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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Illustration
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Behovsbedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
Naturvärdesinventering
Geoteknisk undersökning

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har
juridisk verkan.

Planens syfte och huvuddrag
Luleå kommun vill upprätta en detaljplan för Klubbvikens havsbad inför en
eventuell framtida försäljning. Området fungerar idag som ett besöksmål både
för besökare som övernattar på anläggningen, och även andra dagsbesökare.
Besökarna anländer med egen båt eller med de turbåtar som trafikerar
havsbadet.
Detaljplanen syftar till att långsiktligt säkra Klubbviken som ett friluftsområde
tillgängligt för allmänheten. Planen ska även inrymma möjligheter att vidareutveckla befintliga anläggningar för turism och friluftsliv.
Sandön har höga naturvärden och är bl.a. utpekat som ett riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt miljöbalken (MB).
Syftet är att ge möjlighet för att expandera Klubbvikens havsbad med stugby och
serviceanläggningar för besöksnäringen samt ett konferenshotell för åretruntbesök.

Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning där det konstaterades att ett plangenomförande kan medföra en risk för betydande miljöpåverkan eftersom
planområdet berör en känslig naturmiljö. Byggnadsnämnden beslutade
2009 -06- 09 § 94 att detaljplanen innebär risk för betydande miljöpåverkan och att
en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas till planen.
En naturvärdesinventering utfördes bl a för att kartera området och för att
utgöra underlag för en miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventeringen
ligger även till grund för det planförslag som tagits fram.
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att det finns en risk för betydande
miljöpåverkan vid ett genomförande av detaljplanen.
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Plandata
Lägesbestämning
Det aktuella området är beläget på ön Sandön i Luleå skärgård. Planområdet
angränsar i nordöst av farleden mellan Likskäret och Sandöklubben, i norr av
Klubbviken i väster och söder av naturmark.

Lokaliseringskarta

Areal
Planområdet omfattar ca 30,7 ha, varav ca 4,3 ha är vatten. Planförlaget innebär
att ca 17,3 ha avsätts som naturmark och ca 9,1 ha som kvartersmark.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet består av fastigheten Sandön 2:20 som ägs av Luleå
kommun.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer och program

I den fördjupade översiktsplanen för Luleå tätort är landområdet utlagt för anläggningar för turism, friluftsliv och idrottsverksamhet. Vattenområdet inom
planområdet är utlagt som område för friluftsliv och hamnverksamhet.
Det nämns även i översiktsplanen att Klubbviken är ett område där turism och
rörligt friluftsliv prioriteras.Endast bebyggelse, anläggningar m m för turism och
rörligt friluftsliv bör medges. Detta medför att detaljplanen har stöd i översiktsplanen och därför upprättas inget planprogram.

Detaljplaner
Området är inte tidigare detaljplanelagt.

Kommunala beslut i övrigt
Fritidsnämnden beslutade 2009-02-04 § 14 att rekommendera kommunfullmäktige att uppdra till stadsbyggnadskontoret att genomföra en detaljplaneläggning av området som möjliggör en försäljning av Klubbvikens havsbadsanläggning. I detaljplanen ska det allmännas behov av att nyttja området för
bad och rekreation beaktas.
Plan- och tillväxtutskotten beslutade 2009-03-31 att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta en detaljplan för del av Sandön, Klubbvikens havsbad.
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Riksintressen
Planområdet berör eller angränsar till områden av riksintressen enligt nedan:
•
•
•
•
•

riksintresse enligt 4 kap 1 och 2 §§ MB,
riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB,
riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § MB,
riksintresse för rennäringen enligt 3 kap 5 § MB,
riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § MB.

Detaljplanen bedöms inte påverka något av riksintressena negativt. Se miljökonsekvensbeskrivningen för utförligare beskrivning.

Växt- och djurarter upptagna i rödlistan
Inom planområdet har rödlistade växt- och djurarter upptagna i ArtDatabanken
identifierats, bl a talltickan, skalbaggen dynskulderlöpare och liten
myrlejonslända. Rödlistning är en bedömning av risken för att enskilda arter dör
ut. Av MKB:n framkommer att påverkan på sällsynta och hotade arter bedöms
bli relativt begränsade.

Känsliga områden
Nedan redovisas känsliga områden inom och i nära anslutning till planområdet.
Planförslaget innebär en anpassning till dessa värden genom att stora delar av
dessa skyddsvärda skogsmiljöerna, strandängarna och hedmarken inte kommer
att få bebyggas.
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Luleå kommuns naturvårdsplan
Under åren 1994-1996 genomfördes en omfattande kartläggning av naturvärdena
i Luleå kommun genom att kommunen tog fram en naturvårdsplan. Del av
planområdet (förutom området kring restaurangen och småbåtshamnen) finns
med i planen som ett område av högsta värdeklass, klass 1. Sandöklubben
beskrivs som: ”Ett stort område med ett flertal naturtyper som formats av
det sandiga underlaget. Den gamla tallskogen har vissa naturskogselement
som bedöms kunna utvecklas om området lämnas till fri utveckling. Området
innehåller även värdefulla strandskogar som bl a är värdefulla för fågellivet.”

Grön skogsbruksplan
Luleå kommun har en grön skogsbruksplan för kommunens skogsinnehav. Del
av planområdet ingår i skogsbruksplanen och har klassats som ”Naturvård,
orörd” vilket innebär att skogen ska utvecklas fritt.

Strandskydd
Merparten av den föreslagna bebyggelsen ligger inom strandskyddat område.
Enligt 7 kap MB innebär det förbud att uppföra nya byggnader inom ett
område av 100 m från strandlinjen, såväl på land som i vatten. Dispens från
dessa bestämmelser kan ges såvida inte livsvillkoren för växt- och djurarterna
väsentligen förändras, den allemansrättslig tillgång till strandområdet begränsas
och om det finns särskilda skäl.
Strandskyddsfrågan hanteras i enlighet med strandskyddsbestämmelserna
som gällde före den 1 juli 2009, då planarbetet påbörjades under 2008. Det
innebär att en ansökan om upphävande av strandskyddet kommer att lämnas
in till länsstyrelsen senast under utställningsskedet och omfatta områden på
plankartan markerade med ”N1”, ”K1”, ”E1”, ”W” och ”WV1”
Som särskilda skäl för upphävandet framför kommunen att området redan är
ianspråkstaget för camping och småbåtshamn. Sandön är även av kommunen
utpekad som en prioriterad ö för turistanläggningar, både i översiktplanen och i
ett strategiarbete för Bottenvikens skärgård, 2008-2013.
Åtgärderna som möjliggörs genom föreslagen detaljplan innebär inte att
allmänhetens friluftsliv försämras utan snarare förbättras, bl a genom att
strandområdet föreslås tillgängliggöras genom ett utbyggt gångvägssystem och
genom att badplatsen säkerställs som allmän plats.
Den föreslagna detaljplanen är utformad för att skydda stora delar av den
värdefulla naturmiljön inom området. Huvudsyftet med detaljplanen är
att långsiktligt säkra Klubbviken som en friluftsanläggning tillgänglig för
allmänheten.

Naturreservat
Det pågår ett arbete om att bilda ett naturreservat på Sandön. Ingen avgränsning
finns idag och syftet med reservatet är främst att skydda den känsliga skogsmiljön.
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Förutsättningar och förändringar
Natur
Landskap och vegetation
Sandön består till största delen av sand. Denna sand är en del av Luleälvens
isälvssediment som bygger upp en stor del av öarna utanför Luleå (Sandön,
Junkön, Sandgrynnorna och Skvalpen) liksom Kallaxheden på fastlandet.
Sandavlagringen binds av vegetation som i stora delar av området endast utgörs
av ett mycket tunt lavtäcke. Detta är en slitagekänslig naturtyp som är känslig
för all typ av mekanisk påverkan. Påverkan från fotavtryck och hjulspår i
lavhedar och dynformationer har lång läkningstid eller kan vara helt irreparabla.
En betydande del av området utgörs också av skogsmark. Även skogen är
särpräglad. Det är gammal sandtallskog med naturskogskaraktär, en skogstyp
som har höga naturvärden och som är sällsynt idag i regionen och i riket.
Planområdet består av en säregen natur som är speciellt både ekologiskt och
geologiskt. Det består av gammal sandtallskog med 300-åriga tallar och är ett
unikt område för Luleå med ett högt bevarandevärde.
Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts i området för föreslagen
konferensanläggning. Undersökningen fastställer bl a att planerad byggnad
kan grundläggas med platta efter borttagning av ytvegetation. Bärigheten
bedöms vara god, och den branta slänten i norr bedöms vara stabil mot skred.
Byggnaden bör dock inte placeras närmare släntkrönet än 10 m.
Det finns ingen radonrisk, och inget som tyder på markföroreningar inom planområdet.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom eller i närheten av planområdet.

Bebyggelseområde
Planområdet är idag bebyggt med en restaurangbyggnad, 18 uthyrningsstugor,
servicebyggnader samt med några mindre förrådsbyggnader och uthus till en
sammanlagd byggnadsarea om ca 750 m2.
Planförslaget innebär att befintliga byggnader säkerställs och att nybyggnad
av uthyrningsstugor, servicebyggnader och konferenshotell möjliggörs inom
områden på plankartan markerade med ”N1” friluftsområde, stugby och ”K1”
konferenshotell, restaurang. Med hänsyn till naturvärdena inom området införs
exploateringsbegränsningar i form av största tillåtna bruttoarea.
Konferenshotell, restaurang
Inom område markerat med ”K1” ligger en befintlig restaurangbyggnad.
Byggrätten för denna begränsas genom prickad mark, dvs mark som inte får
bebyggas och genom bestämmelse om högsta totalhöjd på 12 m. Inom samma
område möjliggörs även för nybyggnad av ett konferenshotell, restaurang vars
största bruttoarea föreslås till 2 400 m2 och högsta tillåtna totalhöjd till 7 m.
Inom område markerat med e5 230 ligger 13 befintliga uthyrningsstugor.
Planförslaget innebär att ytterligare ca 10 enplansstugor om 10 m2 kan uppföras
med en högsta byggnadshöjd på 3,6 m vilket är i ungefärlig överensstämmelse
med de befintliga stugorna.
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Friluftsområde, stugby
Inom områden markerade med ”N1” möjliggörs byggrätt för uthyrningsstugor
och servicebyggnader. Sammantaget föreslås en utökad byggrätt om ca 3000 m2
bruttoarea fördelade på fyra områden.
Inom område markerat med e3800 föreslås byggrätt för stugor. Största
sammanlagda bruttoarea sätts till 800 m2 vilket motsvarar ca 12 enplansstugor
om 70 m2. Högsta totalhöjd föreslås till 7 m. Den befintliga serviebyggnaden
med bastu söder om området begränsas genom prickad mark samt genom
bestämmelse om högsta byggnadshöjd på 3,6 m.
Inom område markerat med e6300 föreslås byggrätt för stugor. Största
sammanlagda bruttoarea sätts till 300 m2 vilket motsvarar ca 30 enplansstugor
om 10 m2 med en högsta byggnadshöjd på 3,6 m.
Inom område markerat med e21500 säkerställs befintlig bebyggelse, och nybyggnad av servicebyggnader och stugor möjliggörs. Förutom de fem befintliga
uthyrningsstugorna föreslås byggrätt för ytterligare ca 20 enplansstugor om 35
m2 i de fall servicebyggnader om ca 550 m2 bruttoarea uppförs. Högsta totalhöjd
föreslås till 7 m.
Inom område markerat med e4400 föreslås byggrätt för stugor. Största sammanlagda bruttoarea sätts till 400 m2 bruttoarea vilket motsvarar ca 5 enplansstugor
om ca 70 m2 per stuga. Högsta totalhöjd föreslås till 7 m.
Närmast småbåtshamnen säkerställs befintliga byggnader. Byggrätten begränsas
genom prickad mark och med bestämmelse om högsta totalhöjd på 3 m.

Planillustration som visar hur det kan komma att se ut. Illustrationen bifogas
planförslaget i skala 1:2000.
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Ett genomförande av detaljplanen kommer att medföra arbetstillfällen, speciellt
under högsäsong.
Service
Anläggningens verksamheter är kommersiella.
Tillgänglighet
Tillgänglighetsfrågor gällande utformning av byggnader inom planområdet
beaktas och hanteras i bygglovsskedet. Detta gäller även för utemiljön.

Friytor
Lek och rekreation
Det finns möjlighet till bad, både på södra och norra stranden av Sandön. Under
sommaren finns möjlighet till minigolf, beachvolley och lekplats inom området.
Naturmiljö
Badplatsen säkerställs för allmänheten genom att föreslå badplatsen som allmän
platsmark, på plankartan markerat med ”NATUR”.
Badplatsen är ett EU-bad vilket innebär mer än 75-100 badande per dag i snitt
under badsäsongen, dvs alla badplatser med ”många” besökare. Här ska också
tas prover på vattnet var fjortonde dag.
På Sandön sker körning med fyrhjulningar och detta även på känsliga områden
i naturmarken. För att skydda den känsliga markvegetationen är det viktigt att
styra fyrhjulingarna till speciella leder och upplysa om förbud att köra på andra
ställen. Samma sak gäller för skotertrafik.

Vattenområden
Område för den befintliga hamnen säkerställs på plankartan, ”WV1”. Det är en
gästhamn där platser finns för övernattning med eluttag osv. Turbåtarna angör
även denna hamn.

Småbåtshamnen
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Klubbviken är inte tillgänglig för fordonstrafik under största delen av året då
det inte finns någon förbindelse med fastlandet. Under vinterhalvåret finns
möjlighet för fordon att nå planområdet via isvägen som sträcker sig ända ut till
Junkön.
För vägen på Sandön som leder fram till Klubbviken genomförs en vägförättning. Vägen blir en gemensamhetsanläggning där det förväntas att en stor
andel av ansvaret för vägen kommer att föras till anläggningen på Klubbviken.
Det finns planer på att i framtiden anlägga en bro men denna ska endast vara
tillgänglig för gående och cyklister. I dagsläget finns ingen körbar väg ända fram
till anläggningen.
På Klubbviken finns idag en cementerad gångväg mellan anläggningen och
bastun som ligger i södra delen. Denna nyttjas mycket av besökare och risken
att besökarna förstör den känsliga naturmiljön minskar. I samband med detaljplanens genomförande bör liknande gångvägar anläggas.

Längs stranden mot farleden föreslås att ytterligare stugor får byggas.

Kollektivtrafik
Under sommarhalvåret går turbåtar mellan fastlandet och Klubbviken.
Parkering, varumottag, utfarter
Under vinterhalvåret, då området är tillgängligt för fordonstrafik via
vintervägen, är det av stor vikt att parkering av skotrar och bilar hänvisas till
mindre känsliga områden.
Idag sker parkering på stranden eller på isen och detta alternativ anses inte
lämpligt. Parkering bör hänvisas till den befintliga ledningsgatan som sträcker
sig från enslinjen mot de mindre stugorna längs farleden. Parkering får inte ske
inom område planlagt som naturmark.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
I samband med detaljplanens genomförande kommer den befintliga
avloppsanläggningen att flyttas då den är idag är placerad där konferenshotellet,
restaurangen föreslås. Planförslaget möjliggör för två nya områden, på
plankartan markerade med ”E1”. Ytorna är tillräckligt stora för att inrymma ett
reningsverk eller annan anläggning för att hantera spillvattnet.
En ny vattentäkt/brunn kommer sannorlikt att behövas för att täcka behovet
av vatten. En utredning av vatten och avlopp kommer att genomföras innan
detaljplanens utställningsskede.
Ett genomförande av detaljplanen medför anläggande av nya ledningar.
Det är av stor vikt att ledningsdragningarna i första hand placeras i befintlig
infrastruktur.
El och värme
Genom området löper såväl luft- som markledningar om 12 kV. Enligt
starkströmsföreskrifterna gäller för luftledning ett minsta horisontellt avstånd
mellan byggnad och ledning om minst 5 m. Luleå energi har bildat ledningsrätt
som stäcker sig ca 4 m på vardera sidam om ledningarna.
En transformatorstation finns inom planområdet.
Värmeförsörjningen till befintlig restauranganläggning sker idag genom
direktverkande el och luftvärmepump.
Avfall
Idag hanteras slam från anläggningen på Sandön genom deponi lokalt på
ön. Den planerade avloppsanläggningen för Klubbviken kan dock inte
tillämpa denna lösning för slamhantering. Avfallshanteringen bedöms även
fortsättningsvis behöva lösas genom båttransporter eller transporter på isväg
vintertid.

12

Konsekvenser av planens genomförande
Sammanfattning av MKB
Geografiskt avgränsar sig MKB:n till det aktuella planområdet. Någon alternativ
lokalisering av planområdet har inte studerats. Detta då planens förutsättning
är en utveckling av den befintliga verksamheten på platsen. Planen medger
att stugor får byggas på flera platser, till stor del i områden som idag saknar
bebyggelse. Vidare medger planen en utveckling av restaurangverksamheten
med en hotell- och konferensanläggning. En ny vattentäkt/brunn kommer
sannolikt att behövas för att täcka behovet av vatten. Rening av uppkommet
avloppsvatten kommer att renas i någon form av avloppsreningsanläggning. Två
möjliga lokaliseringar för reningsverket är föreslagna.
En naturvärdesinventeringen har legat som grund till idéförslag till utveckling
av Klubbvikenområdet. Vid det planarbete som därefter vidtagit har omfattande
hänsyn tagits till de naturvärden som finns i området vilket inneburit att de
negativa miljökonsekvenserna minskat. Planområdet har också avgränsats för att
lämna en del av de skyddsvärda skogsmiljöerna, strandängarna och hedmarken
utanför.
Flera miljökonsekvenser av planens genomförande har identifierats. Planen
medger en ökad byggrätt. I samband med byggnationerna torde även annan
mark beröras. Ledningsdragningar, nya vägarna och nya hus kommer att ta i
anspråk mark som tidigare var naturmark. Träd kommer att avverkas liksom
en mindre del av Sandöklubbens skogsmark med höga naturvärden. Den mest
omfattande påverkan på området torde ökat markslitage utgöra. Risk finns
att vegetationsklädda delar kommer att bli vegetationsfria sandområden. Ett
ökat markslitage kommer sannolikt få betydande negativ konsekvenser på
ingående sandhedsmiljöer med höga naturvärden. Förutsättningarna för det
rörliga friluftslivet kommer troligen både påverkas positivt och negativt av
planen. Påverkan på sällsynta och hotade arter bedöms bli relativt begränsad.
En omfattande analys på artnivå saknas då det bedömts ligga utanför kraven i
MKB:n. Betydande naturvärden på Sandöklubben är knutna till förekomsten av
död tallved. Vedtäkt i området förekommer och kan komma att öka av planens
genomförande.
För att begränsa negativa konsekvenserna presenteras slutligen några
skadelindrande åtgärder t ex rörande ledningsdragningar, markslitage och
plantering av nektarrika blommor.
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Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från det att planen vunnit laga kraft.

Ändrad lovplikt
Inom planområdet gäller att marklov krävs för grävningsarbeten samt
trädfällning. Den utökade lovplikten är avgiftsfri.

Medverkande
Tjänstemän
Maria Sidenmark, miljökontoret
Örjan Spansk, miljökontoret
Maria Enkvist, miljökontoret
Rolf Person, tekniska förvaltningen
Lisbeth Almqvist, tekniska förvaltningen

Konsulter
Agneta Laitila, Arkitekhuset Monarken
Jan Henriksson, Amalina miljökonsult, MKB och Naturvärdesinventering.

Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2011-04

Gunilla Selin		
Planchef
Luleå kommun

Maria Hildén			
Planarkitekt
Luleå kommun		
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Maria Åberg
Samhällsplanerare
Arkitekhuset Monarken

