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Sammanfattning

Detaljplanen handläggs med så kallat utökat förfarande enligt plan- och byggla-

för granskning under minst tre veckor. Därefter lämnas detaljplanen för politiskt 
antagande innan den kan vinna laga kraft.

Miljökonsekvensbeskrivningen tas fram parallellt med detaljplanen och ingår 
som underlag vid samråd, granskning och slutligen antagande av detaljplanen.

Denna version av miljökonsekvensbeskrivningen ingår som underlag vid  
samråd.

planområdet.

Det är enbart de miljöaspekter som kan antas innebära en betydande miljöpåver-
kan som ska ingå i miljöbedömningen av detaljplanen och som inte behandlas i 
den parallella processen med miljötillstånd. Denna miljökonsekvensbeskrivning 

• Påverkan på naturvärden inklusive strandskydd och då främst för skyddade 
och skyddsvärda arter.

• 

En konsekvensbedömning görs genom en sammanvägning av det berörda 
-

-

-

-
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Inledning
Bakgrund och syfte 

Planområdet är beläget på den östligaste delen av Svartön.

om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En be-
-

en betydande miljöpåverkan. Därmed ska en miljöbedömning av detaljplanen 
genomföras och dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

genomsyra arbetet. Både miljöbedömningsprocessen och miljökonsekvensbe-

särskilt med avseende på de ekologiska, kulturella och sociala dimensionerna av 
-
-

ningen av det slutliga planförslaget. 

Svartön och möjliggöra för utveckling av hamnen och etablering av industri i 
området. Planområdet är idag planlagt för industri och järnvägsverksamhet och 

förlängd kaj. 

Planen reglerar i första hand användning, byggnads- och anläggningshöjder och 
strandskydd och tas fram parallellt med tillståndsprocessen för industri- och 

-
-

form av ändrade processer i pågående verksamheter och nya verksamheter som 
utvinner mer produkter ur redan bruten malm. För verksamheten är närheten till 

utveckling av djuphamn av strategisk betydelse. 
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Förändring och utbyggnad förväntas pågå i minst 10 år.

Översiktskarta.

Genomförande
Detaljplaneprocessen och miljöbedömning

lämplig till föreslagen markanvändning. Under detaljplaneprocessen görs be-
dömningar hur stor påverkan planförslaget har på omgivning och miljö samt på 
allmänna och enskilda intressen.

-
de som inte berörs i översiktsplan 2021 så handläggs detaljplanen med så kallat 

används normalt då detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten och 
kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap 6 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Förfarandet består av kungörelse, samråd, underrättelse, granskning, gransk-

ningsutlåtande och antagande. Därefter kan planen få laga kraft. Bilden är hämtad från 

Boverkets vägledning.
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Luleå kommun har genomfört en undersökning av risk för betydande miljöpå-
-

-
balken och med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas detaljplanen. 

Rörande undersökningen, den strategiska miljöbedömningen och avgränsning-
en av miljökonsekvensbeskrivningen har möten och diskussioner förts med 
Länsstyrelsen fram till samråd. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning till Detaljplan för del av Svartön, del av 

tas fram parallellt med detaljplanen och ingår som underlag vid granskning och 
slutligen antagande av detaljplanen. Denna version av miljökonsekvensbeskriv-
ningen ingår som underlag vid samråd. 

Tider och information samordnas med den parallella tillståndsprocessen för 

och beslut.

-
ning med länsstyrelsen. Det görs i samband med samrådet. 
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Avgränsning

Innehållsmässig avgränsning

Enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken listas vad en miljökonsekvensbeskrivning för 
planer och program ska innehålla. Det som är aktuellt i fråga om avgränsning är 

miljöbedömningen av planen. Det är enbart de aspekter som kan antas innebära 
en betydande miljöpåverkan som ska ingå i miljöbedömningen av planen. 

• Påverkan på naturmiljö och strandskydd

• Påverkan på recipienter

Detaljplanearbete och den tillhörande strategiska miljöbedömningen görs paral-

11 kap. miljöbalken. 

Geografisk avgränsning

Avgränsningsområdet för miljökonsekvensbeskrivningen sammanfaller med 
gränsen för planområdet. Förändrad markanvändning inom avgränsningen kan 
dock medföra konsekvenser även för omkringliggande områden. Därmed kom-

bedöms inte konsekvenserna av dessa i den samlade bedömningen, se mer under 
tidigare ställningstaganden.

Tidsmässig avgränsning

Nollalternativet och planalternativet jämförs utifrån samma tidshorisont. Planen 
bedöms vara helt genomförd år 2035, varför miljökonsekvensbeskrivningen av-



Översiktsbild avgränsningsområde
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Bedömningsgrunder

-
ter i bedömningen beskrivs.

I tabellen Aspektens värde
riksintresse, skyddade/utpekade områden med lokalt/regionalt intresse har det 

Påverkan 

på det utpekade värdet. I tabellen Konsekvensbedömning sammanvägs aspektens 

ASPEKTENS VÄRDE

Högt värde Måttligt värde Lågt värde

Området har särskilt goda  
kvaliteter som är ovanliga i  
regionen/nationellt sett, är ett 
område som ger ett särskilt 
gott eller unikt totalintryck.

Området har kvaliteter som  
är typiska/representativa för  
regionen, är ett område som  
ger ett gott totalintryck.

Området har små kvaliteter, 
är ett område med mindre bra 
totalintryck.

Naturmiljö

Konsekvenser på naturmiljön

Stora 
negativa 
konse-
kvenser

Uppstår när områden med högt dokumenterade naturvärden, såsom 

hyser sårbara/hotade arter, förstörs eller försvinner.

och påverkar organismers rörelsemönster och spridningsförmåga.
-

lokalt/regionalt intresse. Motverkar nationella, regionala och lokala mål.
Måttliga 
negativa 
konse-
kvenser

Uppstår när delar av områden med höga naturvärden förstörs eller på-

återfå god ekologisk status med bibehållen biologisk mångfald efter 
byggtiden.

-
jöer ska kunna bevaras och utvecklas försämras.

området negativt
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Små 
negativa 
konse-
kvenser

Uppstår när planförslaget till största delen påverkar naturområden utan 
högre naturvärden eller när påverkan på ekosystem eller biologisk mång-
fald är obetydlig.
Enstaka objekt eller mindre delar av naturmiljöer som inte är betydelsebä-

-
jöer ska kunna bevaras och utvecklas påverkas inte nämnvärt.
Liten påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse.

Ingen 
eller 
positiv

kunna bevaras och utvecklas ökar.

Vattenmiljö

Konsekvenser på vattenmiljön

Stora 
negativa 
konse-
kvenser

jordlager förstörs.

naturvärden.
Måttliga 
negativa 
konse-
kvenser

-

ut. 

naturvärden.
Små 
negativa 
konse-
kvenser

-
-

höga naturvärden

Ingen 
eller 
positiv

Ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnorm, positiv påverkan på 
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PÅVERKAN PÅ ASPEKTENS VÄRDEN

Stor påverkan Måttlig påverkan Liten påverkan
Ingen eller positiv 
påverkan

Värden som utgör 
grund för utpekandet 
av objektet försvinner

Objektets värden 
finns kvar men 
minskar generellt 
eller delar av värdena 
försvinner. 

Objektets värden 
finns kvar men 
minskar generellt 
eller delar av värdena 
försvinner.

Objektets värden 
påverkas inte eller 
stärks.

KONSEKVENSBEDÖMNING

ASPEKTENS 
VÄRDEN

PÅVERKAN PÅ ASPEKTENS VÄRDEN

Stor påverkan Måttlig påver-
kan

Liten påver-
kan

Ingen eller  
positiv påver-
kan

Högt värde Stor 
konsekvens

Måttlig-stor 
konsekvens

Måttlig  
konsekvens

Ingen eller 
positiv konse-
kvens

Måttligt värde Måttlig-stor 
konsekvens

Måttlig  
konsekvens

Liten-måttlig  
konsekvens

Ingen eller 
positiv konse-
kvens

Lågt värde Måttlig  
konsekvens

Liten-måttlig  
konsekvens

Liten  
konsekvens

Ingen eller 
positiv konse-
kvens
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Planeringsförutsättningar
Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan 2021

• Verksamheter som kan vara särskilt störande lokaliseras framför allt på 
Svartön eller Hertsöfältet men även nära större vägar, järnvägar eller andra 
besöksmål.

• 
för verksamheter som kan vara störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller 

• Verksamhetsområden för större etableringar ska tillskapas, utvecklas eller 
förtätas.

• Nya verksamhetsområden ska lokaliseras i huvudsak till goda kommunika-
tionslägen och i anslutning till andra verksamheter.

-

 

detaljplaneprogram.

Gällande detaljplaner

I gällande detaljplaner inom planområdet är användningen av marken bestämd 

fyllas ut anges användningen till industri och hamn. 

Grönplan

2020-02-10 § 48). Grönplanen ska bland annat utgöra underlag för planering av 
den gröna struktur i kommunen. Grönplanen visar på värdekärnor och samband 

brister. 
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Malmporten 

Det pågående projekt Malmporten med muddring av farleder, utfyllnad av 
markområden och utbyggnad av kajer genomförs med tillstånd av Mark- och 
miljödomstolen. Genomförandet av projektet pågår mellan 2023 och 2028. 
Avgränsningsområdet berör delar av området som ska fyllas ut inom projektet 
och ställningstaganden rörande dessa områden är gjorda i gällande detaljplaner 
PL133 och PL426.

Karta Området för Malmporten
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Områden av riksintresse enligt miljöbalken

värden och kvaliteter. 

• 

• Planområdet gränsar mot riksintresse för naturvård (3 kap. 6 § miljöbalken) 
avseende övärlden utanför Luleälvens mynning. 

• 

• 
då det ligger inom stoppområde för höga objekt och med särskilt behov av 
hindersfrihet. 

• 
som har särskilt stora värden för turism och rörligt friluftsliv (4 kap. 1, 2 §§ 
miljöbalken). Bestämmelserna om riksintressen i 4 kap. miljöbalken ska inte 

-
ringslivet.

-
de i underlag från myndigheter och är därför under utredning.

Områdesskydd enligt miljöbalken

Strandskydd

-
skydd. 

Enligt planbeskrivning detaljplan PL 375 är strandskyddet upphävt inom plan-
området. Vad det gäller tidigare beslut om strandskydd för hamnområdet pågår 
utredning så i kartan redovisas strandskydd för det området tills utredningen är 
klar.

mot de nu gällande reglerna.
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Översikt avgränsningsområde och strandskyddade områden samt Malmportens arbets-

område
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Miljökvalitetsnormer

-

-

Kommunen ska i planering och planläggning följa gällande miljökvalitetsnor-

en miljökvalitetsnorm överskrids. De miljökvalitetsnormer som är aktuella för 

Miljökvalitetsnormerna och planens eventuella påverkan på dem beskrivs när-
mare i planbeskrivningen under verksamhetens påverkan och under kapitlet 
Konsekvenser.

Miljömål

främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara ekosystemens 
långsiktiga produktionsförmåga, trygga en god hushållning av naturresurser 
samt ta tillvara natur- och kulturmiljön. 

-
jömål som markerats med  i tabellen nedan. 

De nationella miljökvalitetsmålen

1.  Begränsad klimatpåverkan 9.  Grundvatten av god kvalitet

2.  Frisk luft
10.  Hav i balans samt levande kust och 

skärgård

3.  Bara naturlig försurning 11.  Myllrande våtmarker

4.  Giftfri miljö 12.  Levande skog

5.  Skyddande ozonskikt 13.  Ett rikt odlingslandskap

6.  Säker strålmiljö 14.  Storslagen fjällmiljö

7.  Ingen övergödning 15.  God bebyggd miljö

8.  Levande sjöar och vattendrag 16.  Ett rikt växt- och djurliv

 
I översiktsplanen redovisas konsekvenserna på miljökvalitetsmålen för utbygg-

beskrivs i planbeskrivningen. 

på Svartön med en omställning av järn- och stålhantering till en mer fossilfri 

-
kvensbeskrivningen.
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Alternativredovisning
-

ring av verksamheten. 

Inom tillståndsprocessen för verksamheten har alternativa lokaliseringar utanför 
Luleå kommun redovisats och bedömts, liksom motiven till varför dessa har valts 

-

Planförslaget

inte är planlagt är redan utfylld mark avsedd för industriverksamhet i planområ-

Plankarta och planbestämmelser 2022-10-11



Nollalternativet

Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom utredningsområdet 
om inte planförslaget genomförs. Nollalternativet är inte en beskrivning av aktu-

-

-
verksamheter men kanske föregås av planändring till industri och då området i 

-

görs i denna beskrivning.

Delar av planområdet som berör genomförandet av muddrings- och utfyllnads-

då det genomförs inom gällande plan PL375 och inom gällande tillstånd för pro-
jektet. Genomförandet förväntas vara klart 2028.

För delar av mark inom planområdet som idag inte är planlagd och som inte be-

även inom strandskyddsområde, då större delen av planområdet har anlagts för 
just ändamålet industri. 

Översiktsvy verksamheten  

Bild: LKAB, Foto: Fredrik Alm, Illustration: STARK ARKITEKTER 
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Alternativ lokalisering

Svartön är i översiktsplanen utpekad för industri som kan vara störande för om-

områden som inte är bebyggda inom Svartön så har inte alternativa lokalisering-
ar av den tänkta verksamheten undersökts av Luleå kommun.

En delad lokalisering på både Svartön och Hertsöfältet har undersökt som al-
ternativ. Det ger speciellt påverkan på strandskyddade områden och områden 
med högre naturvärden norr om sundet. Alternativet med delad lokalisering på 
båda sidorna om sundet vid Gräsörensundet har dock valts bort då det bedöms 
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Konsekvensbedömning
Naturmiljö

Ekosystemtjänster

-
-

andra Boverket beskrivit. I Luleå kommuns grönplan har analyser gjorts av eko-
systemtjänster och spridningssamband på en övergripande nivå och både kriteri-

-

-

mot havet och stora delar av den naturliga stranden längs den södra sidan har 
-

ligt grunt område, och sådana miljöer är ofta biologiskt mycket produktiva. Det 

-

-
rar som en tydlig förbindelselänk för de ingående arterna och dess biotoper mot 

Planområdet och dess närhet är inte särskilt beskrivet i grönplanen. I dokumenta-
-

ligt värde för ekosystemtjänster (EST). Det stråket har för den stödjande EST - 

antal EST. De berör i första hand den stödjande EST - biologisk mångfald och 

järnvägsslingan har till stor del har mycket högt värde för den biologiska mång-
falden. 
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De reglerande ekosystemtjänsterna som berör de dokumenterade landområdena 

-
-

citet för klimatreglering, hög kapacitet för bullerdämpning och normalkapacitet 
för luftrening.

Ortofoto med summerat värde ekosystemtjänster. 0-9 ekosystemtjänster (EST) har ett 

mindre värde, 10-13 EST har ett måttligt värde, 14-17 EST har ett påtagligt värde och ett 

summerat värde av EST mer än 18 EST har ett stort värde.
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I grönplanen har spridningsanalys gjorts för några utvalda arters livsmiljöer 
(naturtyper) och sambanden mellan dessa. För planområdet och dess närhet så är 

stranden nordväst om planområdet och i delar norr om sundet. Spridningskor-

Gräsörenbron. 

Ortofoto med spridningssamband för arter i vuxen barrskog.
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Naturvärden

Naturvärden och fåglar är inventerade till förstudien för Hybrit Development AB 

-

-
ning av planen.

Ortofoto med inventeringsområden för naturvärdesinventeringar.
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-

Naturvärdes-
klass

Beskrivning

 1 - Högsta  
naturvärde

Störst positiv betydelse för biologisk mångfald. I denna klass bedöms 
varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på nationell eller global nivå.

 2 - Högt  
naturvärde

Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. I denna klass bedöms 
varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå.

 3 - Påtagligt 
naturvärde

Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. I denna klass bedöms 
inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald på 
varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av sär-
skild betydelse för att den totala arealen av dessa områden ska kunna 
bibehållas.

4 – Visst  
naturvärde

Viss positiv betydelse för biologisk mångfald.

Ej klassad Detta är ingen naturvärdesklass utan avser de ytor som har låga 
värden för biologisk mångfald. Exempel på områden som inte når upp 
till naturvärdesklass 4 är skogs-områden som saknar viktiga strukturer, 
såsom skoglig kontinuitet, död ved och gamla träd. Åkermark klassas i 
regel inte då den på grund av hög störningsfrekvens ofta har begränsad 
biologisk mångfald. De betesmarker som inte uppnår klass 4 är kraftigt 
näringspåverkade och/eller igenväxande, samt saknar naturvårdsarter i 
form av en hävdgynnad flora.

artportalen (SLU-Artdatabanken) och om arten förekommer i fågeldirektivet (B). 
Se kommande kapitel om förekomster som är fridlysta eller berörs av artskydds-

-
turvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter och sådana 

ansvarsarter (sådana som har en stor andel av sin population i Sverige), samt 
nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen).

plan grusstäpp ut sig på en mark av utfyllnadsmassa, framför allt slaggsten. 

mossor samt smalbladiga gräs har påbörjats, och på enstaka lokaler även en del 

Det gäller även de områden i sydöst som inte är del av inventerade ytor.
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Naturvärdesobjekt

Beskrivningarna nedan är sammanställda ur Naturvärdesinventering, Ecogain, 

Karta med naturvärdesobjekt

NVO 1 Sandstrand och strandzon, 15,7 hektar 

-
det) samt med stora, sandiga öppna ytor, mindre sandbankar och grundområ-

-
fräken, östersjötåg, strandvänderot, älggräs, norrlandsstarr och vasstarr. Bitvis 
partier med buskskikt som utgörs av björk, vide, rönn och gråal.

naturvårdsarter. Genom förekomst av havsstrand med stora öppna sandiga ytor 
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samt förhållandevis naturlig helhetskaraktär bedöms biotopvärdet hålla påtagligt 
naturvärde. Artvärdet bedöms genom förekomst/avsaknad av naturvårdsarter 
uppgå till visst naturvärde.

NVO 2 Sandig hedmark, 1,9 hektar

-
strandsvegetation.

-
sammade naturvårdsarter. Genom förekomst av havsnära och öppen sandmark 
bedöms objektet vara gynnsamt för bland annat insekter, varvid biotopvärdet 
bedöms hålla påtagligt naturvärde. Artvärdet bedöms vara lågt då förekomster 
av naturvårdsarter är inga eller obetydliga.

NVO 3 Lövrik dunge, 0,2 hektar

grovlek. I objektet förekommer död ved tämligen allmänt. Albården erbjuder i 
sin placering, på större vidsträckt öppen havsstrand, variation i landskapet sam-
tidigt som den kan skänka skydd till fåglar.

Naturtyp är Lövdunge med biotopen Strandnära lövskog, utan uppmärksamma-
de naturvårdsarter. Genom förekomst av albård i varierande grovlek i annars öp-
pet landskap bedöms biotopvärdet uppgå till visst. Artvärdet bedöms på grund 
av är avsaknad av naturvårdsarter till lågt.

NVO 4 Varierad hedmark, 7,4 hektar

Sanden, som till stora delar är naturlig, bildar bitvis öppna partier med lite vege-

ställen. Lövträden i objektet, rönn, al, björk, sälg och asp är inte sällan betade och 

en bård av yngre al och björk. På vissa ställen i östra delarna förekommer höst-
låsbräkenNT

gulsporre, rödsvingel, mjölke, saltarv och renfana. Bitvis är sandraggmossan helt 
marktäckande.

Naturtyp är Varierad hedmark med biotopen Buskartad hedmark. Biotopvärdet 
bedöms genom förekomst av sandig och bitvis buskig hedmark uppgå till visst. 
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NT förekommer på 
vissa ställen. HöstlåsbräkenNT är en naturvårdsart (fridlyst enligt 8§ i artskydds-

NVO 5 Damm- och våtmarksmiljö, 9,0 hektar

-

utgöra en mycket viktig rast- och häckningslokal för andfåglar, vadare och mås-
fåglar (Ecogain 2020).

-

-
döms på grund av avsaknad av naturvårdsarter hålla visst naturvärde.

NVO 6 Grund strandmiljö, 4,2 hektar (ligger inom Malmportens tillståndsområde)

Naturtyp är Anlagd strandmiljö med biotopen Idustriell-urban miljö, utan 

erbjuda fåglar visst skydd bedöms biotopvärdet till visst. Artvärdet är genom 
avsaknad av naturvårdsarter bedömt uppgå till lågt.  

NVO 7 Strandnära skogsparti, 0,7 hektar
Albestånd av varierande grovlek med tämligen allmänt med död ved. I objektet 

möjligtvis också klotpyrola. 
Naturtyp är Strandlövskog med biotopen skog, utan uppmärksammade natur-
vårdsarter. Genom förekomst av albård i strandmiljö som erbjuder både variation 
i landskapet och skänker skydd för fågellivet bedöms biotopvärdet uppgå till 
visst. Artvärdet är genom avsaknad av naturvårdsarter bedömt uppgå till lågt. 

NVO 8 Strandnära skogsparti, 0,9 hektar
-



utom gråal av björk, rönn och sälg. I objektet förekommer tämligen allmänt död 
ved, bland annat från gråal. Beståndet har viss art-, ålder- och diameterspridning 
men kan i huvudsak sägas utgöras av löv i åldern är ca 20-40 år. I markskiktet 
noteras arter som grenrör, kråkklöver, hallon, åkerfräken, älggräs och mjölkört. I 

 
Naturtyp är Skog med biotopen Lövskog, utan uppmärksammade naturvårdsar-
ter. Genom förekomst av något lövbestånd med god artspridning samt förekomst 
av något grövre gråal i havsnära miljö erbjuder objektet variation i landskapet 

Således bedöms biotopvärdet uppgå till påtagligt naturvärde. Artvärdet är ge-

NVO 9 Strandnära skogsparti, 2,0 hektar

diameterspridning. I objektet förekommer äldre och förhållandevis grov sälg, 
björk och asp samt bitvis relativt grova och äldre granar bland lövträden. Särskilt 

Död ved förekommer tämligen allmänt i området, och utgörs då inte sällan av 

-
-

ken. 
Naturtyp Strandnära blandskog med biotopen Lövskog. 

förekomst av något grövre gråal i havsnära miljö en variation i landskapet och 

bedöms biotopvärdet uppgå till påtagligt naturvärde.  
Artvärdet bedöms genom inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter 
vara lågt.  
Naturvårdsarter RevlummerLC

NVO 10 Albård, 0,5 hektar
-

gång till ren albård med inslag av förhållandevis grov gråal. Med mycket död 
 

Naturtyp är Skog med biotopen Gråalsbård. Biotopvärdet bedöms genom före-
komst av rikligt med gråal i god diameterspridning i strandnära miljö uppgå till 
påtagligt naturvärde. Artvärdet bedöms genom inga eller obetydliga förekomster 
av naturvårdsarter uppgå till lågt.  
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Naturvårdsarter RevlummerLC

NVO 11 (B) Grunda strandmiljöer vid fågelrik damm, 2,0 hektar  
(ligger inom Malmportens förändringsområde och ingår inte i strategiska bedömningen 
av påverkan)

havet avsnörda dammen Skvampen. Utlagt och eroderat fyllningsmaterial av 
slaggsten och diverse grus och sand har bildat smala, översvämningspåverkade 

och viloplatser för häckande och rastande andfåglar och vadare. Själva dammen 
Skvampen ligger utanför utredningsområdet för naturvärdesinventeringen 
(2020) men har inventerats på fåglar under sommaren 2020. Vid Skvampen 

VU och ladusvala födosökande. 
Hela Skvampens damm och havsvik, inklusive naturvärdesobjektet, är planerad 

 
Naturtyp Grusig strand. 

-
er för förekommande våtmarksfåglar och bedöms därmed hålla naturvärdesklass 

NVO 12 (C) Lövrik strandmiljö 3,9 hektar

med påtaglig mängd död ved från självgallring och förekomst av vanligare ved-

-
leblomster, kråkklöver, skogskvanne, kabbeleka och sjöfräken. Lokalt täta ruggar 
av bladvass, bredkaveldun och säv. Närmast strandkanten storblockiga grund 

och täta vassruggarna är goda fågellokaler för häckande och rastande våtmarks-
fåglar som gäss, änder och vadare. De lövrika strandskogarna är goda häcknings- 

NT. Under fågelinvente-
ringen observerades revirhävdande sävsparvNT, björktrastNT och rödvingetrastNT i 
lövskogsbården samt spelande drillsnäppaNT
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NT, större strandpipare samt tofsvipaVU, 

även födosökande skräntärnaNT VU

ingen av dessa arter bedömdes häcka i direkt anslutning till den aktuella strand-
 

Naturtyp Lövrik strand. 

-
la grund för rastande och födosökande fåglar. Förekomst av enstaka rödlistade 

-

naturvärde.

De beskrivna naturtyperna i och nära avgränsningsområdet är sammanställda i 
kartan nedan.

Karta med områden av olika naturtyper
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Klassningen av dessa inventerade naturvårdsobjekt redovisas i kartan nedan.

Karta med klassning av naturvärden och utpekade områden med naturvärdsarter



33

Beskrivning av värdefulla fågellokaler

dessa till granskning av planen.

Ortofoto med inventeringsområden fågelinventeringar
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med avseende på förekommande fågelfauna av dessa berör 3 avgränsningsområ-

Karta över uppmärksammade fågellokaler

Den mest värdefulla fågellokalen med skyddade dammar, våtmarker och sand-

gräshedar och små grunda vikar längs skärets östra kustremsa. På lokalen obser-

måsfåglar och svalor, bland annat häckande storspovEN, skedandNT, skäggdop-
NT (större koloni). Vidare observerades grupper av rastande 

svartsnäppaNT och brushaneVU, födosökande tornseglareEN

ruggande grågäss, bläsandVU och krickaVU

även till sig födosökande havsörnarNT

är erkänt goda rastlokaler under vår och höst.
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(ligger inom Malmportens förändringsområde och ingår inte i strategiska bedömningen 
av påverkan)

Större damm och havsvik rik på häckande och rastande andfåglar samt födosö-
kande måsfåglar och svalor. Här häckar bland annat grågås, skäggdopping och 

rastande/ruggande grågäss.

Lövrika strandmiljöer med steniga grund. Viken är en erkänt bra lokal för häck-
ande, rastande och födosökande änder, vadare och måsfåglar. Här observerades 
bland annat häckande bläsandVU NT, drillsnäppaNT, grönbe-

NT vid inventeringen. Vidare sågs rastande svartsnäp-
paNT NT -

NT och enstaka observationer av 

Lokalerna graderades från visst till högt värde för fågellivet. Viktigaste lokalerna 
är belägna vid Svartöns östra kustområden.

Karta med naturvärdesklassning av fågellokaler
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Förekomster av arter som är fridlysta eller berörs av artskyddsförordningen

-

beskrivning av de arter som noterats med hänsyn till artskyddsförordningen 

naturvärdesinventeringar och en sammanvägning av bedömningar och analyser 
avslutar kapitlet.

Fridlysta

-
ta. 

-

av fåglar gäller även deras ägg och bon. De fridlysta djurarterna i bilaga 1 har 

deras fortplantningsområden eller viloplatser.

-
skyddsförordningen) redovisas i naturvärdesinventeringen (2020) och bedöm-
des som prioriterade i artskyddssammanhang och är i följande beskrivningarna 

Rödlistan

Klassning Rödlistan
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Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt internationella kriteri-
er och revideras regelbundet. Den rödlistan som använts i inventeringen från 
Egogain publicerades 2020.

-
-

Arter förutom fåglar
NT har rapporterats från Gräsörenområdet varje 

-
-

ser (gryt) inom reviret. 

-

Gräsörenbron (4 spelande individer, maj 2018, ArtDatabanken 2020) och före-
kommer sannolikt i strandmiljöerna på Svartösidan av Gräsörenviken, i nordost-
ligaste delen av avgränsningsområdet.

NT

-

2020). Utredningsområdet, med i huvudsak öppna, trädlösa ytor, bedöms inte 

Gräsören. 

-

Revlummer är inte rödlistad och mycket vanlig i olika typer av skogsmiljöer i 

NT 
och klapperstarrVU från kustområdena utanför utredningsområdet på Svartön 
(ArtDatabanken 2020). Den enda lokal dessa arter skulle kunna tänkas förekom-

-
jekt C).
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Fåglar
 

(2020) på Svartön och det gjordes inga observationer under inventeringen som 
indikerar någon aktuell häckningsplats. Födosökande förekommer i kustområdet 
norr och öster om avgränsningsområdet.

I de kustnära dammarna och strandområdena inom eller i avgränsning till av-

damm och havsvik (2).

Bland vadare är den mest skyddsvärda art som häckar på Svartön storspovEN . 
Fem revirhävdande par observerades vid inventeringen (2020) på hela Svartön. 
Varav två par häckar på kustnära gräsängar och sandhedar vid Gräsören (3) och 

-
ter av häckningar inom avgränsningsområdet. De tre andra rödlistade vadarna 
som häckar på Svartön är tofsvipaVU, drillsnäppaNT och strandskataNT. Inom eller 
nära avgränsningsområdet observerades två par tofsvipor i strandkanterna nära 

 

längs kusterna och vid dammarna i området, men enstaka par bedömdes san-

 
VU 

(dammarna(1)), svartsnäppaNT

av andra rastande vadare.

NT NT ses 
vissa år från Gräsörenbron under våren och arten häckar sannolikt i mindre antal 

 
VU  

vid Gräsören (3) har födosökande skräntärnaNT

Födosökande tornseglareEN, hussvalorVU och ladusvalor har observerats i och i an-

VU

nordväst om avgränsningsområdet.



Analys och samlad bedömning naturvärden

Gjord utifrån analyser och bedömningar i samtliga ovan redovisade inventering-
ar.

Karta sammanfattande naturvärden och fågellokaler redovisande klassning.

Avgränsningsområdet i sin helhet och dess närliggande områden har en utpräg-

områden med speciella värden och alla dessa har en närhet till olika typer av 

-
er mot sundet med påtagliga värden för både naturen som sådan och med värde 
för fågellivet med förekomst av häckande och rastande fåglar. Det gäller före-
trädesvis vanligare arter av gäss, änder och vadare som grågås, vigg, knipa och 
rödbena men även en del rödlistade arter som bläsandVU, drillsnäppaNT -
sNT och sävsparvNT. 

-
slingan en miljö med industridammar. Naturvärden här är både påtagliga (inn-
anför järnvägsslinga) och klassade som vissa naturvärden i den grundare strand-
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miljön. För fåglar bedöms dock värden vara höga och det bedöms även gälla 

är det företrädesvis vanliga arter som nämnts ovan men även större förekomst av 
EN gör försök med häckning i området.

Höstlåsbräken och Revlummer. I den sydöstra delen an avgränsningsområdet 

-
en 2020) för fåglar på Svartön som bedöms ha högt eller påtagligt värde för fågel-

-

några år ska fyllas igen till landområden inom ramen för projekt Malmporten. 

bevara och undvika störning vid de övriga kustfågellokalerna kring Gräsören 

Strandskydd

-
skydd för delar av Harrbäcksviken och Björkhaga. Vid Harrbäcksviken är det 

Vid Björkhaga är motivet mångfalden av naturtyper som ger utrymme för många 
arter. 

Strandskyddet syfte om allmänhetens tillgänglighet till stranden uppfylls inte 
idag då området av säkerhets och skyddsskäl är inhägnat utan tillträde för all-
mänhet såsom område för hamnverksamhet och tung industri. Strandskyddets 
syfte är alltså idag inte uppfyllt.

Enligt planbeskrivning detaljplan PL 375 är strandskyddet upphävt inom plan-
området. Rörande beslut om strandskydd för hamnområdet pågår utredning så 
i kartan strandskydd redovisas strandskydd för det området till utredningen är 
klar.

Av avgränsningsområdets yta berörs cirka 45% av strandskyddsbestämmelser, 
knappt 54 hektar. Av det området är drygt 18 hektar inom projektet Malmporten 
och består av Inre  Skvampen. 

-
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Karta med områden av särskilt värde inom detaljplanen och strandskyddat område

fyllnad gjordes för industriverksamhet. Dessa är främst belägna i områdets norra 
-

de uppgrundning. I övriga delar är natur mycket begränsad och områdena inte 
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Påverkan och konsekvenser av planförslaget

Av planområdets yta är knappt 20% klassad med visst värde eller påtagligt na-
turvärde. 

nästan orörd om än ung natur försvinner därför och fridlysta arter som revlum-

 
I anslutning till utredningsområdet, innanför järnvägsslingan, är planerna på nya 

kan bevaras och redovisas i tillståndsprocessen enligt miljöbalken. En förändring 

Biotoper både i och på land försvinner.

naturvärden i Inre Skvampen försvinner. 

naturvärden. 

Ingen förändring planeras avseende allmänhetens tillträde till strandområdet och 

hamn och tung industri. Strandskyddet syfte kan alltså inte uppfyllas i framtiden 
heller.

eller luft och påverkar därför lokalt med ledningsgator.

-

• för området i sin helhet där området kan betraktas som - redan ianspråktaget 
som inhägnat område av säkerhets- och skyddsskäl utan tillgänglighet för 
allmänheten, .
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• för hamn och hamnanknuten verksamhet är tillämpligt - för anläggning som 
-

för området, . 

• -
gning av tung industri- och hamnverksamhet och för verksamheter med 

en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området, .

• 
redan brukade naturresurser, ökad självförsörjningsgrad och cirkulär han-

kan tillgodoses utanför området, .

Planen grundar sig på översiktsplanens ställningstagande till platsens lämplighet 
till utveckling av tung industri och hamnverksamhet. 

-
-

Påverkan och konsekvenser av nollalternativet

-
ning till industri, påverkar inte naturvärden i norra delen av avgränsningsområ-

sydöstra delen av området. 

Ingen förändring planeras avseende allmänhetens tillträde till strandområdet och 

hamn och tung industri. Strandskyddet syfte kan alltså inte uppfyllas i framtiden 
heller.

-
-

-
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Artskydd

Frågan om avgränsningsområdet/planområdet berörs av artskyddsförordningen 
-

fortlevnad, skyddsåtgärder och eventuella behov av dispens från artskyddsför-
-

ar och redovisas till granskning av detaljplanen. 

-

omvandlingen av tung industri till en mer fossilfri tillverkning och utvinning 
av sällsynta jordartsmetaller på den här platsen är av mycket stort intresse för 

högre grad av självförsörjning av fosfor. Eventuell dispens söks av verksamhets-
utövaren.

Åtgärdsförslag

Bedömning av betydande miljöpåverkan

Planförslaget påverkar inga regionalt eller nationellt utpekade värden.

Planförslagets påverkan på nationella, regionala och lokala mål bedöms till 
granskning.

lokalt. 

-
onalt eller nationellt perspektiv, samt samlad bedömning av planens påverkan på 

sker vid granskning av planförslag och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

-
-

beskrivning. 
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Vattenmiljö och recipient

Recipienter

-

avslutades 2015, nästa 2021 och därefter 2027 osv. 

nuvarande ekologiska och kemiska status, dvs dess miljötillstånd, bedöms enligt 

-
basen framkommer bland annat statusklassning, miljökvalitetsnorm och riskbe-
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Utsnitt från VISS för vattenförekomsten Sörbrändöfjärden (WA36649894)

status. Det gäller bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverförening-

långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition. Båda dessa 

har undantag genom senare målår (2027). 
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Utsnitt från VISS för vattenförekomsten Sandöfjärden (WA40341745)

-

förvaltningscykel var ekologisk status hög, anledningen till försämring av status i 
-

2027. Det mindre stränga kravet beror på fysisk påverkan från hamnanläggning-

bibehållen funktion för hamnanläggningen. De olika hydromorfologiska kvali-
tetsfaktorerna har undantag i form av endera mindre strängt krav eller tidsfrist 
till 2027

status. Det gäller bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverförening-

långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition. Båda dessa 
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har undantag genom senare målår (2027). TBT har undantag i form av tidsfrist, 
status ska uppnås 2027.

Undantag kan ges för åtgärd eller verksamhet som kan tillåtas av prövningsmyn-

-
komsterna. 

Grundvatten

omkring 0,5 - 1,4 meter under markytan, vilket motsvarar nivåer ca +2,5 och +3,1 

markytan.

-
-

des i förhöjda halter.

De provtagningar och analyser som redovisas i genomförda utredningar har inte 

Dagvatten

-

ansvaras för av fastighetsägare/verksamhetsutövare. 

Påverkan och konsekvenser av planförslaget

-
-



-
-

gjorda ytor inom planområdet. Placeringar och krav på reningskapacitet utreds 
inom tillståndsprocessen enligt miljöbalken.

-
döma verksamhetens eventuella påverkan på miljökvalitetsnormerna. Resultatet 

även innehålla en systematisk genomgång av anläggningen med utgångspunkt 

behov ges förslag på riskreducerande åtgärder.

-
rådet. Schakt- och muddringsarbete innebär risk för grumling. Vid förekomst 

-
tensbuller i området.

Den färdiga anläggningen kan i vissa fall även innebära ändrade påverkans-

-

muddringsområdet och det närliggande området.

recipienten. Modellens uppbyggnad och planerade utredningar beskrivs i till-
ståndsprocessen enligt miljöbalken.

-
-

gjorda ytor och i det angränsande området innanför järnvägsslinga där liknande 
-

taljplanen men bestämmelse om procent av marken som ska vara genomsläpplig 
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Påverkan och konsekvenser av nollalternativet

-

-
förande enligt nollalternativet måste påverkan på recipienten utredas, bestäm-
melse om procent av marken som ska vara genomsläpplig anges som ger ytor för 

Åtgärdsförslag

miljökonsekvensbeskrivningen. Åtgärder läggs sedan fast via krav i tillstånd 
enligt miljöbalken.

under och efter entreprenad inom verksamhetens tillståndsprocess.

Bedömning av betydande miljöpåverkan

Inom verksamhetens tillståndsprocess kommer en recipientutredning tas fram 

-

Planförslaget påverkar inga regionalt eller nationellt utpekade värde rörande 

Planförslagets påverkan på nationella, regionala och lokala mål bedöms till 
granskning.

-
-
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Kumulativa effekter

område från denna plan eller andra kända planidéer.

många gånger och ofta i parallellt pågående processer både avseende detaljpla-
-

realiseras. 

För verksamhetens avgränsningssamråd och till den hörande utredningar har 
därför parametrar från andra verksamheters pågående tillståndsansökningar 

-

kommunikation mellan olika aktörer både vad det gäller plan- och tillståndspro-
cessen.

Som helhet och med de förändringar som planeras i omgivningen är osäkerhe-

recipienten. 

Under genomförande i främst strandnära lägen av denna plan och omgivande 

 

-
ter annars kan befaras uppstå.

-
spunkter. Analyser av dagens situation kan sedan göras och ge underlag för 

behov av åtgärder. Utredning och bedömning redovisas till granskning av plan-
handlingarna.
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Miljömål

-
-

ståndsansöka kan påverkan på recipientens miljöstatus och den ekologiska och 
kemiska statusen redovisas till granskning av planhandlingarna. De inventering-

under anläggningstiden och utformning av anläggningar och utfyllnad görs för 

Hur bevarandestatusen för de naturtyper och naturligt förekommande arter 

planerade inventeringar och eventuell artskyddsutredning är gjorda och redovi-
sas till granskning av planhandlingar.



53

Samlad bedömning 

planlagt är utfylld mark avsedd för industriverksamhet i planområdets norra del 

Parallellt med framtagandet av detaljplan pågår en tillståndsprocessen för indu-

helhet.

-
-

rande miljökonsekvensbeskrivning. 
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MILJÖAS-
PEKT

BEDÖMNING

Naturmiljö Planförslaget påverkar inga regionalt eller nationellt utpekade 
värden.

Planförslaget bedöms i liten grad motverka nationella, regiona-
la och lokala mål.

Fler utredningar av naturvärden är under framtagande och 
-

bedömning av påverkan på naturvärden. 

-
ligt värde försvinner inom avgränsningsområdet. 

avgränsningsområdet påverkas då biotoper som är deras 

bevaras och utvecklas påverkas inom avgränsningsområdet. 

-
slag och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

Vatten -
samhetens eventuella påverkan på miljökvalitetsnormerna. 

-

detaljplanen. 

Planförslaget påverkar inga regionalt eller nationellt utpekade 

Planförslaget bedöms inte motverka nationella, regionala och 
lokala mål.

-
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Störningar under byggtid
-

rådet. Schakt- och muddringsarbete innebär risk för grumling. Vid förekomst 

-
tensbuller i området.

genomförande av största betydelse. 

Med avseende på bedömda miljöaspekter och strandskydd innebär det under 
-

park i Luleå , LKAB 2022-05-03. Åtgärder under byggtiden som kan minimera 
eller eliminera störningar behandlas i tillståndsprocessen.

Uppföljning och övervakning
Enligt 6 kapitlet 11 § punkt 7 i miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning 

-
vakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller 
programmet medför. 

miljöarbetet i Luleå kommun och inom tillsyn för tillståndsgiven verksamhet.

Källor

Naturvärdesinventering, Ecogain, 2020-12-14


