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Handlingar

I planen ingår följande handlingar:
• Planbeskrivning med planskiss
Endast plankarta med bestämmelser har juridisk verkan.

Planens syfte och huvuddrag

Planens huvudsakliga syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för ett mindre antal tomter, ca sju-åtta, för bostadsbebyggelse.
Området har tidigare tagits i anspråk för militära syften men
sedan dessa har upphört finns intresse att uppföra fler fritidshus i
området. Planområdet gränsar till ett område med detaljplan från
1973 som möjliggjort ett 60-tal fritidshus.
Denna enkla samrådshandling upprättas främst för att inhämta
yttranden och underlag från berörda samt myndigheter. Detaljplanen behöver genomgå mer omfattande arbete innan granskning
samt antagande.

Behovsbedömning

Kommunen har inte tagit ställning till om planen innebär risk för
betydande miljöpåverkan.
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Plandata

Lägesbestämning

Planområdet är beläget ca 35 km norr om Luleå centrum.

Areal

Planområdet är ungefär 5 hektar stort.

Markägoförhållanden
Marken är i privat ägo.

Översiktsbild. Luleå kommun.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Gällande plan för området är den kommuntäckande översiktsplan
antagen 1990-06-18 § 139. Översiktsplanen anger fritidsbebyggelse
för planområdet.
Detaljplanen följer översiktsplanens rekommendationer.

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planen angränsar till område med gällande plan enligt nedan:

Nr		
Namn						Laga kraft
A333 Sörnäsudden, del av Mjöfjärden 1:65, 1:67 m fl, 1975-07-11
Detaljplanen medger ett 60-tal tomter för bostadsändamål.

Kommunala beslut i övrigt

Plan- och tillväxtutskottet beslutade 2010-10-18 § 96 att detaljplanearbete får påbörjas i syfte att undersöka möjligheterna till ytterligare bebyggelse i området.

Riksintressen

Planområdet berörs av två riksintressen: friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken samt rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken.

Strandskydd

Planområdet omfattas av generellt strandskydd om 100 meter från
strandlinjen samt ett förordnande om strandskydd från 29 mars
1967, dvs före det generella strandskyddets tillkomst.
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Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allmansrättslig tillgång till strandområdet och att
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
För upphävandet av strandskyddet åberopas särskilda skäl enligt
miljöbalken 7 kap 18c § 1 p: ”redan har tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”.
Markområdet som ingår i planområdet har under en längre tid
varit använt av försvaret och en anläggning har funnits på udden.
Avtal mellan fortifikationsförvaltningen och fastighetsägaren träffades redan 1962 och förnyades senast 1988.  Området har använt
för Skans 464 med kanoner samt skyddsrum under mark. I februari 2006 upprättades en ”Överlåtelse med nöjdförklaring” mellan
Fortifikationsverket samt fastighetsägaren. Anläggningen hade
då avlägsnats och marken återställts. I och med överlåtelsen har
fastighetsägaren återfått möjligheten att använda marken.
Sedan avvecklandet har fastighetsägaren inlett en process om att  
utöka befintligt fritidshusområde på Sörnäsudden. Området har
inte varit tillgängligt för det allmänna friluftslivet under den tid
som försvarsanläggningen har funnits. Tillgängligheten till den
närmaste strandzonen är också starkt begränsad från vattnet då
bottnen är stenig och långgrund vilket försvårar landstigning från
båt. Närliggande fritidshusområde har gott om friyta samt naturmark inom det egna planområdet. Detta planområde behövs inte
för att tillgodogöra friyta för det närliggande området.
Detta markområde är ett lämpligt förtätningsområde för fritidsbostäder och det är inte rimligt att exploatering skall utebli pga
allmänhetens friluftsliv då området inte på lång tid varit tillgänglig för allmänheten.

Utdrag från gällande detaljplan för
Sörnäsudden, laga kraft 1975-0711.
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En tidig inventering av planområdet visar att vissa naturvärden
finns inom strandzonen. Strandzonen skyddas därför med naturmark vilket inte medger exploatering i direkt anslutning till stranden. Den närmaste strandzonen bör också bevaras för en skyddande effekt då udden ligger mot öppet hav och kraftiga vindar är
vanliga.
Bebyggelsen föreslås i planen att i huvudsak lokaliseras till det
område som tidigare använts av försvaret.
Avståndet mellan de blivande bostadsfastigheterna och stranden
ger utrymme för rörligt friluftsliv utan att inkräkta på privat mark.
Föreslagna bryggor och båtplatser kan ge ökad möjlighet till landstigning från båt på udden.
Strandskyddet måste upphävas på vissa delar inom planområdet
som ligger mellan 60-100 meter från stranden.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utökad bostadsbebyggelse
intill ett redan exploaterat fritidshusområde. Den mark som är
aktuell för planläggningen har tidigare använts för en försvarsanläggning som nu har avvecklats och fastighetsägaren har därefter
återfått tillgång till marken.

Foto från söder tagen mot norr.
Bilden visar delar av slyzonen.
Foto MAF Arkitektkontor AB.
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Foto från söder tagen mot öster.
Bilden visar strandzonen.
Foto MAF Arkitektkontor AB.

planområdet
befintligt detaljplaneområde
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Skiss visande de tre vegetationszoner som förekommer inom
planområdet samt gränser för 50
respektive 100 meter från strandlinjen. MAF Arkitektkontor AB.

Natur

Landskap och vegetation
Planområdet är varierat i sin karaktär. De centrala delarna har
tidigare använts för en försvarsanläggning och består således av
avverkad skogsmark där uppvuxen slyvegetation dominerar. Lämningar efter försvarsanläggningen består av vissa fyllnadsmassor
som inte är framträdande i landskapet. Inom detta område finns
planområdets högsta punkt.
Utanför detta finns en zon med mer högrest vegetation i form av
löv- och barrträd. Marken är förhållandevis torr.
Strandzonen består av en fuktig och relativt orörd strandskog med
fin trädslagsblandning som  kantar udden och övergår i typisk
moränstrandäng längst ut mot vattnet. Bedömningen av strandzonen är utförd av kommunekologen.
Planen medger att mark för bostadsändamål skapas på det område
som tidigare använts av försvaret, dvs slyzonen. Resterande mark
betecknas med naturområde och där ska allmänhet samt djur- och
växtlivet prioriteras.
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Geotekniska förhållanden
Förorenad mark är inte känd inom planområdet.  
Radonförekomster är inte kända inom planområdet.
Ett strandnära läge medför risk för högt vattenstånd och då också
risk för skada på bebyggelse. Havsnivån varierar dock inte lika
mycket som t ex en älv under vårflod och islossning. Vid kusten
förekommer också landhöjning. Den planerade bebyggelsen ligger
dels högre i terrängen och minst 60 meter från strandlinjen och
därmed anses risken för skador från högt vattenstånd vara små.
Kartunderlag till granskning bör redovisa höjder och en ny bedömning av risk för högt vattenstånd ska då infogas i planen.
En geoteknisk undersökning bör upprättas innan granskning genomförs.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Bebyggelseområden

Bostäder
Inom planområdet planeras för sju-åtta nya fastigheter för bostadsändamål. Området för bostäder omfattas till största delen av den
mark som varit anspråkstaget för försvarsanläggningen.
Fastigheternas storlek bör vara minst 1500 kvm för att underlätta
för omhändertagande av dagvatten samt möjliggöra infiltration
av renat avloppsvatten. Bostadshusen bör regleras till att omfatta
maximalt en våning, vara källarlösa samt en byggnadsarea på
maximalt 100 kvm för huvudbyggnad plus 40 kvm för uthusbebyggelse. Dessa regleringar tillämpas över hela kommunens yta i
fråga om fritidsbostäder.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Inga arbetsplatser planeras inom området.
Anlagda stenpirar sydväst om
planområdet.
Foto MAF Arkitektkontor AB.

Offentlig service
Barnomsorg samt grundskola finns att tillgå i Persön samt Råneå,
10 respektive 15 km från planområdet. Den kommunala gymnasieskolan är lokaliserad i centrala Luleå.
Kommersiell service
Närmaste matvarubutik finns i Råneå, ca 11 km från planområdet.

Friytor

Lek och rekreation
Område för lek och rekreation finns att tillgå inom naturmarken i  
planområdet.
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Principiell planskiss upprättad av
MAF Arkitektkontor AB.

Vattenområden

Planområdet gränsar till Bottenviken och öppet hav kan skymtas
från udden. Enligt uppgift är vattenområdet på södra sidan av udden långgrund och därför har flera stenpirar anlagt av de boende i
närområdet.
Öppet vattenområde ingår i planen. Möjlighet ska finnas att anlägga flytbryggor på södra sidan av udden.

9

Gator och trafik

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
En grusad väg finns från väg 600. Vägen ansluter på två närbelägna platser till planområdet. Vägen är enskild och vägförening
finns.
Särskilda vägar för gång-, cykel samt mopedtrafik finns ej.
De befintliga vägarna kan förlängas och ansluta till den tillkommande bebyggelsen. Båda alternativen bör utredas vidare till dess
att en geoteknisk undersökning utförts.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafik finns tillgänglig från Mjöfjärdens hållplats som
ligger ca 7 km från planområdet. Länstrafiken trafikerar med sammanlagt fem bussturer helgfri måndag-fredag som också innebär
bussbyte för anslutning till Luleå. Bussturerna är anpassade till
skoltider.
Tillgängligheten till befintlig kollektivtrafik är ej god och är inte ett
alternativ för arbetspendling.

Störningar

Planens genomförande bedöms inte medföra några störningar för
närboende annat än under byggfas då ökad mängd transporter
uppstår. Tillskottet av bostäderna är få i förhållande till de redan
befintliga och vägen har kapacitet för en ökad trafikmängd.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Enskilda vatten- och avloppslösningar kommer att anordnas. Väl
tilltagna storlekar på fastigheterna möjliggör infiltration av avloppsvatten.
Grundvattennivån är okänd och bör undersökas vid geoteknisk
undersökning.
Miljökvalitetsnormer för Gussjöfjärden har god kemisk status samt
god ekologisk status.
Värme
Anslutning till kommunalt fjärrvärmenät kommer ej att ske utan
uppvärmning sker via fastigheternas egen lösning.
El
Elnät finns anslutet till de närliggande fastigheterna och en tillkoppling för dessa tillkommande bostäder bör vara möjlig.  
Avfall
Omhändertagande av avfall sker genom kommunens försorg.

Mellankommunala intressen

Planområdet bedöms ej ge upphov till något mellankommunalt
intresse.
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Konsekvenser av planens genomförande
Påverkan på miljön

Detaljplanens genomförande förväntas inte medföra negativ påverkan avseende något av de 16 nationella miljömålen.
Befintlig infrastruktur i form av angörningsväg finns anlagd och
behöver endast förlängas.
Enskilda avlopp kan innebära risk för läckage till hav samt grundvatten.

Hälsa och säkerhet

Närheten till havet innebär risk för översvämning.

Sociala konsekvenser

Inga negativa sociala konsekvenser kan förväntas uppstå genom
detaljplanens genomförande.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid är 10 år. Efter genomförandetidens slut
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras utan att fastighetsägare har rätt till ersättning.

Organisatoriska frågor
Tidplan

Planen handläggs med normalt förfarande. Planprocessen inleds
under hösten 2011 och samråd beräknas äga rum under våren
2012. Granskning planeras till sommaren 2012 och ett antagande
sker tidigast under den efterföljande hösten.

Ansvarsfördelning

Exploatören är ansvarig för samtliga kostnader som uppstår i samband med planens genomförande.

Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

Avtal

Planavtal mellan kommun och exploatören har upprättats.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Fastigheter för bostadsändamål avstyckas från stamfastigheten
Mjöfjärden 3:2. Fastighetsbildningen sker på exploatörens initiativ.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Detaljplanens upprättande bekostas av fastighetsägaren.
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Tekniska frågor

Tekniska utredningar

Geoteknisk utredning bör genomföras.
Naturvärdesinventering bör genomföras.

Medverkande
Tjänstemän

Planchef Gunilla Selin har deltagit i planarbetet.

Konsulter

Samrådshandlingen har upprättats av AnneLie Granljung, MAF
Arkitektkontor på uppdrag av fastighetsägaren samt Luleå kommun. 		
Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2012-04-17

Gunilla Selin
Planchef

AnneLie Granljung
Samhällsplanerare
MAF Arkitektkontor AB
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