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Överklagan av Länsstyrelsens i Norrbotten län beslut 2011‐09‐30
om upphävande av strandskydd inom detaljplan för del av
Jämtön, Rörbäcks camping
Bilagor:
Kommunens ansökan om upphävande av strandskydd
Länsstyrelsens beslut 2011‐09‐30
Planbeskrivning tillhörande detaljplanen för Rörbäcks camping

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Luleå kommun har 2011‐08‐29 antagit en detaljplan för
del av Jämtön, Rörbäcks camping. Detaljplanen är upprättad enligt plan‐ och
bygglagens äldre bestämmelser och enligt reglerna för så kallat normalt
planförfarande. Frågan om strandskydd behandlas enligt de regler som gällde
före 1 juli 2009, vilket innebär att det är länsstyrelsen som, efter ansökan från
kommunen, fattar beslut om upphävande av strandskydd inom planområdet.
Luleå kommun har 2011‐09‐08 ansökt om upphävande av strandskydd inom
delar av planområdet. Ansökan bifogas. Länsstyrelsen har 2011‐09‐30 beslutat
att inte upphäva strandskyddet inom den del av området som benämns
Krakaören. Kommunen har överklagat länsstyrelsens beslut. Stadsbyggnads‐
kontoret föreslår att kommunen framför följande motivering för över‐
klagandet.
Rörbäcks camping är belägen i den nordöstra delen av Luleås kustområde.
Rörbäcks camping ligger ca 5 mil från Luleå tätort, i en del av kommunen med
vikande befolkningsutveckling och med ett behov av fler arbetstillfällen.
Norrbottens kust‐ och skärgårdsområde är i sin helhet av riksintresse för
friluftsliv enligt miljöbalken (MB 3 kap. 6 §.
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Området är även särskilt utpekat som ett geografiskt område där turismens
och friluftslivets intressen ska beaktas (MB 4 kap. 1 och 2 §§). Rörbäcks
camping ägs av kommunen. En detaljplan för området vann laga kraft i
november 1992.
De möjligheter till utbyggnad som gällande detaljplan medger är idag
utnyttjade. Campingområdet är utarrenderat. Kommunen har beslutat att
campingen ska säljas när en ny detaljplan arbetats fram. Det område som
betecknas friluftsbad i planen är inte avsett att ingå i försäljningen.
En fortsatt camping‐ och turistverksamhet i Rörbäck förutsätter att
verksamheten kan utvecklas och utökas. Bland annat är det angeläget att
kunna tillskapa fler övernattningsmöjligheter i campingstugor och en
förbättrad service för besökarna.
Luleå har en förhållandevis lång andel av kustremsan i Norrbottens län.
Samtidigt finns endast två havsanknutna campingplatser i kommunen,
nämligen Rörbäcks camping och Brändöns fritidsområde, båda norr om Luleå.
Rörbäcks camping är idag en mindre sommaranläggning.
Länsstyrelsen och kustkommunerna har under många år arbetat för en
utveckling av friluftslivet och besöksnäringen i Norrbottens kustområde.
Senast har länsstyrelsen 2008 arbetat fram en strategi och åtgärdsplan
”Norrbottens skärgård – en strategi och åtgärdsplan för Norrbottens
skärgård”. Luleå kommun har parallellt och med samma utgångspunkt
arbetat fram och antagit en egen strategi och åtgärdsplan för Luleå skärgård
för åren 2008‐2013. Kommunens strategi‐ och åtgärdsplan pekar också på
vikten av att utveckla besöksnäringen och friluftslivet i kust‐ och
skärgårdsområdet med beaktande av de bevarandevärden som utmärker
området.
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Kommunen prioriterar att skapa möjligheter att utveckla redan befintliga
camping‐ och turistanläggningar innan nya områden ianspråktas. Detta av
hänsyn till kustens stora bevarandevärden och till miljön. I planarbetet ska
kommunen väga besöks‐ och turistnäringens anspråk mot områdets
bevarandevärden. Att utveckla befintliga anläggningar överensstämmer med
miljöbalkens bestämmelser om god hushållning med mark och vatten.
Upphävandet av strandskyddet inom Rörbäcks camping ska ses i ett större
perspektiv där syftet är att med så begränsade ingrepp som möjligt skapa
förutsättningar för utveckling av besöksnäringen. Rörbäcks camping med sitt
friluftsbad kommer också att vara en tillgång för lokalbefolkningens
friluftsliv. Sammantaget är det därför ett mycket angeläget allmänt intresse att
områdets kan utvecklas.
Planen innebär inte att allmänhetens tillgång till stranden försämras. Även
efter att planen vunnit laga kraft har, enligt kommunens bedömning,
allmänheten rätt till att röra sig genom området utan hinder. Kommunen vill
även betona att den fria passagen längs stranden på Krakaören breddats efter
plansamrådet med länsstyrelsen. En av attraktionen hos en havsnära camping
är, förutom närheten till havet, möjligheten till utblickar mot havet.
Campingstugor avhåller inte heller allmänheten från att vistas och röra sig
längs stränderna såsom privata fritids‐ och permanentbostäder gör. På
Krakaören finns sedan många år tillbaka också en mindre etablering som idag
ingår i campinganläggningen. Några möjligheter till utvidgning av
campingområdet finns inte heller (MB 7 kap. 18 § c pkt 3 och 4).
För Luleå kommun är det ett mycket angeläget allmänt intresse att skapa
förutsättningar för en utveckling av Rörbäck‐ Jämtöområdet för fler boende
och besökare i kust‐ och skärgårdsområdet. Rörbäcks camping är en viktig
förutsättning för att skapa utveckling (Mb 7 kap 18 c § pkt. 5, 18 § d). Rörbäck
kommer också att föreslås som ett framtida LIS‐område (område för
landsbygdsutveckling ) i kommunens pågående översiktsplanearbete (MB 7
kap. 18 § d ).
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Sammantaget anser kommunen att strandskyddet ska upphävas i enlighet
med kommunens ansökan till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Plan‐ och tillväxtutskottets förslag
Plan‐ och tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
‐
i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.
_____

Yrkande
Annika Eriksson (MP) yrkar avslag på plan‐ och tillväxtutskottets förslag, dvs
att länsstyrelsens beslut inte ska överklagas.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

stadsbyggnadskontorets ovanstående yttrande ska utgöra kommunens
motivering till överklagandet av Länsstyrelsens i Norrbottens län
beslut.

_____

Reservation
Annika Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering
Miljödepartementet, Stadsbyggnadskontoret
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