 10 turer i vardera riktning per vardagsdygn sommartid och
ca 15 turer vintertid och därmed kan god kommunikation erhållas med kollektivtrafik. Bussresa från planområdet till Luleå centrum tar ca 20-30 minuter enkel
väg.

Parkering
Parkering får anordnas på respektive tomtplats.

Teknisk försörjning
En kommunal VA-ledning, från Sörbyarna till reningsverket i Uddebo, följer väg
580 strax norr om aktuellt område. Det aktuella planområdet ingår ej i kommunens verksamhetsområde för VA. Området kan dock anslutas till kommunalt
vattenledningsnät.
Det finns inte kapacitet att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet.
En privat minireningsverk har därför byggts på norra sidan av Edvägen. Reningsverket har kapacitet att ta emot spillvatten från tillkommande bostadsbebyggelse.
Spillvattnet rinner idag från befintlig bebyggelse i området via avloppsledningar
med självfall till reningsverket.
Planområdet ligger på en lägre nivå än befintligt bebyggelse. Avloppet måste
därför pumpas  till befintligt ledningsnät och minireningsverk öster om planområdet. En tryckstegringsstation föreslås placeras i en lågpunkt i den västra delen
av planområdet.
Dagvattnet tas omhand lokalt genom naturlig markinfiltration. Öppna diken för
avledning av smält- och dagvatten läggs inom vägområdet. Avståndet till befint9

liga bostadshus utanför planområdet är stort och bedöms inte påverkas av avrinningen. Marken har goda infiltrationsmöjligheter.
Slutlig recipient är havet där kommunen bedömer att de små mängder föroreningar som kan förväntas från detta område inte har någon nämnvärd påverkan
på vattenkvaliteten.
I anslutning till kraftledningen har en transformatorstation på norra sidan av Edvägen uppförts. Uppvämningen sker lokalt via värmepumpar. Luleå Renhållning
AB hämtar sorterat avfall från hushållen.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag som planen vinner laga kraft.

Strandskydd
Planområdet ligger utanför det generella strandskyddsområdet.

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser.

Konsekvenser och genomförande
Fastighetsrätt
Fastighetsbildning
Detaljplanen medger att fem stycken nya fastigheter kan bildas för bostadsändamål. Vid tidigare fastighetsbildningar har ett vägservitut bildats i samband med
avstyckningen till förmån för nybildad fastighet. Vägar, naturmark och tekniska
anläggningar ligger kvar på stamfastigheten och ägs av exploatören.
Vägservitut kan även fortsättningsvis inrättas när nya fastigheter bildas.
När hela bostadsområdet är bebyggt är avsikten att en gemensamhetsanläggning  
ska bildas. En sådan gemensamhetsanläggning ansvarar då för gator, naturmark,
ledningsnät och tekniska anläggningar. Till en sådan gemensamhetsanläggning
knyts samtliga fastigheter i området som har nytta av anläggningen.
Det kan då vara lämpligt att bilda en samfällighetsförening som administrerar
gemensamhetsanläggningen.

Ekonomi
Planekonomi
Detaljplanens upprättande bekostas av exploatören.  Kommunen tar inte ut planavgift när exploatören bekostar upprättande av detaljplan.
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Utbyggnad av vägar, vatten- och avloppsledningar och minireningsverk utförs
och bekostas av exploatören. Exploatören bekostar även lantmäteriförrättningar.

Ansvarsfördelning
Exploatören bygger gatan och ledningsnätet och tryckstegringsstationen.
Påverkan på miljön
Den mark som tas i anspråk för ny bebyggelse består av avverkad skogsmark.
Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Påverkan på miljön är relativt liten då 5 nya bostadshus uppförs. Landskapsbilden förändras men
bedöms inte bli negativ då närområdena är exploaterade.
Detaljplanens genomförande förväntas leda till viss ökning av biltrafik. Möjlighet finns att använda kollektivtrafik men troligast kommer privatbilism att öka.
Många föräldrar förväntas skjutsa barnen till skolor och förskolor.

Hälsa och Säkerhet
Buller och andra störningar
Väg 580 hade ett trafikflöde på 940 fordon/årsdygn enligt mätningar under år
2000. Den tunga fordonstrafiken mättes samma år till 80 fordon/årsdygn. Avståndet till planerad bebyggelse beräknas till minst 80 meter. Området beräknas inte
utsättas för buller som överstiger rekommenderade riktvärden.

Sociala konsekvenser

Inga negativa sociala konsekvenser kan förväntas uppstå genom detaljplanens
genomförande.

Tidplan
Planprocessen
Detaljplanen kan handläggas med enkelt planförfarande enligt PBL 5 kap 7§ .
Planen är inte av principiell betydelse och den antas inte medföra betydande
miljöpåverkan. Detaljplanen baserar sig på ett  planprogram som godkändes
av kommunstyrelsen 2007-08-13. Lokaliseringen av bostadsområdet är prövat
genom  lagakraft vunnen detaljplan. Ny villabebyggelse har uppförts i direkt
anslutning till planområdet. Denna detaljplan är en ny etapputbyggnad av villaområdet.
Planförslaget är av begränsad omfattning med en relativt liten samrådskrets.
Planen påverkar inte riksintressen på ett negativt sätt. Planen berör inga andra
allmänna intressen.
Samråd och underrättelse med kommunala organ, statliga myndigheter, intresseorganisationer samt berörda grannar kommer att sker maj-juni  2013. De som
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är tveksamma eller har invändningar mot föreslagen detaljplan, ska lämna in
skriftliga synpunkter under samråds-/underrättelsetiden. När enkelt planförfarande tillämpas slopas granskningen/planutställningen, vilket innebär en kortare
handläggningstid.
Planen beräknas bli antagen under hösten 2013 och vinna laga kraft 1 månad
efter antagandet. Om planen överklagas så förskjuts tidsplanen.
Byggprocessen
Utbyggnaden av gator, vatten och avlopp, el, belysning tele samt fastighetsbildning kan påbörjas så snart planen vunnit laga kraft. Tomterna står till förfogande
så snart gator, vatten och avloppsledningsnät och övriga anläggningar är framdragna till tomtplatsen och fastighetsbildningen är genomförd.
För bostadsbebyggelsen samt anslutning till vatten och avlopp svarar de enskilda
fastighetsägarna i området. Småhusbebyggelsen kan avse både fabrikstillverkade
typhus som platsbyggda lösvirkeshus.
Tidsåtgången för varje enskilt byggobjekt varierar beroende på upphandlingsform och byggnadssätt. Byggnationen måste påbörjas inom 2 år och vara slutförda inom 5 år från det datum då bygglov beviljats. Efter den tidpunkten upphör
bygglovet att gälla.

Medverkande

Detaljplanen har upprättats på uppdrag av Nordkalott FSTG  av MAF Arkitektkontor AB under ledning av Stadsbyggnadskontoret Luleå kommun.

Mats Sandqvist
Bo Sundström
Plankonsult 				Planarkitekt			
MAF Arkitektkontor AB
Stadsbyggnadskontoret Luleå kommun
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