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Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan

Innehåll
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9

SAMMANFATTNING
4
ORIENTERING
5
Bakgrund
6
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
7
Riksintressen
7
Översiktsplan
7
Naturvårdsplan
8
Grön skogsbruksplan
8
Naturreservatsbildning
8
AVGRÄNSNINGAR
8
SAMRÅD
8
SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
8
Delområde 1 – Havsområde
9
Delområde 2 – Gästhamn
10
Delområde 3 – Sandstrand och hed
10
Delområde 4 – Lek- och rekreationsområde
11
Delområde 5 – Stugområde och servicebyggnader
11
Delområde 6 – Stugområde, enslinjen söder
12
Delområde 7 – Äldre tallskog
12
Delområde 8 – Teknisk anläggning i yngre tallskog
12
Delområde 9 – Äldre tallskog
12
Delområde 10 – Hedvegetation i enslinje
12
Delområde 11 – Äldre tallskog
13
Delområde 12 – Konferenshotell i tallskog
13
Delområde 13 – Obebyggd mark samt restaurang
13
Delområde 14 – Stugområde, farledsstranden norr
14
Delområde 15 – Stugområde, farledsstranden söder
15
Delområde 16 – Planlagt friluftsområde, stugby som inte får bebyggas 15
Delområde 17 – Teknisk anläggning på sandhed
15
Delområde 18 – Hedområde i sydöst
15
Delområde 19 – Stugby i område med muddermassor
15
Delområde 20 – Befintlig bastubyggnad i sydost
16
NATURVÄRDEN INOM PLANOMRÅDET
16
Tallskogsmiljöer
16
Sandhedar
17
Blomrika marker med strandvial
18
MILJÖKONSEKVENSER
18
Miljökvalitesnormer
19
Miljökvalitetsmålen
19
Påverkan på friluftsliv
19
Påverkan på biologisk mångfald
19
Påverkan under byggtiden
21
Framtida konsekvenser
22
SKADELINDRANDE ÅTGÄRDER
22
Ledningsdragningar
22
Vedtäkt
22
Markslitage
22
Undvik exploatering av skyddsvärd natur
22
Plantering av nektarrika blommor
22
REFERENSER
23

-3-

SAMMANFATTNING

Luleå kommun har planer på att avyttra Klubbvikens havsbad som idag är Luleå skärgårds
största besökspunkt. Området fungerar idag som ett besöksmål både för besökare som
övernattar på anläggningen och för daggäster. För att säkra Klubbviken som ett friluftsområde
tillgängligt för allmänheten krävs att området planläggs vid en försäljning. Planen inrymmer
möjligheter till att vidareutveckla befintliga anläggningar för turism och friluftsliv. En
förslagsskiss togs inledningsvis fram av en möjlig köpare. En behovsbedömning kom fram till
att förslaget sannolikt skulle innebära en betydande miljöpåverkan. Detta innebar att
föreliggande MKB behövde tas fram. I detta arbete har även ingått att utföra en
naturvärdesinventering. Inventeringen bekräftade tidigare bedömningar om Sandöklubbens
höga naturvärden.
Naturvärdesinventeringen har sedan legat som grund till det nya idéförslag till utveckling av
Klubbvikenområdet som den möjliga köparen tagit fram. 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.
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.
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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1 ORIENTERING

Luleå kommun har planer på att avyttra Klubbvikens havsbad som idag är Luleå skärgårds
största besökspunkt. Området fungerar idag som ett besöksmål både för besökare som
övernattar på anläggningen och även för andra dagbesökare. En försäljning av anläggningen
kräver att området planläggs för att långsiktligt säkra Klubbviken som ett friluftsområde
tillgängligt för allmänheten. Planen ska även inrymma möjligheter att vidareutveckla
befintliga anläggningar för turism och friluftsliv. Avgränsningen av planområdet framgår av
figur 1 nedan och är enligt planbeskrivningen är planområdet cirka 30,7 ha stort.

Figur 1. Avgränsning av planområdet runt Klubbviken, Sandön.
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del av handläggningen av planärendet.
Syftet med MKB:n är att redovisa konsekvenserna av att planen genomförs. MKB:n har
upprättats i nära samarbete mellan Luleå kommun, Amalina Natur och Miljökonsult och
Arkitekthuset Monarken AB. Som underlag till MKB:n har bl a underlag från kommunen, en
möjlig köpare och en naturvärdesinventering från 2009 nyttjats.
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1.1 Bakgrund

Anledning till att planen tas fram är att Luleå kommun vill sälja Klubbvikenanläggningen.
Kommunala beslut finns t ex i Plan och tillväxtutskottet 2009-03-31och Fritidsnämnden
2009-02-04 §14. Vid en försäljning skall det finnas möjlighet att utveckla verksamheten med
fler stugor, en konferensanläggning med hotell etc. En förslagsskiss togs fram av en möjlig
köpare.
Utifrån förslaget gjordes en behovsbedömning som kom fram till att förslaget sannolikt skulle
innebära en betydande miljöpåverkan. Detta då stora delar av områden med naturvärden
föreslogs exploateras. Som en del i MKB-arbetet genomfördes en naturvärdesinventering av
Sandöklubben under sommaren 2009 (Henriksson 2009). Utredningsområdet framgår av figur
2 nedan.

Figur 2. Som en del i arbetet med att ta fram denna MKB genomfördes sommaren 2009 en
naturvärdesinventering innanför den blåmarkerade linjen.
Naturvärdesinventeringen har sedan legat som grund till det nya idéförslag till utveckling av
Klubbvikenområdet som den möjliga köparen tagit fram, se figur 3 nedan. Omfattande hänsyn
har tagits till de naturvärden som finns i området vilket inneburit att de negativa
miljökonsekvenserna minskat. Planområdet har avgränsats för att lämna en så stor del av de
skyddsvärda skogsmiljöerna, strandängarna och hedmarken utanför som möjligt.
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Figur 3. Idéförslag till utveckling av Klubbviken, framtagen av MAF Arkitektkontor.
2 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 Riksintressen

Sandön är en del av ett större område som är av riksintresse för naturvård enligt miljöbalken.
Ön ingår dels i Kustområdet och skärgården i Norrbotten som på grund av de höga natur- och
kulturmiljövärdena är av riksintresse enligt 4 kap 1 §. Sandön ingår dessutom i ”Övärlden
utanför Luleälvens mynning” som genom de höga naturvärdena kopplade till växt- och
djurliv, lösa avlagringar och kulturmiljövärden är av riksintresse enligt 3 kap 6 §.
Vattenområdet ingår i ett större område som är av riksintresse för yrkesfisket enligt
miljöbalken 3 kap 5 §. En stor del av området är riksintresse för rennäringen enligt samma
lagrum i miljöbalken, dvs 3 kap 5 §.
2.2 Översiktsplan

För området gäller Luleå kommuns fördjupade översiktsplan från 1993 (Luleå kommun.
1993). I planen har området med omgivningar nr 49 Klubbviken och Södra Likskär.
Rekommendationen säger att ”Turism, rörligt friluftsliv, och rekreation prioriteras i området.
Endast bebyggelse och anläggningar för dessa ändamål bör medges. Vid prövning av ny
bebyggelse, anläggningar mm bör stor hänsyn tas till natur- och kulturvärden.
Området berörs även av Översiktsplan för Luleå kommun från 1990. Där pekas området ut
som viktigt för Friluftsliv och turism i och med att det ingår i område 43. Sandön-KlubbvikenLikskär friluftsområde med ”Bad restaurang, bastu, stugby, utflyktshamnar” (se Luleå
kommun 1990 karta 7). Vattenområdet pekas i planen ut som ingående i ett större område
som Allmän hamn (se Luleå kommun 1990 karta 11).
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2.3 Naturvårdsplan

En del av området ingår i Sandöklubben som klassades i högsta värdeklass, klass 1 i
kommunens naturvårdsplan (Luleå kommun 2000). Sandöklubben beskrivs som varande ”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.” (Henriksson & Bergelin 1996).
2.4 Grön skogsbruksplan

Luleå kommun har en grön skogsbruksplan för sitt skogsinnehav. De trädklädda delarna av
planområdet ingår i skogsbruksplanen och har fått målklassningen Naturvård, orörd. En
klassning som innebär att inget skogsbruk skall bedrivas. Området lämnas istället för fri
utveckling.
2.5 Naturreservatsbildning

Länsstyrelsen i Norrbottens län utreder möjlighet att bilda ett naturreservat i anslutning till
Klubbviken. Inget färdiggenomarbetat förslag till avgränsning finns idag. Syftet med
reservatet torde främst vara att skydda skogsmiljöer med höga naturvärden, men även att ge
möjligheter till rika naturupplevelser för besökare.
3 AVGRÄNSNINGAR

Geografiskt avgränsar sig MKB:n till det aktuella planområdet, se karta 1 ovan. MKB:n
beskriver den miljöpåverkan som antas uppstå som en direkt konsekvens av planen både inom
och utanför det planlagda området. Som nollalternativ har antagits att detaljplanen inte
genomförs och området har kvar sitt nuvarande utseende. Någon alternativ lokalisering av
planområdet har inte studerats. Detta då planens förutsättning är en utveckling av den
befintliga verksamheten på platsen.
4 SAMRÅD

Ett samråd när det gäller avgränsningen av MKB:n har gjorts med Länsstyrelsen i Norrbottens
län. Enligt samrådet var det följande intresseområden som var tänkta att studeras noggrannare:
Friluftsliv, De svenska miljökvalitetsmålen för: Levande skogar (12), Ett rikt växt och djurliv
(16), Grundvatten av god kvalitet (9), Hav i balans samt levande kust och skärgårdar (10)
samt hur avloppssystemet till planerade anläggningar etc kommer att påverka miljön.
5 BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET

Planområdet ligger på den norra udden längst i öster på Sandön, inom fastigheten ”Sandön
2:20Y”. Som namnet antyder består marken av sand i form av delar av Lulelälvens
isälvssediment. Planområdet består idag av badplats, stugby, fritidshamn, restaurang, samt
skogsmark och hedmark med bland annat aktiva och vegetationsklädda sanddyner. Planen
kommer att medge att fler stugor byggs samt en utveckling av restaurangverksamheten med
en hotell- och konferensanläggning. Planförslaget möjliggör för två nya infiltrationsområden.
I samband med att detaljplanens genomförs kommer den befintliga infiltrationsanläggningen
att avvecklas då den ligger inom det område som föreslås som konferenshotell. En ny
vattentäkt/brunn kommer sannolikt att behövas för att täcka behovet av vatten. En utredning
av vatten och avlopp kommer att genomföras innan detaljplanen ställs ut. Vatten och avlopp
kommer att dras till flertalet av de nybyggda stugorna liksom till hotell- och
konferensanläggningen.
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Utifrån innehållet i planen har planområdet delats in i 20 delområden, se figur 4 nedan. Vad
planen medger för respektive delområde och hur delområdena ser ut idag presenteras nedan.

Figur 4. Indelning av det aktuella planområdet i 20 delområden.
5.1 Delområde 1 – Havsområde

I nordvästra hörnet av planområdet ingår ett havsområde som idag nyttjas för bad. I planen
benämns området W1 Öppet vattenområde där gemensam badbrygga får anordnas. Detta
innebär att planen ger möjlighet till att man kan anlägga en gemensam badbrygga här.

Foto 1. I nordväst ingår ett öppet vattenområde som idag nyttjas för bad.
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5.2 Delområde 2 – Gästhamn

I nordost ligger Klubbvikens gästhamn, se foto 2 nedan. I planen benämns området WV1
Gästhamn. Planen innebär ingen förändring av hamnen.

Foto 2. Klubbvikens gästhamn ligger i planområdets nordöstra del.
5.3 Delområde 3 – Sandstrand och hed

Längs stranden i norr finns sandstrand som planläggs som naturmark och i planen benämns
NATUR, Naturområde. Syftet är att trygga allmänhetens tillgång till området. I öster är
stranden vegetationsfri, se foto 3 nedan, medan sanden i den västra delen delvis är bunden av
vegetation, se foto 4 nedan. Längre upp på stranden övergår den till att bli sandhed, se foto 5
nedan. Här förekommer bl a den rödlistade insekten liten myrlejonslända.

Foto 3 & 4. I norr ingår sandstrand som planläggs som allmän mark. I öster är stranden
vegetationsfri (fotot t v) medan sanden delvis är vegetationsbunden i väster (fotot t h).
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Foto 5. I den enslinje som röjts för sjöfarten i planområdets västra kant domineras
vegetationen av lavar och vedartade ris som lingon, mjölon och nordkråkbär. Närmast
stranden finns lägre sanddyner.
5.4 Delområde 4 – Lek- och rekreationsområde

Innanför gästhamnen, delområde 2, planläggs ett område där marken generellt inte får
bebyggas. I väster är sanden till största delen bunden av vegetation medan den östra delen i
stort sett består av öppen sand. Idag finns bl a en minigolfbana och en ”lekpark” anlagd inom
delområdet, se foto 6 nedan. Här finns även ett par smärre byggnader. Planen medger en
högsta byggnadshöjd av 3 meter.

Foto 6. Ett område där inga nya byggnader får uppföras planläggs innanför gästhamnen. I
dag nyttjas området huvudsakligen för lek, solbad och allmän rekreation.
5.5 Delområde 5 – Stugområde och servicebyggnader

Den östra delen av delområde 5 består idag till stor del av mark med begränsad
markvegetation beroende på markslitage. Det finns däremot ett ganska stort inslag av tall i
trädskiktet, tallar som delvis har en betydande ålder, se foto 7 nedan. I delområdet finns fem
uthyrningsstugor, se foto 8 nedan, och en större servicebyggnad med bastu och dusch. I den
västra kanten av delområdet ligger en enslinje för sjöfarten där byggnader saknas idag. Alla
träd har röjts bort inom enslinjen vilket gjort att områdets låga sanddyner domineras av
- 11 -

hedvegetation i form av lavar, mossor och vedartade ris som lingon, mjölon och nordkråkbär.
Planen medger att en stugby anläggs. För delområdet föreslås en största sammanlagda
bruttoarea om 1 500m2 och byggnadernas högsta totalhöjd är satt till 7 meter. Stugorna som
byggs får maximalt vara 35 m2. Enligt planen får servicebyggnader uppföras, bruttoarean för
respektive sådan byggnad får ej överstiga 400 m2.

Foto 6 och 7. Inom delområde 5 finns idag ett flertal äldre tallar (t v). Idag finns bl a fem
uthyrningsstugor här (t h). Planen medger att stugor om max 35 m2 får byggas i denna del.
Dessutom får servicebyggnader om max 400 m2 styck uppföras här.
5.6 Delområde 6 – Stugområde, enslinjen söder

Söder om den västra delen av delområde 5, ovan, fortsätter vegetationen i enslinjen att vara
likartad, dvs vara hedartad. I denna del minskar dock andelen blottad sand. Planen medger att
en stugby anläggs här. Stugorna som byggs i denna del får vara större än i delområde 5. De
får maximalt ha en ha en bruttoarea på 70 m2 medan högsta totalhöjd även här satt till 7 meter.
Den största sammanlagda bruttoarean föreslås till 400 m2.
5.7 Delområde 7 – Äldre tallskog

Detta delområde ligger i planområdets västra del, ovanför strand och hed. Vegetationen består
av äldre tallskog och har i planen planlagts som Natur, Naturområde och kommer således inte
att exploateras.
5.8 Delområde 8 – Teknisk anläggning i yngre tallskog

I sydväst finns ett mindre delområde som planlagts som Teknisk anläggning. Här kan
möjligen en avloppsanläggning anläggas. Idag består vegetationen i området av en ogallrad
ung tallskog.
5.9 Delområde 9 – Äldre tallskog

Detta delområde ligger i sydväst. Vegetationen består av äldre tallskog och har i planen
planlagts som NATUR, Naturområde och kommer således inte att exploateras.
5.10 Delområde 10 – Hedvegetation i enslinje

Detta delområde ligger i sydväst. Vegetationen består av sandhed och utgör en del av en
upphuggen ”gata” i tallskogen. I respektive ände av ”gatan”, utanför delområdet, står enslinjer
som på som visar en farled. Heden har i planen planlagts som NATUR, Naturområde och
kommer således inte att exploateras.
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5.11 Delområde 11 – Äldre tallskog

I planområdets södra del finns ett större område med gammal tallskog. Området bedömdes i
naturvärdesinventeringen ha ett mycket högt naturvärde. I planen anges området som NATUR,
naturområde och kommer således inte att exploateras.
5.12 Delområde 12 – Konferenshotell i tallskog

Uppe på planområdets högst belägna delar, med utsikt över havet och farleden till och från
Luleå hamn ligger delområde 12. Vegetationen i området består delvis av äldre tallskog av
ristyp, se foto 8 nedan. Inom en mindre del av delområdet finns idag en infiltrationsanläggning för avloppsvatten. Denna kommer att försvinna när planen genomförs. Planen
medger att det inom delområdet får byggas konferenshotell med en största bruttoarea om 2400
m2. Högsta totalhöjd är i planen satt till 7 meter.

Foto 8. Vegetationen inom delområde 12 består delvis av tallskog av ristyp.
5.13 Delområde 13 – Obebyggd mark samt restaurang

I delområdet finns idag Klubbvikenanläggningens restaurang, se foto 9 nedan, ingår gör även
en smal remsa i anslutning till mindre uthyrningsstugor, se kapitel 5.14 nedan. Planen
avgränsar en byggrätt för restaurangen. Totalhöjden är satt till 12 meter. Utöver detta medger
planen inga byggnationer.
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Foto 9. Inom delområde 13 finns idag Klubbvikens restaurang. Utöver denna byggnad tillåter
inte planen några nybyggnationer.
5.14 Delområde 14 – Stugområde, farledsstranden norr

Planområdet gräns i öster är stranden till den muddrade farleden till och från Luleå hamn. En
smal remsa i delar av det strandnära området har i planen angivits som stugor till hotellet.
Idag finns här 13 mindre stugor (10 m2 stora), se foto 10 nedan. Den största sammanlagda
bruttoarean är i planen satt till 230 m2. Fler stugor ryms inom delområdets södra del, se foto
11. Stugorna som byggs får enligt planen maximalt ha en bruttoarea på 10 m2 och ha en
högsta byggnadshöjd om 3,6 meter. I Planillustrationen redovisas de befintliga stugorna
tillsammans med ytterligare 10 stugor.

Foto 10 & 11. I delområde 14 finns idag 13 mindre stugor om 10 m2 (t v). Enligt planen får
ytterligare stugor i denna storlek uppföras och utrymme finns (t h).
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5.15 Delområde 15 – Stugområde, farledsstranden söder

Detta delområde är precis som det ovan beskrivna delområde 14 en smal remsa utmed den
östra stranden, vid farleden. Idag består området av en betonglagd gångväg omgiven av
sandhed. Stranden är uppbyggd av sten. Enligt planen planläggsområdets som Friluftsområde
stugby. Den största sammanlagda bruttoarean är i planen satt till 300 m2. Stugorna som byggs
får enligt planen maximalt ha en bruttoarea på 10 m2 och ha en högsta byggnadshöjd om 3,6
meter. I Planillustrationen redovisas 30 nybyggda stugor.
5.16 Delområde 16 – Planlagt friluftsområde, stugby som inte får bebyggas

I öster ingår ett område, delvis mellan delområde 12 och 17 liksom i anslutning till
delområdena 15, 18, 19 och 20. Vegetationen i området består huvudsakligen av
hedvegetation. I området går en gångväg till bastun, delområde 20. Planen anger området som
Friluftsområde, stugby men att det delområdet inte får bebyggas.
5.17 Delområde 17 – Teknisk anläggning på sandhed

I det norra hörnet av den större sandhed, se foto 12 nedan, som bl a utgör delområde 18 nedan
ligger ett mindre område som i planen benämn Teknisk anläggning. Här föreslås att en
infiltrationsanläggning för avloppsvatten byggs.

Foto 12. I planområdets sydöstra del ligger ett område med sandhed.
5.18 Delområde 18 – Hedområde i sydöst

I den sydöstra delen av planområdet ligger ett delområde som idag domineras av sandhed.
Aktiva sanddyner finns liksom omfattande partier med vegetationslösa sandmarker. Förutom
öppna partier blir inslaget av tall större på flera platser. Områdets planläggs som Natur,
Naturområde. Naturvärdesinventeringen klarlade att naturvärdet generellt är högt. Flera
rödlistade arter som är knutna till öppna sandmiljöer är påträffade. Detta gäller t ex
skalbaggen dynskulderlöpare och rovstekeln Ammophila campestris. Liten myrlejonslända har
en mycket stark och individrik population inom delområdet.
5.19 Delområde 19 – Stugby i område med muddermassor

I söder, nära bastubyggnaden i delområde 20 nedan, ingår ett mindre område där
muddermassor har lagts upp, se foto 13 nedan. Idag är delområdet huvudsakligen beväxt med
björk och al men även tall förekommer. Delområdet är obebyggt. Planen medger ett nytt
stugområde. Antalet stugor som får byggas i delområdet regleras till att ha en största
maximala bruttoarea om 800 m2. Stugorna får maximalt ha en ha en bruttoarea på 70 m2
medan högsta totalhöjd är satt till 7 meter. I Planillustrationen redovisas 12 stugor.

- 15 -

Foto 13. Längst i sydöst har mudder massor lagts upp vilket innebär att sandheden övergått i
att bli trädbeväxt. Planen medger att en stugby med stugor med en bruttoarea om 70 m2 får
byggas i detta delområde.
5.20 Delområde 20 – Befintlig bastubyggnad i sydost

Delområde 20 är ett begränsat område i planområdets sydöstra hörn. Här ligger i dag en
servicebyggnad med bastu. I planen anges det som N1, Friluftområde Stugby. Planen medger
en byggnad med en högsta byggnadshöjd om 3,6 meter.
6 NATURVÄRDEN INOM PLANOMRÅDET

Som framgår av kapitel 2.1 är planområdet riksintresse för naturvård enligt Miljöbalken.
Vidare framgår av kapitel 2.3 att huvudparten av planområdet ingår i Sandöklubben som
klassades i högsta värdeklass, klass 1 i kommunens naturvårdsplan (Luleå kommun 2000).
Den naturvärdesinventering som nu gjorts (Henriksson 2009) bekräftar Sandöklubbens höga
naturvärden. Ur inventeringen kan man konstatera att tre typer av miljöer inom planområdet
är särskilt betydelsefulla ur ett naturvårdsperspektiv.
6.1 Tallskogsmiljöer

En betydande del av Sandöklubbens naturvärden är knutna till gammal tallskog med
förekomst av död ved och gamla träd. Naturvärdesinventeringen visade att det finns få lika
värdefulla objekt över huvudtaget. En del av denna tallskog ligger inom det nu
detaljplanelagda området. Det gäller framförallt delområdena 7, 9 och 11 men även delar av
delområde 12.
Det bör påpekas att även de delar av delområde 5 som idag är bebyggda med stugor har
betydande tallkvaliteter. I delområdena förekommer flera sällsynta arter. Den sedan april
(2010) rödlistade talltickan växer t ex på ett flertal träd, se foto 14 nedan. Även tallar med
spår efter den rödlistade reliktbocken finns i dessa båda delar. Flera andra ovanliga arter
knutna till tall, som påträffats i närområdet, torde ha goda förutsättningar att finnas här.
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Foto 14. Den sedan april 2010 rödlistade tallticka (Phellinus pini) växer på flera tallar i
delområdena 5 och 11. Här i anslutning till stugorna i delområde 5.
6.2 Sandhedar

Utöver tallkvaliteterna ovan är det areellt sätt framförallt hed- och sanddynmiljöerna inom
planområdet på Sandöklubben som har ett högt naturvärde. En av anledningarna till det höga
naturvärdet är att flera rödlistade arter som är knutna till öppna sandmiljöer är påträffade i
eller i direkt anslutning området. Detta gäller t ex skalbaggen dynskulderlöpare och rovstekeln
Ammophila campestris. Naturvärdesinventeringen visade vidare att liten myrlejonslända har
en mycket stark och individrik population inom Sandöklubben som helhet. Arten noterades
både inom delområde 3, se foto 15 nedan, och delområde 18. Naturvärdena knutna till de
öppna sandmarkerna är även kopplade till naturliga processer i landhöjningskust med bl a
aktiv sanddynbildning och de tydliga växtsuccessionerna som finns där. Detta gäller inte
minst i delområde 18.

Foto 15. Kraterlika fångstgropar i sanden inom delområde 3 tillhörande larver till den
rödlistade insekten liten myrlejonslända (Myrmeleon bore).
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6.3 Blomrika marker med strandvial

Inom planområdet finns bitvis blomrika marker där strandvial utgör ett betydande inslag, se
foto 16 nedan. Speciellt gäller detta utmed stranden till farleden i öster, inom delområde 14
och 15. Dessa blommor är av stor betydelse för nektarsökande insekter. Flera sällsynta arter
noterades vid naturvärdesinventeringen.

Foto 16. Utmed stränderna finns växtsamhällen med stort inslag av blommande örter inte
minst av strandvial, som här i delområde 15. Blommornas nektar är av stor betydelse för
näringssökande insekter och flera sällsynta arter noterades på dessa vid
naturvärdesinventeringen.
7 MILJÖKONSEKVENSER

De övergripande konsekvenserna av planens genomförande bedöms vara följande. Genom att
nybyggnationer kommer till stånd innebär det att exploateringsgraden inom området ökar. Ett
av syftena med att öka exploateringen är att möjliggöra att fler besökare kommer till området.
Att området ligger på slitagekänslig sandmark innebär att en av de tydligaste konsekvenserna
av planen är ett ökande och betydande markslitage. Detta gäller både i anläggningsfasen och
på längre sikt. Vägar/stigar kommer att dras till stugor och övriga nybyggda hus. Storlek för
eventuella interna vägar regleras inte i planen. I samband med byggnationerna torde även
mark runt de aktuella byggnaderna och vägarna beröras, t ex beroende på att mindre
massupplag upprättas, att temporära manskapsbodar ställs upp etc. Kring nyuppförda
byggnader kommer markslitaget troligtvis både bli långvarigt och extra tydligt, se t ex foto 7
ovan.
Till de flesta byggnaderna kommer vatten, avlopp och el att dras. Ledningsdragningar,
vägarna och husen kommer att ta i anspråk mark som tidigare var naturmark (gäller både
hedmark och skog). För att detta skall bli möjligt kommer troligen både enstaka träd att
avverkas liksom en mindre del av Sandöklubbens skogsmark (kring hotell- och
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konferensanläggningen). En del av de planerade husen kommer att placeras i områden som
idag ligger några hundra meter från de marker som idag är exploaterade. Detta torde innebära
ett ökat slitage i områden som idag är relativt lite besökta och därigenom relativt opåverkade
av slitage. Detta innebära med andra ord att markslitaget i området som helhet kommer att
öka. Som nämns ovan går det inte att i detalj beskriva hur stor konsekvensen blir då det är
även vanskligt att bedöma hur mycket besökstrycket som helhet kommer att öka. Vid en
omfattande exploateringsgrad med många nya besökare finns risk att vegetationsskadorna blir
omfattande och att i nuläget vegetationsklädd mark övergår till att bli vegetationsfri med
blottlagd sand som följd.
7.1 Miljökvalitetsnormer

Det är miljökvalitetsnormen för utomhusluft (förordning 2001:527) som är aktuell i den nu
behandlade verksamheten. Detta då transporter till och från Sandön ger upphov till luftutsläpp
av t ex kväveoxider och partiklar. Enligt uppgifter från Luleå kommun klarar Sandön med
råge alla miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Den aktuella verksamheten bedöms bara
påverka utomhusluften i begränsad omfattning vilket innebär att det inte kommer att göra att
normerna överskrids.
7.2 Miljökvalitetsmålen

Riksdagen har tagit beslut om 16 miljökvalitetsmål. I bilaga 1 presenteras översiktligt på
vilket sätt genomförandet av detaljplanen kan komma att påverka miljömålen
7.3 Påverkan på friluftsliv

Förutsättningarna för det rörliga friluftslivet kommer troligen både påverkas positivt och
negativt av planen. Utveckling av Klubbvikenområdet innebär bättre förutsättningar för mer
ordnade friluftsaktiviteter, t ex genom att fler stugor byggs. Planläggningen innebär vidare att
den långsiktiga tillgången på en allmän badplats i området säkras. Vid en omfattande ökning
av antalet besökare finns risk att förutsättningar för mer fria friluftslivsaktiviteter försvåras.
7.4 Påverkan på biologisk mångfald

Planområdet ligger, som framgår ovan, i sin helhet inom ett område av riksintresse för
naturvård enligt miljöbalken. Påverkan av planen på riksintresset bedöms inte som obetydligt.
Underlaget till denna bedömning utgörs av den resterande delen av aktuellt kapitel.
De tallkvaliteter som beskrivs i kapitel 6.1 ovan kommer beröras av planen. Omfattningen av
påverkan på sällsynta tallknutna arter och tallskogen i sin helhet är beroende på flera olika
faktorer. Till dessa hör detaljplacering av byggnader, exploateringsgrad och vilken hänsyn
som tas vid t ex grävningar. Det bör även påpekas att även tallar som inte avverkas riskeras att
skadas vid byggnationer. Detta genom att rotsystem kan skadas vid grävningar. Det är i
nuläget omöjligt att uttala sig om hur stor andel av tallarna och vilka tallar inom delområdena
som kommer att avverkas vid byggnationer. Det torde dock vara svårt att ta en omfattande
hänsyn till dessa tallkvaliteter om en större hotellbyggnad skall uppföras inom delområde 12.
Att höja exploateringsgraden inom delområde 5 kommer också få negativa konsekvenser för
naturvärden knutna till tall.
Död ved är av stor betydelse för många ovanliga arter. Flera av de sällsynta arter som finns i
närområdet är på ett eller annat sätt knutna till död ved. Om planen genomförs kommer detta
innebära ett ökat besökstryck på både planområdet och angränsande delar. Idag kan man
konstatera att det sker vedtäkt i de biologiskt värdefulla tallskogarna (Henriksson 2009) på
Sandöklubben. Ett ökat besöktryck innebär därmed en risk att denna vedtäkt ökar i
omfattning.
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Planområdet berör flera partier med hedvegetation. I kapitel 6.2 beskrivs att det framförallt är
i delområdena 18 och 3 som naturvärdena knutna till sådana marker är högst. Områdenas
vegetation kommer, som påpekas ovan, i ökad utsträckning påverkas genom slitage. Slitaget
kommer att påverka vegetationen och kan få konsekvenser för den naturliga
successionen/vegetationsutvecklingen som områdena genomgår. Kraftigare slitage kan ge
skador på geologiska formationer och kan därigenom ge irreversibla skador.
Stora delar av planområdet bedöms som mycket slitagekänsligt. Riskerna för irreversibla
skador p g a planen bedöms därför som påtagligt. En omfattande sandflykt kan bli resultatet
och t ex aktiva sanddyner riskerar att försvinna. Markslitage kan vidare uppkomma genom
olaglig terrängkörning. Detta är något som redan sker inom planområdet, se foto 17 nedan. Ett
ökat besökstryck kan innebära att terrängkörning ökar i omfattning.

Foto 17. Olaglig terrängkörning med fyrhjulingar förekommer idag inom området, som här i
delområde 5. Detta bidrar till markslitage. Terrängkörning skulle kunna öka med ett ökat
besökstryck.
I nedanstående karta, figur 5, visas en principskiss hur utbredningen av slitage i området kan
utvecklas.
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Figur 5. Principskiss över hur markslitage kan utbreda sig över området.
Den rödlistade arten liten myrlejonslända noterades vid naturvärdesinventeringen ha mindre
förekomster på hedarna i både delområde 5 och delområde 18. Arten förekommer i miljöer
med omväxlande öppen sand och hedvegetation. En ökad exploateringsgrad kommer, som
påtalats ovan, innebära att markslitaget ökar. I samband med fältbesök på Sandöklubben har
markslitage studerats kring befintlig bebyggelse och på sandstränderna. Slutsatsen är att det är
sannolikt att markslitaget i delområde 5 kommer öka så mycket att förutsättningarna för liten
myrlejonslända kommer att försvinna. Ett ökat markslitage i andra delar Klubbvikenområdet
kan eventuellt komma att kompensera för detta genom att nya lämpliga områden för arten
skapas.
De blomrika marker som presenteras i kapitel 6.3 torde påverkas av planen då omfattande
byggnationer kommer att ske utmed stranden i delområde 14 och 15.
För att i detalj kunna beskriva konsekvenser för respektive ovanlig art inom planområdet
krävs betydligt mer ingående studier än vad som utförts här. Att detta inte genomförts beror
på att det inte har bedömts ligga inom ramen för denna MKB.
7.5 Påverkan under byggtiden

Att bygga påverkar under byggtiden t ex mark och vegetation. Då området består av sand
innebär detta att det är särskilt slitagekänsligt. Oundvikligen kommer byggnationer ge mer
eller mindre omfattande markslitage och sand kommer att friläggas. Temporära massupplag,
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parkeringsplatser för fordon och maskiner samt byggtransporter kan medföra störningar för t
ex rörligt friluftsliv och fåglar.
7.6 Framtida konsekvenser

Vid utredningen har det framkommit synpunkter på ett behov av en åretruntväg till
planområdet inklusive en bilbro över till Sandön från fastlandet. I dagsläget finns beslut om
en gång/cykelbro över Tjuvholmssundet, men inte om någon bilbro. Då inga beslut föreligger
om en bilväg ligger detta utanför den nu aktuella MKB:n.
8 SKADELINDRANDE ÅTGÄRDER
8.1 Ledningsdragningar

För att minimera ingreppens storlek och därigenom minimera miljökonsekvenserna av vattenavlopps- och elledningar rekommenderas att dessa läggs under de vägar/stigar som kommer
att anläggas. I planbeskrivning har detta tagits på allvar och där framgår att: ”Det är av stor
vikt att ledningsdragningarna i första hand placeras i befintlig infrastruktur. Marklov införs
på plankartan för att skydda den känsliga naturmiljön vid ledningsdragningar”.
8.2 Vedtäkt

De naturvärden som finns i omgivande skogsmiljöer är delvis knutna till förekomst av död
ved (torrträd, torrakor, grova döda grenar och lågor) och gamla träd. Ett ökat besökstryck
skulle kunna medföra att den döda veden eldas upp i än större grad än idag. För att begränsa
denna risk kan man bland annat tänka sig följande skadelindrande åtgärder.
 Information om den döda vedens betydelse
I stugorna, på informationstavlor vid anläggningen och utmed en eventuell naturstig
kan man beskriva den döda vedens betydelse för biologisk mångfald.
 Tillse att ved finns
Genom att se till att det alltid finns ved vid eventuella eldplatser inom planområdet.
 Inga öppna spisar/eldstäder
En idé vore att undvika att bygga öppna spisar i de kommande stugorna.
8.3 Markslitage

Genom att anlägga stigar etc kan man kanalisera besökare från t ex mer slitagekänsliga delar
av Sandöklubben till mindre känsliga. Genom information i foldrar och på tavlor kan man
också på olika sätt påverka inom vilka områden besökare kommer att röra sig inom. Även om
dessa åtgärder genomförs torde markslitage öka betydligt i området.
8.4 Undvik exploatering av skyddsvärd natur

Under arbetet med planen har successivt flera områden med höga naturvärden undantagits
från att bli exploaterade. Planen innebär fortfarande att några områden med höga naturvärden
kommer att exploateras. Det gäller t ex byggandet av hotell- och konferensanläggningen inom
tallskog med höga naturvärden i delområde 12 och den tekniska anläggningen i hedområde i
delområde 17 och stugbyggnationer i tallskog och hedmark i delområde 5.
8.5 Plantering av nektarrika blommor

Partier med nektarrika blommarker kommer att exploateras om planen genomförs (i
delområde 14 och 15). För att reducera skadorna rekommenderas att t ex strandvialfrön sprids
över lämpliga marker.
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Bilaga 1
Översiktlig analys över hur planen påverkar de svenska
miljökvalitetsmålen
Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan

Påverkan
Ja
Nej
(x)

Frisk luft

(x)

Bara naturlig försurning

(x)

Giftfri miljö

(x)

Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö

(x)

Ingen övergödning

-

Levande sjöar och
vattendrag
Grundvatten av god kvalitet

Anmärkning
Transporter till planområdet kommer
sannolikt att bidra med utsläpp av
klimatpåverkande gaser (CO2). Detta gäller
inte minst båttransporter.
Transporter till planområdet kommer
sannolikt att bidra med luftutsläpp som
påverkar luftkvaliteten, inte minst i direkt
anslutning till motorerna. Detta gäller inte
minst båttransporter.
Transporter till planområdet kommer
sannolikt att bidra med luftutsläpp bl a i
form av kväveoxid som verkar försurande.
Detta gäller inte minst båttransporter.
Ett begränsat bidrag till att gifter kommer
ut i naturen torde verksamheten ge upphov
till (Det gör den mesta verksamhet).

x

-

Om ospecificerad el köps in till den
framtida verksamheten kommer viss del
från kärnkraft, vilket i så fall bidrar till
olika typer av radioaktiva utsläpp.
Påverkan genom gödning av havsområdet
utanför planområdet beror på utformning
och troligen även lokalisering av
reningsanläggning för avloppsvatten.
Underlag om detta saknas varför
miljökonsekvensen inte närmare kan
bedömas.

x
-

-

Beroende på hur tillgången på grundvatten
ser ut och hur vattenförsörjningen kommer
att ske kan påverkan på grundvattnet ske.
(Separat undersökning för detta behövs för
att utreda frågan närmare).
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Hav i balans samt levande
kust och skärgårdar

(x)

Myllrande våtmarker

Levande skogar

x

x

Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö

Ett rikt växt och djurliv

-

x
x
x

x

I stort sett bedöms ingen påverkan på detta
miljökvalitetsmål. En hög
exploateringsgrad av delområde 11 skulle
kunna vara negativt.
Strandängen som ligger på Sandöklubbens
östra sida (utanför det planlagda området)
är klassad i högsta värdeklass vid
länsstyrelsens våtmarksinventering. Varken
den eller någon annan våtmark bedöms
påverkas av projektet.
En del av planområdet berör en tallskog
som i skogsbruksplanen getts klassningen
Naturvård orörd. Skogen har ett högt
naturvärde och delar av skogen kan komma
att avverkas.

Att området planläggs torde ge goda
förutsättningar för att en god bebyggd
miljö kan erhållas.
Se separat utredning i kapitel.

(x) – endast mycket begränsad påverkan
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