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Förord
Boden är en välkänd militärstad, där Bodens kommun och Försvarsmakten sedan
låinge har verkat i samftirstånd. En strävan efter god planerad samordning
gällande fysisk planering mellan båda parter är nödvändig för att Bodens
kommun kan utvecklas som kommun, samt att Försvarsmakten kan utveckla sin
verksamhet på orten.

Samhällets utveckling och Försvarsmaktens verksamhetsftiråindringar under
senare år har öppnat upp für nya utmaningar och nya planeringsftirutsättningar.
Bodens kommun och Försvarsmakten har sedan januari 2011 gemensamt arbetat
fram riktlinjer für utbyggnad av bostäder kring skjutftilt och övningsområden i
kommunen. Vi vill med dessa riktlinjer ge klarhet i vilka möjligheter berörda
kommuninvånare har att utveckla sina fastigheter. Denna överenskommelse är en
del i en kontinuerlig dialog som sker mellan BodenS kommun och
Försvarsmakten.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Sammanfattning 
Detta policydokument är en överenskommelse mellan Försvarsmakten och 
Bodens kommun och syftar till att underlätta hanteringen av plan- och 
bygglovsärenden inom utredningsområdet avseende skottbuller. 

Överenskommelsen ger riktlinjer för utbyggnad av bostäder inom påverkans-
området från riksintresset för totalförsvarets militära del i Bodens kommun. 

Inom utredningsområdet har 11 bebyggelsegrupper pekats ut. Inom dessa 
bebyggelsegrupper gäller de riktlinjer som Försvarsmakten och Bodens kommun 
kommit överens om. Utgångspunkten i policydokumentet är att reglera om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse, ersättningsbyggnader samt i vissa fall även 
nybyggnation, så att rimliga förändringar kan ske utan risk för att 
Försvarsmaktens riksintresse skadas påtagligt. Risken för påtaglig skada består 
här av begränsningar av verksamheten vid framtida miljöprövningar till följd av 
nytillkommen störningskänslig bebyggelse med ökat antal boende inom gällande 
riktvärden för skottbuller. 

För enstaka störningskänslig nyetablering inom utredningsområdet gäller 
generella riktlinjer för bostäder, vilket medger nybyggnation av bostad i 
anslutning till befintlig bebyggelse efter särskild prövning i varje enskilt fall. 
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

1. Inledning 

Boden har en stolt tradition som militärstad, där Försvarsmaktens inflytande 
tydligt avspeglas i bebyggelsen. Den militära verksamheten på skjutfälten och 
skjutbanorna i Bodens kommun är sedan länge känd och väl etablerad och den är 
ortsvanlig och bekant för alla som bor och vistas i kommunen. 

De senare årens förändringar i Försvarsmaktens organisation har lett till att 
nyttjandet av marken har förändrats. Bodens kommun har stött på nya 
utmaningar i markanvändningen, för att fylla de tomrum som bland annat 
Försvarsmaktens organisationsförändringar medfört. 

En viktig del i Bodens kommuns arbete är att kunna erbjuda attraktiva platser för 
boende och fritidsaktiviteter. För Försvarsmakten är det i sin tur viktigt att kunna 
öva i en miljö som så långt som möjligt påminner om stridsmiljön. Ett 
gemensamt policydokument med riktlinjer för utbyggnad av bostäder gynnar 
både Bodens kommun med dess invånare samt Försvarsmakten, där båda kan 
utvecklas i samförstånd inför framtiden. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna utredning är att skapa riktlinjer för utbyggnad av bostäder 
kring skjutfält och övningsområden i Bodens kommun. Området riktlinjerna 
avser består av omgivningspåverkan av riksintresset för totalförvarets militära 
del, som fastställdes 17 december 2010 (se Figur 1).  

Området för omgivnings-
påverkan av riksintresset för 
totalförsvarets militära del 
kommer i detta dokument att 
benämnas som utrednings-
område. Detta policydokument 
ska fungera som ett gemensamt 
planeringsunderlag och vara ett 
hjälpmedel vid förfrågningar om 
byggnation av nya bostäder eller 
ändring av befintliga bostäder 
inom utredningsområdet. 
Riktlinjerna ska inarbetas i den 
kommande kommuntäckande 
översiktsplanen, där det också 
görs en sammanvägning mot 
andra intressen. Figur 1. Påverkansområde för riksintresse 

totalförsvaret. 
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1.2 Bakgrund 

I samband med Försvarsmaktens ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet 
enligt Miljöbalken för Boden Södra och Kusträsk skjutfält, har ett stort antal 
yttranden från boende och fastighetsägare lämnats. En majoritet av dessa 
upplever inte bullret i sig som störande, men fastighetsägarna uttrycker sin oro 
över begränsningar i möjligheterna att få bygga nytt eller bygga till redan 
befintlig bebyggelse. 

I januari 2011 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från Bodens kommun 
och Försvarsmakten genom Norrbottens regemente I19 samt Artilleriregemente 
A9 i Boden. Arbetsgruppens uppgift var att tillsammans utforma riktlinjer för 
utbyggnad av bostäder avseende skottbuller, med hänsyn till Försvarsmaktens 
verksamheter i Boden och berörda kommuninvånares möjligheter att utveckla 
sina fastigheter. 

1.3 Bebyggelsegrupper, enstaka bebyggelse och 
detaljplanelagda områden 

De överenskomna riktlinjerna i detta policydokument avser bebyggelsegrupper 
och enstaka bebyggelse i utredningsområdet.  

En bebyggelsegrupp inom utredningsområdet kännetecknas av minst 10 
bostadshus som är sammanhängande och utgör en by, eller har bebyggelse med 
byakaraktär. Inga gällande detaljplaner finns inom de avgränsade 
bebyggelsegrupperna. 

Enstaka bebyggelse inom utredningsområdet avser bebyggelse utanför 
bebyggelsegrupperna och detaljplanelagda områden. 

Områden med gällande detaljplan omfattas inte av riktlinjerna eftersom 
skottbuller inom dessa inte är en begränsande faktor för byggnation. Byggnation 
i detaljplanelagda områden ska ske enligt gällande planbestämmelser. 
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2. Förutsättningar 

2.1 Bullermätningar och bullerberäkningar 

I Boverkets publikation ”Planera för god ljudmiljö” finns beskrivningar av 
mätningar och beräkningar av buller. Vid mätningar av ljud vägs olika 
frekvenser samman för att få ett sammanfattningsvärde, ett hörselanpassat mått, 
vilket visar på det av människan upplevda ljudet. Vid normala frekvenser och 
ljudstyrkor används s.k. A-vägning som dämpar låga frekvenser och förstärker 
medelhöga. Mätvärdet anges som decibel A, dBA, för skottbuller från 
finkalibriga vapen. För ljud med dominerande låga frekvenser, t.ex. fläktljud och 
för skottljud från grovkalibriga vapen och sprängningar används C-vägning. C-
vägningen dämpar inte de låga frekvenserna. Mätvärdet anges som decibel C, 
dBC. 

Försvarsmakten använder sig av en beräkningsmodell för skottbuller från 
skjutfält. Modellen har tagits fram i ett nordiskt samarbete (Nordisk Försvars-
bygg) under 1980-talet och är accepterad av Naturvårdsverket. Den beräknar ljud 
från fin- eller grovkalibriga vapen inom intervallet 50-200 meter och har 
korrektions-möjligheter för t.ex. avstånd, vegetation och vind. 

Försvarsmakten och Naturvårdsverket är sedan mer än 25 år överens om att 
redovisning av skottbuller vid miljöprövning av verksamhet eller i ärenden om 
fysisk planering görs med beräkningar. Beräkningarna bygger på noggrant 
uppmätta värden på olika avstånd och vinklar från ljudkällan under kontrollerade 
och jämförbara förhållanden. Beräkningarna blir därmed, till skillnad från 
enstaka mätningar, reproducerbara. Samtliga värden avser här momentana 
nivåer, dvs redovisar ljudutbredningen från enskilt skott. Det finns till skillnad 
från exempelvis trafikbuller i Sverige ingen allmänt accepterad modell för 
beräkning av ekvivalenta nivåer för skottbuller. 

Buller från grovkalibrig ammunition (>20 mm) mäts och beräknas i dBC och 
ljudet domineras av låga frekvenser. Ändelsen Lcx används efter dB som en 
beteckning på ljud från grovkalibriga vapen. Finkalibrig ammunition (<20 mm), 
där ljudet domineras av enstaka skott med ett kortvarigt impulsljud, mäts i dBA. 
Ändelsen Imp används efter dBA som beteckning på integrationstid. Riktvärden 
för buller illustreras med hjälp av beräknade kurvor för bullerutbredningen. 
Bullerkurvorna är beräknade av en akustikkonsult och baseras på den ovan 
nämnda beräkningsmodellen. 
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2.2 Buller från grovkalibrig ammunition 

De gällande riktvärdena enligt regeringens beslut 1998-04-06 för artilleri och 
andra grovkalibriga vapen är 95 dB Lcx för områden där antalet skott (med en 
ljudnivå på mer än 90 dB Lcx) överskrider ca 100 skott per år. Regeringen 
fastställde därvid ett förslag från Försvarsmakten i samråd med Naturvårdverket 
1995-06-16. Vid nyanläggning av skjutfält ska 5 dB Lcx lägre värden 
eftersträvas, vilket enligt de tillämpningsanvisningar som anges i förslaget också 
gäller vid planering av ny bebyggelse i anslutning till ett befintligt skjutfält. I 
förslaget nämns under tillämpningsanvisningarna även följande: ”Riktvärdet för 
nyanläggning 90 dB Lcx (vid skjutning med mer än 100 skott över 90 dB Lcx 
per år) kan synas lågt, d.v.s. vara ett strängt värde. Men det är en strävan från 
riksdag och regering att minska bullret i samhället”.  

En översiktskarta över skjutfält och övningsområden samt skjutbanor finns i 
Bilaga 1. Påverkansområde avser i huvudsak buller från grovkalibriga vapen. 

2.2.1 Boden Södra skjutfält 

Försvarsmaktens verksamhet inom Boden Södra skjutfält är en befintlig 
verksamhet som bedrivits under ca 100 år. Verksamhetsområdet är ca 150 
kvadratkilometer stort och innehåller skjutfält, övningsområde och riskområden. 
Staten genom Fortifikationsverket äger merparten av markområdet.  

Skjutfältet ligger i sydvästra delen av kommunen och sträcker sig även en bit in i 
grannkommunerna Älvsbyn och Luleå. Verksamheten på skjutfältet är 
tillståndspliktig för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § Miljöbalken. 
Försvarsmakten har 2008 lämnat in en tillståndsansökan för att bedriva fortsatt 
verksamhet inom Bodens södra skjutfält. Miljöprövning pågår för närvarande. 

2.2.2 Kusträsk skjutfält 

Försvarsmaktens verksamhet inom Kusträsk skjutfält är en befintlig verksamhet 
som bedrivits sedan 1940-talet. Verksamhetsområdet är ca 40 kvadratkilometer 
stort och innehåller skjutfält, övningsområde och riskområde. Staten genom 
Fortifikationsverket äger hela markområdet. 

Kusträsk skjutfält ligger norr om centralorten Boden, mellan Kusträsket och 
Krokträsket. Även verksamheten vid Kusträsk skjutfält är tillståndspliktig för 
miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § Miljöbalken. Miljöprövning pågår för 
närvarande. 
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2.3 Buller från finkalibrig ammunition 

Tre av bebyggelsegrupperna som presenteras i detta dokument är även påverkade 
av buller från finkalibrig ammunition. Verksamhet vid skjutbanor är 
anmälningspliktig enligt förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Det är Generalläkaren som är tillsynsmyndighet vid 
anmälningsärenden för verksamhet vid skjutbanorna. Naturvårdsverket har utgett 
allmänna råd och riktlinjer för buller från skjutbanor, NFS 2005:15. Riktlinjerna 
innebär att samråd med Försvarsmakten ska genomföras innan beslut fattas om 
bygglov inom ej detaljplanelagda områden med ljudnivåer högre än 60 dBA. 

2.3.1 Rödbergets skjutbanor 

Vid Rödberget finns sex skjutbanor. Vid den s.k. Skyttestadion finns det fyra 
vilka har en påverkan utanför statens mark: skjutbanor Norra Pek, Norra 
Akustisk, Mellersta Akustiska och Södra Pek. Vapen som används av 
Försvarsmakten på dessa skjutbanor är bland annat Ak4, Ak5 samt pistol. Buller 
från dessa skjutbanor påverkar Råbäcken/Skatan och Bodforsen. Övriga två 
skjutbanor ligger på västra sidan av Rödberget, in mot Boden Södra skjutfält, 
och påverkar ej bebyggelsen. 

2.3.2 Gammelbyns skjutbanor 

Vid Gammelbyn finns två skjutbanor, västra skjutbanan och mellersta. Vapen 
som används av Försvarsmakten på dessa skjutbanor är Ak4, Ak5 samt pistol. 
Buller från dessa skjutbanor påverkar Sundbrovägen. 

2.4 Ortsvanlighet 

Utredningsområdet har länge präglats av militär verksamhet av olika slag, 
alltifrån övningar ute på skjutfälten till övningar med militärfordon inne i själva 
centralorten Boden. Den militära verksamheten på skjutfälten och skjutbanorna i 
Bodens kommun är sedan länge känd och väl etablerad. Verksamheten är 
ortsvanlig och bekant för de som bor och vistas i kommunen. 

2.5 Hälsa och säkerhet för tredje man 

Inom utredningsområdet finns riskområden avseende hälsa och säkerhet för 
tredje man. Dessa riskområden kan vara befriade från buller, men innehåller 
övriga faktorer som kan utgöra en risk för allmänheten och vara olämpliga att 
bosätta sig intill. Det kan exempelvis vara ammunitionsförråd, som har en 
hemlig lokalisering av säkerhetsskäl. Vid remittering av plan- och lovärenden till 
Försvarsmaktens Högkvarter sker en kontroll av den tilltänkta åtgärden med 
avseende på hälsa och säkerhet för tredje man. 
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2.6 Områden i Sverige med liknande förutsättningar 

På senare år har kommuner fört en dialog med Försvarsmakten gällande 
bostadsbebyggelse inom områden som är påverkade av skottbuller, bland annat 
Simrishamns och Kristianstads kommuner. Dessa kommuner har liknande 
bullerproblem som Boden, där bostäder är lokaliserad i närheten av skjutfält och 
övningsområden som utgörs av riksintresse för Försvarsmakten. En lösning på 
deras problem har varit att i samråd med Försvarsmakten arbeta fram riktlinjer 
för bebyggelseutveckling inom dessa bullerstörda områden. Inom avgränsade 
områden kan om- och tillbyggnationer ske, samt även nybyggnation av bostäder. 
Dessa framtagna policydokument har varit utgångspunkten när arbetsgruppen 
från Bodens kommun och Försvarsmakten har utarbetat riktlinjerna för 
utbyggnad av bostäder inom det aktuella utredningsområdet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Policydokument för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, 
Simrishamns kommun. 
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3. Allmän beskrivning av utredningsområdet 
Utredningsområdet är det avgränsade område som påverkas av den verksamhet 
som konstituerar riksintresse för totalförsvarets militära del. Enligt 
Försvarsmakten utgör alla militära markområden som kasernområde, övnings- 
och skjutfält, områden med flygverksamhet m.m. riksintresse för totalförsvaret. 
Vid övnings- och skjutfält påverkas också stora markområden utanför det 
militära markområdet av buller och kan utgöra delar av riskområden. 

3.1 Landskapet 

Utredningsområdet består till största delen av stora arealer barrskog. Skogs-
landskapet har även en stor betydelse för rennäringen och friluftslivet. 

3.2 Befolkning 

Bodens kommun har ca 27 500 invånare, varav 80 procent bor i centralorten. 
Befolkningsutvecklingen har varit negativ i Bodens kommun mellan 1995-2009, 
vilket till stora delar beror på rationaliseringar inom Försvarsmakten och 
sjukvården. Under år 2010 ökade befolkningen något främst på grund av en ökad 
inflyttning från utlandet. Integrationen av nyanlända som kommer till Boden är 
en viktig framgångsfaktor för den framtida utvecklingen. Försvarsmakten satsar i 
Boden och kommer att anställa 600-700 soldater fram till 2014, vilket har stor 
betydelse för Boden i form av bland annat befolkningsutveckling, arbetsplatser, 
lägenhetsuthyrning och handel. Samarbete sker för att klara rekryteringen och 
erbjuda möjligheter för medföljande vad avser utbildning eller att utveckla 
företagsidéer. 

Inom utredningsområdet bor 886 invånare1. I tabeller över befolkning finns även 
ett jämförelsetal från 2005. 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Utredningsområde 2005 2011 2005 2011 
Totalt antal 890 886 253 268 
Tabell 1. Antal invånare och antal befolkade fastigheter inom 
utredningsområdet. 

                                                 
 
1 Invånarantal avser mantalsskriven befolkning. 
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Inom utredningsområdet bor 410 invånare där bullret understiger 90 dB Lcx. Där 
bullernivån ligger mellan 90-95 dB Lcx bor 470 invånare fördelat på 109 
fastigheter. Endast 6 personer är påverkade av bullernivåer högre än 95 dB Lcx. 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 411 410 149 157 
90-95 (dB) Lcx 471 470 102 109 
> 95 (dB) Lcx 8 6 2 2 
Totalt antal 890 886 253 268 
Tabell 2. Bullerpåverkad befolkning inom utredningsområdet. 

3.3 Allmänna intressen 

Utöver riksintresse för totalförsvarets militära del berörs utredningsområdet av 
ett antal övriga intressen. Bland riksintressen finns naturreservat på Sveaskogs 
marker, rennäring, områden för kulturmiljövård samt djur- och 
växtskyddsområde, men också övriga intressen som rör bl.a. kulturmiljö och 
områden med höga naturvärden. 

3.4 Bostadsbebyggelse 

Bygglovsärendenas spridning över åren samt dess begränsade omfattning visar 
på att det inte råder något expansionstryck i utredningsområdet. Sedan 1996 har 
kommunen, inom utredningsområdet, behandlat 35 bygglov som rör 
nybyggnation av bostäder och ersättningsbyggnader för bostäder, vilket blir ett 
genomsnitt på cirka 2 bygglov per år. 

3.5 Infrastruktur 

Det allmänna vägnätet i utredningsområdet består av riks- och länsvägar, och 
dessa kompletteras av ett nätverk av skogsbilvägar. De största transportstråken är 
riksintressen för väg- och järnväg, d.v.s. riksväg 97 och norra stambanan. Genom 
utredningsområdet går även en regionkraftledning tillhörande Svenska Kraftnäts 
stamnät. 

3.6 Kommunala planer 

3.6.1 Översiktsplan 

Översiktsplanen avser kommunens viljeinriktning för mark- och 
vattenanvändning i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men 
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används som underlag för beslut som rör mark- och vattenanvändning. Bodens 
kommuns översiktsplan är antagen av kommunfullmäktige 1990-06-11. Utöver 
det finns ett beslut från kommunfullmäktige från 2010-12-20 om att göra en 
översyn av nuvarande översiktsplan. Arbetet med en ny kommuntäckande 
översiktsplan har påbörjats och riktlinjerna i detta dokument ska inarbetas i den 
nya planen. 

3.6.2 Detaljplan 

Det finns 35 gällande detaljplaner inom utredningsområdet, varav 24 av dessa är 
avsedda för bostäder. Två av detaljplanerna har ändrats 2004 resp. 2006. Gamla 
övergripande stadsplaner är inte inkluderade, då dessa successivt ersatts med 
detaljplaner. 

3.6.3 Områdesbestämmelser 

Inom utredningsområdet finns två områden där Bodens kommun upprättat 
områdesbestämmelser. Det ena området är avsatt som halkkörningsbana och det 
andra området är avsatt som motorstadion. 
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4. Riksintressen och förordnanden 

4.1 Naturmiljö 

Syftet med naturreservat, som skyddas av 7 kap. Miljöbalken, är att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet. Inom utredningsområdet finns ett antal av länsstyrelsen 
planerade naturreservat som är under reservatsbildning. Naturvårdsverket har 
genom länsstyrelsen genomfört regionala våtmarksinventeringar (VMI). 
Inventerade våtmarker har inget formellt skydd, men innebär att marken har höga 
naturvärden. 

Efter analys av erosionsrisker och 500-årsflödet längs Luleälven bedöms 
erosions- och översvämningsrisken som ej påtaglig i utredningsområdet. I östra 
delen av utredningsområdet har erosionsskydd byggts nedströms Luleälven mot 
Sävast. 

Inom utredningsområdet dominerar moränjordarna. I sänkor förekommer 
myrmarker med torv och vid sjöar och vattendrag förekommer stråk med havs- 
och sjösediment. På höjder och bergtoppar förekommer kalt berg eller områden 
med tunt och osammanhängande jordtäcke. Runt Bodträsket och södra delen av 
Buddbyträsket finns ett djur- och växtskyddsområde. Djur- och 
växtskyddsområden är områden med föreskrifter som meddelats enligt 7 kap. 12 
§ Miljöbalken till särskilt skydd för djur och växtarter. 

4.2 Kulturmiljö 

Riksantikvarieämbetet har ansvar för att peka ut områden av riksintresse för 
kulturmiljövård som skyddas av 3 och 4 kap. Miljöbalken. Syftet är att dessa 
intressen ska hävdas i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om 
markanvändning, samt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
kulturmiljövärden. Riksintresseområden innehåller historiska lämningar efter 
mänsklig aktivitet som pågått sedan stenålder och som tillsammans skapar en 
miljö som ger möjligheten att uppleva och läsa av ett landskaps historia. 

Inom utredningsområdet finns även ett antal områden som ingår i länets kultur-
miljöprogram (bl.a. framtaget av länsstyrelsen och museerna i Norrbotten) och 
som delvis sammanfaller med riksintresse för kulturmiljövård. Målet med dessa 
områden är att visa kommunens synliga historia utifrån vetenskapliga, 
pedagogiska och turistiska värden, samt bevara natur- och kulturhistoriska 
värden i dagens odlingslandskap. Bodens omfattande militärhistoria har fått en 
särskilt central roll inom kulturfrämjande verksamhet. 
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Registrerade fornlämningar och andra historiska lämningar skyddas av 
Kulturminneslagen (KML). I Bodens kommun har de anknytning till jakt, fiske 
och jordbruk och består av rester efter boplatser, rennäring och odling, samt efter 
verksamhet knuten till industri och skogsbruk i form av kolbottnar och tjärdalar. 

4.3 Friluftsliv 

Friluftsliv och turism i kommunen baseras till stor del på naturens resurser. 
Tillgång till bra fiskevatten har skapat ett aktivt frilufts- och turismfiske inom 
utredningsområdet. Utöver fiske och strövområden finns även ett motorstadion 
med tränings- och tävlingstillfällen året runt för bil, motorcykel och skoter. 
Utöver dessa är också skotertrafik vintertid är vanligt förekommande aktiviteter 
inom utredningsområdet. 

4.4 Strandskydd 

Strandskyddet gäller vid kust, sjöar och vattendrag och innefattar ett område 100 
meter från strandlinjen inåt land, samt även ut mot vattnet där 
undervattensmiljön ingår. Strandskyddet är en del av Miljöbalkens 
områdesskydd för natur och återfinns i sin helhet i Miljöbalken 7 kap. 13-18 § §. 
Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till strandområdena 
samt att bevara växt- och djurliv längs strandlinjen.
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Figur 3. Riksintressen och övriga intressen inom utredningsområdet. 
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5. Gemensamma ställningstaganden för 
planarbetet 

5.1 Dimensionerande buller i överenskommelsen 

Det buller som ska vara reglerande gällande riktlinjer för bostadsutveckling i 
bullerutsatta områden är: 

Grovkalibrig ammunition, dB Lcx 
 Artilleri och granatgevär inom skjutfält 

Finkalibrig ammunition, dBA 
 Ak5 från skjutbanorna i Rödberget och Gammelbyn 

Det dimensionerande bullrets utbredning och påverkan i de 11 
bebyggelsegrupperna ska ligga till grund för en gemensam bedömning av 
respektive bebyggelsegrupps förutsättningar och möjlighet till utveckling. 

5.1.1 Avvägning mot övriga bullerkällor 

Den allmänna bakgrundsnivån när det gäller buller i ett centrumnära område kan 
vara av sådan karaktär att effekten av skottbuller blir mindre än på ett mer 
avsides område på landsbygden. I sådana områden är bakgrundsnivån generellt 
sett lägre än i en tätort eller bebyggelsegrupp. 

Vid sidan av skottbuller från både övningsområde, skjutfält samt skjutbanor för 
både militär och civil verksamhet, förekommer andra verksamheter som skapar 
bakgrundsbuller. Många bebyggelsegrupper ligger utmed större vägar, både 
riksväg samt länsväg, som fungerar som genomfart. Trafik från dessa vägar, 
järnvägstrafik samt buller från andra eventuella verksamheter bidrar till att skapa 
en bakgrundsnivå av buller i utredningsområdet samt bebyggelsegrupperna. 

5.1.2 Försvarsmakten för miljön 

I Försvarsmakten bedrivs ett aktivt miljöarbete i syfte att minska påverkan på 
miljön. I all verksamhet ingår miljöaspekterna som en viktig del i planeringen 
och genomförandet. Myndigheternas ansvar för miljön är en viktig del i arbetet 
för ett hållbart samhälle. Ansvaret för en ekologiskt hållbar utveckling beskrivs 
också i den verksförordning som varje statlig myndighet måste följa. 
Försvarsmaktens miljöarbete ska säkerhetsställa att verksamheten genomförs så 
miljöanpassad som möjligt med hänsyn till utbildningen och huvuduppgifternas 
krav. Försvarsmakten medverkar aktivt till att Sveriges mål för ett hållbart 
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samhälle kan förverkligas. Detta uppnås genom att alla beslut tar hänsyn till 
ekonomiska, sociala och miljömässiga (ekologiska) konsekvenser på lång sikt. 
Som grund till arbetet ligger regeringens övergripande mål för Hållbar 
utveckling. Utifrån de övergripande målen har riksdagen fastställt 16 nationella 
miljökvalitetsmål. 

5.2 Hantering av övriga intressen 

Bodens kommun och Försvarsmakten vill med detta dokument visa vilka 
riktlinjer som gäller för ny-, om- och tillbyggnad av bostäder inom 11 
bebyggelsegrupper och för enstaka bebyggelse inom utredningsområdet. Detta 
med avseende på det skottbuller som båda parter anser vara dimensionerande. 
Vid hantering av plan- och lovärenden enligt plan- och bygglagen, PBL, kommer 
hänsyn tas av kommunen även till andra intressen som ej beaktats i denna 
utredning, exempelvis strandskydd och kulturmiljövård. För enstaka bebyggelse 
tillkommer även hälsa och säkerhet för tredje man. 

5.3 Framtida utvecklingsmöjligheter för 
bostadsbebyggelse 

Inom utredningsområdet har det under de senaste 20 åren inte funnits något 
större bebyggelsetryck. Under de senaste 14 åren har det endast funnits 27 
bygglov för nybyggnation av bostäder inom utredningsområdet och 8 
ersättningsbyggnader för bostäder. I byarna finns en stor del åldrande befolkning 
och utflyttning, vilket ställer krav på att hitta sätt att fortsätta kunna utveckla den 
bebyggelse som redan är etablerad. I samband med arbetet att ta fram 
kommunens nya översiktsplan kommer även områden för framtida 
tätortsutveckling att utredas.  

Bodens kommun har idag inte för avsikt att planera för nya bostadsområden 
inom de bullerstörda delarna av utredningsområdet. Kommunens generella 
inriktning är att tätortsutvecklingen orienteras och växer längs Luleälven mot 
Luleå. 
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6. Överenskommelse mellan Bodens 
kommun och Försvarsmakten 
För att Bodens kommun ska kunna ge dess medborgare möjlighet till ny-, om- 
och tillbyggnad av bostäder, samtidigt som Försvarsmaktens riksintresse inte 
skadas, krävs en överenskommelse för hur riktvärdena avseende skottbuller från 
skjutfält och skjutbanor ska tolkas. Dessa riktvärden ska sedan fungera som ett 
stöd för miljörättsliga bedömningar och handläggning av bygglovsärenden enligt 
PBL. 

En strikt tillämpning av riktvärdena för buller från både fin- och grovkalibriga 
vapen, utan hänsyn till andra förutsättningar, får negativa konsekvenser på 
utvecklingen av bebyggelsen inom utredningsområdet. Ett exempel på faktorer 
som bör vägas in vid tillämpningen av ärenden enligt PBL är nivån av 
bakgrundsbuller i utredningsområdet, d.v.s. buller från andra ljudkällor än 
Försvarsmaktens verksamheter. En annan faktor är när på året (och dygnet) som 
Försvarsmakten bedriver verksamhet på skjutfälten, och i de fall de berör, även 
skjutbanorna. 

Med utgångspunkt från de förutsättningar som presenterats för 
utredningsområdet är Bodens kommun och Försvarsmakten överens om att en 
rimlig utbyggnad av bostäder ska kunna ske utan risk för påtaglig skada på 
riksintresset. Utanför detaljplanelagt område gäller att om- och tillbyggnad av 
befintlig bebyggelse samt ersättningsbyggnader kan tillåtas inom utpekade 
bebyggelsegrupper. I bebyggelsegrupperna kan även en begränsad nybyggnation 
av störningskänslig bebyggelse tillåtas, dock med undantag för de mest 
bullerutsatta bebyggelsegrupperna som ligger nära Försvarsmaktens 
verksamheter. 

För enstaka bebyggelse i övrigt utanför detaljplanerade områden och 
bebyggelsegrupper gäller de riktlinjer som anges i kapitel 8, ”Enstaka 
bebyggelsen inom utredningsområdet”.  

Utbyggnad av bostäder inom detaljplanerat område sker i enlighet med gällande 
planbestämmelser. 

Denna överenskommelse för bebyggelse inom utredningsområdet ger 
fastighetsägarna möjligheter att i viss mån utveckla sina fastigheter utan risk för 
att Försvarsmaktens riksintresse skadas. 
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Överenskommelsen gäller tills vidare med möjlighet för parterna att initiera en 
revidering vid behov. Utvärdering av riktlinjerna sker kontinuerligt, dock minst 
vart femte år. 

6.1 Förankring av överenskommelse hos länsstyrelsen 

Utredningsområdet ingår som tidigare nämnt i påverkansområde för riksintresse 
totalförsvaret. Länsstyrelsens uppgift är att bevaka att riksintressena redovisas 
och beaktas i kommunernas fysiska planering. Det är därför viktigt att 
överenskommelsen mellan Bodens kommun och Försvarsmakten om 
bebyggelseplanering vid riksintresseområdena Boden Södra och Kusträsk 
skjutfält har förankrats hos Länsstyrelsen i Norrbottens län. Förankringen skedde 
vid ett gemensamt möte där Länsstyrelsen i Norrbottens län, Försvarsmakten 
HKV, I19 och Bodens kommun deltog. 

Länsstyrelsen är välvillig till att en överenskommelse kommer till stånd för att 
underlätta hanteringen av plan- och bygglovsfrågor inom berörda områden. 
Överenskommelsen innebär ett bra utgångsläge för fortsättningen, där 
länsstyrelsen i samråd med kommunen och Försvarsmakten kommer att 
genomlysa riksintresset för totalförsvarets anläggningar. 
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7. Bebyggelsegrupper 
I det första utkastet till policydokument tog arbetsgruppen fram 18 bebyggelse-
grupper. Efter en noggrann genomgång av bebyggelsegrupperna reducerades 
antalet bebyggelsegrupper till 11 st. Reduceringen av antalet bebyggelsegrupper 
gjordes med hänsyn till Försvarsmaktens verksamheter (bullerstörningar från 
dBA och dB Lcx). Sammanlagt bor 301 personer inom de 11 angivna 
bebyggelsegrupperna, fördelat på 126 fastigheter. 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Områdestyp inom samrådsområde 2005 2011 2005 2011 
Bebyggelsegrupp 306 301 121 126 
Utanför bebyggelsegrupp 584 585 132 142 
Totalt antal 890 886 253 268 
Tabell 3. Antal invånare och antal befolkade fastigheter inom bebyggelsegrupp 
resp. utanför. 

En tredjedel av de boende bor där bullret understiger 90 dB Lcx och två 
tredjedelar bor där det bullrar mellan 90 – 95 dB Lcx. Se Tabell 4. 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 98 94 43 44 
90-95 (dB) Lcx 200 201 76 80 
> 95 (dB) Lcx 8 6 2 2 
Totalt antal 306 301 121 126 
Tabell 4. Bullerpåverkad befolkning inom bebyggelsegrupper. 

Mellan perioden 1996 – 2010 har det inkommit 30 bygglov, inom de avgränsade 
bebyggelsegrupperna, som är kopplade till om- och tillbyggnation, 
ersättningsbyggnad samt nybyggnation av bostadshus. Se Tabell 5. 

Åtgärd Byggnadstyp Antal bygglov 1996-2010 
Nybyggnad Småhus 11 
Ersättningsbyggnad Småhus 4 
Tillbyggnad Småhus 14 
Ombyggnad Småhus 1 

Tabell 5. Bygglov inom bebyggelsegrupperna, byggnadstyp endast bostäder. 
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Det gemensamma ställningstagandet är att om- och tillbyggnad av befintlig 
bebyggelse samt ersättningsbyggnader i vissa fall kan vara tillåtet enligt de 
närmare riktlinjerna för de avgränsade bebyggelsegrupperna. Nybyggnation av 
bostäder kan i vissa fall vara tillåten inom en utpekad bebyggelsegrupp. Det 
finns bebyggelsegrupper där nybyggnation av bostäder är mindre lämplig p.g.a. 
Försvarsmaktens verksamheter och det buller som boende utsätts för, t.ex. där en 
bebyggelsegrupp berörs av buller från både grov- och finkalibrig ammunition. 
Sådana områden är enligt överenskommelsen inte lämpliga för nya tillkommande 
bostäder. Definition av begreppen som nämns i redovisningen av bebyggelse-
grupper återfinns i begreppsdefinitionen i kapitel 10. 

Följande bebyggelsegrupper har behandlats i överenskommelsen: 

Råbäcken by  Bodforsen 

Mockträsk   Sundbrovägen 

Vändträsk   Rasmyran 

Alträsk   Karlberg/Degerbäcken 

Kusträsk   Östra Vittjärvsträsket 

Råbäcken/Skatan 

 

Råbäcken by, Mockträsk, Vändträsk, Alträsk, Kusträsk, Råbäcken/Skatan och 
Bodforsen ligger alla helt eller delvis mellan 90 – 95 dB Lcx. Råbäcken/Skatan, 
Bodforsen och Sundbrovägen är också påverkade av buller från skjutbanorna i 
Rödberget och Gammelbyn. 

Rasmyran, Karlberg/Degerbäcken och Östra Vittjärvsträsket är inte påverkat av 
dB Lcx från artilleri och granatgevär eller dBA från Ak5 på skjutbanorna. De är 
dock påverkade av övrig bullrande verksamhet/hälso- och säkerhetsaspekter vid 
berörda fält/platser. De angivna bebyggelsegrupperna återfinns i Figur 4 på sidan 
18. En beskrivning av varje bebyggelsegrupp återfinns i kapitel 7.1 – 7.11, och 
mer detaljerad statistik återfinns i Bilaga 2.
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Figur 4. Översikt av bebyggelsegrupper inom utredningsområdet. 

BBOODDEENN  
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7.1 Råbäcken by 

 

Råbäcken är en jordbruksbygd med gamla 
anor, ca 6 km söder om Bodens centrum på 
Luleälvens vänstra sida. Bebyggelsen i 
Råbäcken by består till större delen av äldre 
bebyggelse (byggt före 1970). Antalet 
mantalsskrivna invånare i 
bebyggelsegruppen är 41, och samtliga 
dessa bor inom 90-95 dB Lcx. 

Ställningstagande 

Råbäckens by är endast påverkat av buller 
från artilleri och granatgevär på Boden 
Södra. Alla byggnader i bebyggelse-
gruppen ligger inom 90 dB Lcx. Tillåtna 
åtgärder i området är om- och tillbyggnad 
av befintlig bebyggelse, samt  

 

 

uppförande av komplement- och 
ersättningsbyggnader. Nybyggnation av 
bostäder får ske inom bebyggelsegruppen då 
området är lokaliserat på ett avstånd där det 
inte finns risk för att Försvarsmaktens 
riksintresse påverkas. 

Ny bebyggelse ska anpassas efter de 
allmänna intressen som redovisas i avsnittet 
Riksintressen och förordnanden. 
 
För tillbyggnation av bostadshus gäller: 
Bostadshus under 60 m2 får byggas ut till 
max 60 m2 byggnadsarea i ett plan. 
Bostadshus mellan 60-90 m2 får byggas ut 
till max 90 m2 byggnadsarea i ett plan. För 
bostadshus över 90 m2 finns inga 
restriktioner i byggnadsarea.

 20
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Nybyggnad Bostadshus Nybyggnad Ja

Nybyggnad, ersättning befintlig byggnad3 Ja

Nybyggnad, ersättning tidigare byggnad4 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Nybyggnad Ja
Kontorshus Nybyggnad Ja
Vårdlokal Nybyggnad Nej
Skola/förskola Nybyggnad Nej

Tillbyggnad Bostadshus5 Tillbyggnad, befintlig byggnad5 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Tillbyggnad, befintlig byggnad Ja

Ombyggnad1 Bostadshus Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Ändrad användning

Kontorshus

Generationsskifte Nybyggnad (t.ex. jordbruksfastighet) Ja

Ärendeklass Typ byggnationÅtgärd

Ändrad användning, enbostadshus till 
kontorshus

Ändrad användning, byggnad 
camping/vandrarhem

Camping/vandrarhem

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ändrad användning, komplementbyggnad till 
kontorshus

Vårdlokal/särskilt boende

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ja

Ja

Ja

Nej

Råbäcken by

Ändrad användning, enbostadshus till 
vårdlokal/särskilt boende

Nej

Ja

Tabell 6. Riktlinjer enligt överenskommelse för byggnationer i Råbäcken by. 
 

1Ombyggnad avser byggnation inom befintligt utrymme. 
 
2Med komplementbyggnader avses garage, carport, uthus, förråd, bodar, uterum etc., dvs 
byggnader ej för bostadsändamål. Komplementbyggnad avser inte sovstuga eller gäststuga. 
 
3Ersättning befintlig byggnad avser att ersätta byggnad som är i för dåligt skick för ombyggnad, 
behöver flyttas p.g.a. dåliga markförhållanden, naturkatastrofer, ex. nedfallna träd 
översvämningar etc, omfattande vattenskador och skador på stommen. Den ersatta byggnaden 
ska ha samma byggnadsarea som den rivna plus eventuell tillåten tillbyggnad. Rivningslov eller 
rivningsanmälan förutsetts. 
 
4Avser nedbrunnen byggnad om ersättningsbyggnad uppförs inom fem (5) år. 
 
5Bostadshus med en byggnadsarea under 60 m2 får byggas ut till högst 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus med en byggnadsarea mellan 60-90 m2 får byggas ut till högst 90 m2 
byggnadsarea i ett plan. För bostadshus över 90 m2 byggnadsarea finns inga restriktioner i 
byggnadsarea för tillbyggnationen. 
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

7.2 Mockträsk 

 

Mockträsk by ligger utmed Mockträsket, ca 
13 km söder om Boden. Två sågverk och 
fyra kvarnar har legat efter Vändträskån där 
den går genom byn. 1914 byggdes skolan 
som 1988 blev bygdegård. Antal 
mantalsskrivna invånare har minskat i 
Mockträsk, och inom bebyggelsegruppen 
bor 35 personer. 

Ställningstagande 

29 personer är mantalsskrivna inom 90-95 
dB Lcx, medan 5 personer bor över 95 dB 
Lcx. Bebyggelsen är i huvudsak uppförd 
före år 1970, med reservation för de 16 
byggnader som inte har något byggår i 
byggnadsregistret.  

 

 

Tillåtna åtgärder i området är om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse, samt 
uppförande av komplement- och 
ersättningsbyggnader. Nybyggnation av 
högst fem (5) bostäder får ske inom 
avgränsat område fram till år 2022. 

Ny bebyggelse ska anpassas efter de 
allmänna intressen som redovisas i avsnittet 
Riksintressen och förordnanden. 
 
För tillbyggnation av bostadshus gäller: 
Bostadshus under 60 m2 får byggas ut till 
högst 60 m2 byggnadsarea i ett plan. 
Bostadshus mellan 60-90 m2 får byggas ut 
till högst 90 m2 byggnadsarea i ett plan. För 
bostadshus över 90 m2 finns inga 
restriktioner i byggnadsarea.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Nybyggnad Bostadshus Nybyggnad Ja, max 5 st till 2022

Nybyggnad, ersättning befintlig byggnad3 Ja

Nybyggnad, ersättning tidigare byggnad4 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Nybyggnad Ja
Kontorshus Nybyggnad Ja
Vårdlokal Nybyggnad Nej
Skola/förskola Nybyggnad Nej

Tillbyggnad Bostadshus5 Tillbyggnad, befintlig byggnad5 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Tillbyggnad, befintlig byggnad Ja

Ombyggnad1 Bostadshus Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Ändrad användning

Kontorshus

Generationsskifte Nybyggnad (t.ex. jordbruksfastighet) Ja

Ja

Ja

Åtgärd

Ändrad användning, enbostadshus till 
kontorshus

Mockträsk

Nej

Ja

Ärendeklass Typ byggnation

Ja
En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ändrad användning, komplementbyggnad till 
kontorshus

Ändrad användning, enbostadshus till 
vårdlokal/särskilt boende

Vårdlokal/särskilt boende

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Nej
Ändrad användning, byggnad 
camping/vandrarhem

Camping/vandrarhem

Tabell 7. Riktlinjer enligt överenskommelse för byggnationer i Mockträsk. 
 

1Ombyggnad avser byggnation inom befintligt utrymme. 
 
2Med komplementbyggnader avses garage, carport, uthus, förråd, bodar, uterum etc., dvs 
byggnader ej för bostadsändamål. Komplementbyggnad avser inte sovstuga eller gäststuga. 
 
3Ersättning befintlig byggnad avser att ersätta byggnad som är i för dåligt skick för ombyggnad, 
behöver flyttas p.g.a. dåliga markförhållanden, naturkatastrofer, ex. nedfallna träd 
översvämningar etc, omfattande vattenskador och skador på stommen. Den ersatta byggnaden 
ska ha samma byggnadsarea som den rivna plus eventuell tillåten tillbyggnad. Rivningslov eller 
rivningsanmälan förutsetts. 
 
4Avser nedbrunnen byggnad om ersättningsbyggnad uppförs inom fem (5) år. 
 
5Bostadshus med en byggnadsarea under 60 m2 får byggas ut till högst 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus med en byggnadsarea mellan 60-90 m2 får byggas ut till högst 90 m2 
byggnadsarea i ett plan. För bostadshus över 90 m2 byggnadsarea finns inga restriktioner i 
byggnadsarea för tillbyggnationen. 

 
 

 

23



Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

7.3 Vändträsk 

 

Byn ligger ca 15 km väster om Boden längs 
väg 356. Den ena av sjöarna har gett byn sitt 
namn. Anledningen till att bebyggelsen 
etablerades runt sjön var att det fanns goda 
möjligheter till fiske samtidigt som 
lermarkerna runt sjön kunde brukas för 
odling, bete och slåtter. 

Ställningstagande 

Antalet mantalsskrivna är 47 personer 
fördelat på 20 fastigheter. Bebyggelse-
gruppen i Vändträsk by är påverkat av 
buller från artilleri och granatgevär på 
Boden Södra skjutfält. 37 av invånarna i 
bebyggelsegruppen bor mellan 90 – 95 dB 
Lcx och övriga byggnader ligger under 90 
dB Lcx.  

 

Tillåtna åtgärder i området är om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse, samt 
uppförande av komplement- och 
ersättningsbyggnader. Nybyggnation av 
högst fem (5) bostäder får ske inom 
avgränsat område fram till år 2022. 

Ny bebyggelse ska anpassas efter de 
allmänna intressen som redovisas i avsnittet 
Riksintressen och förordnanden. 

För tillbyggnation av bostadshus gäller: 
Bostadshus under 60 m2 får byggas ut till 
högst 60 m2 byggnadsarea i ett plan. 
Bostadshus mellan 60-90 m2 får byggas ut 
till högst 90 m2 byggnadsarea i ett plan. För 
bostadshus över 90 m2 finns inga 
restriktioner i byggnadsarea.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Nybyggnad Bostadshus Nybyggnad Ja, max 5 st till 2022

Nybyggnad, ersättning befintlig byggnad3 Ja

Nybyggnad, ersättning tidigare byggnad4 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Nybyggnad Ja
Kontorshus Nybyggnad Ja
Vårdlokal Nybyggnad Nej
Skola/förskola Nybyggnad Nej

Tillbyggnad Bostadshus5 Tillbyggnad, befintlig byggnad5 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Tillbyggnad, befintlig byggnad Ja

Ombyggnad1 Bostadshus Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Ändrad användning

Kontorshus

Generationsskifte Nybyggnad (t.ex. jordbruksfastighet) Ja

Vändträsk

Ändrad användning, enbostadshus till 
vårdlokal/särskilt boende

NejVårdlokal/särskilt boende

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ja

Ärendeklass Typ byggnation

Ja

Åtgärd

Ändrad användning, enbostadshus till 
kontorshus

Ändrad användning, byggnad 
camping/vandrarhem

Camping/vandrarhem

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ändrad användning, komplementbyggnad till 
kontorshus

Ja

Ja

Nej

 Tabell 8. Riktlinjer enligt överenskommelse för byggnationer i Vändträsk. 
 

1Ombyggnad avser byggnation inom befintligt utrymme. 
 
2Med komplementbyggnader avses garage, carport, uthus, förråd, bodar, uterum etc., dvs 
byggnader ej för bostadsändamål. Komplementbyggnad avser inte sovstuga eller gäststuga. 
 
3Ersättning befintlig byggnad avser att ersätta byggnad som är i för dåligt skick för ombyggnad, 
behöver flyttas p.g.a. dåliga markförhållanden, naturkatastrofer, ex. nedfallna träd 
översvämningar etc, omfattande vattenskador och skador på stommen. Den ersatta byggnaden 
ska ha samma byggnadsarea som den rivna plus eventuell tillåten tillbyggnad. Rivningslov eller 
rivningsanmälan förutsetts. 
 
4Avser nedbrunnen byggnad om ersättningsbyggnad uppförs inom fem (5) år. 
 
5Bostadshus med en byggnadsarea under 60 m2 får byggas ut till högst 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus med en byggnadsarea mellan 60-90 m2 får byggas ut till högst 90 m2 
byggnadsarea i ett plan. För bostadshus över 90 m2 byggnadsarea finns inga restriktioner i 
byggnadsarea för tillbyggnationen. 
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

7.4 Alträsk 

 

Alträsket och den kringliggande byn med 
samma namn ligger ca 80 m över havet och 
ca 20 km sydväst om Boden. Vardags-
sysselsättningar i byn är hönseriet, 
skogsprodukter, jordberedningsmaskiner, 
lantbruk, skogsbruk samt kontors- och 
företagsadministration. Här finns totalt fyra 
företag. 

Ställningstagande 

I bebyggelsegruppen bor 32 personer, varav 
26 bor mellan 90 – 95 dB Lcx. 
Bebyggelsegruppen i Alträsk by, på båda 
sidorna av sjön, är påverkat av buller från 
artilleri och granatgevär på Boden Södra 
skjutfält.  

 

 

Tillåtna åtgärder i området är om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse, samt 
uppförande av komplement- och 
ersättningsbyggnader. Det är inte lämpligt 
med nya tillkommande bostäder inom 
bebyggelsegruppen. 

För tillbyggnation av bostadshus gäller: 
Bostadshus under 60 m2 får byggas ut till 
högst 60 m2 byggnadsarea i ett plan. 
Bostadshus mellan 60-90 m2 får byggas ut 
till högst 90 m2 byggnadsarea i ett plan. För 
bostadshus över 90 m2 finns inga 
restriktioner i byggnadsarea.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Nybyggnad Bostadshus Nybyggnad Nej

Nybyggnad, ersättning befintlig byggnad3 Ja

Nybyggnad, ersättning tidigare byggnad4 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Nybyggnad Ja
Kontorshus Nybyggnad Ja
Vårdlokal Nybyggnad Nej
Skola/förskola Nybyggnad Nej

Tillbyggnad Bostadshus5 Tillbyggnad, befintlig byggnad5 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Tillbyggnad, befintlig byggnad Ja

Ombyggnad1 Bostadshus Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Ändrad användning

Kontorshus

Generationsskifte Nybyggnad (t.ex. jordbruksfastighet) Ja

Ja

Ja

Nej
Ändrad användning, byggnad 
camping/vandrarhem

Åtgärd

Ändrad användning, enbostadshus till 
kontorshus

Camping/vandrarhem

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ändrad användning, komplementbyggnad till 
kontorshus

Typ byggnation Alträsk

Ändrad användning, enbostadshus till 
vårdlokal/särskilt boende

NejVårdlokal/särskilt boende

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ja

Ärendeklass

Ja

 Tabell 9. Riktlinjer enligt överenskommelse för byggnationer i Alträsk. 
 

1Ombyggnad avser byggnation inom befintligt utrymme. 
 
2Med komplementbyggnader avses garage, carport, uthus, förråd, bodar, uterum etc., dvs 
byggnader ej för bostadsändamål. Komplementbyggnad avser inte sovstuga eller gäststuga. 
 
3Ersättning befintlig byggnad avser att ersätta byggnad som är i för dåligt skick för ombyggnad, 
behöver flyttas p.g.a. dåliga markförhållanden, naturkatastrofer, ex. nedfallna träd 
översvämningar etc, omfattande vattenskador och skador på stommen. Den ersatta byggnaden 
ska ha samma byggnadsarea som den rivna plus eventuell tillåten tillbyggnad. Rivningslov eller 
rivningsanmälan förutsetts. 
 
4Avser nedbrunnen byggnad om ersättningsbyggnad uppförs inom fem (5) år. 
 
5Bostadshus med en byggnadsarea under 60 m2 får byggas ut till högst 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus med en byggnadsarea mellan 60-90 m2 får byggas ut till högst 90 m2 
byggnadsarea i ett plan. För bostadshus över 90 m2 byggnadsarea finns inga restriktioner i 
byggnadsarea för tillbyggnationen. 
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

7.5 Kusträsk 

 

Kusträsk ligger i södra delen av sjön med 
samma namn och består huvudsakligen av 
fritidshusbostäder. Den äldsta byggnaden är 
från 1909 och är av byggnadstypen småhus. 

Ställningstagande 

Bebyggelsegruppen i Kusträsk är påverkat 
av buller från artilleri och granatgevär på 
Kusträsk skjutfält. I bebyggelsegruppen bor 
endast 4 personer och 3 av dessa bor mellan 
90 – 95 dB Lcx. Hälften av byggnaderna 
ligger mellan 90 - 95 dB Lcx medan andra 
hälften ligger över 95dB. 

 

 

 

Tillåtna åtgärder i området är om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse, samt 
uppförande av komplement- och 
ersättningsbyggnader. Det är inte lämpligt 
med nya tillkommande bostäder inom 
bebyggelsegruppen. 

För tillbyggnation av bostadshus gäller: 
Bostadshus under 60 m2 får byggas ut till 
högst 60 m2 byggnadsarea i ett plan. 
Bostadshus mellan 60-90 m2 får byggas ut 
till högst 90 m2 byggnadsarea i ett plan. För 
bostadshus över 90 m2 finns inga 
restriktioner i byggnadsarea.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Nybyggnad Bostadshus Nybyggnad Nej

Nybyggnad, ersättning befintlig byggnad3 Ja

Nybyggnad, ersättning tidigare byggnad4 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Nybyggnad Ja
Kontorshus Nybyggnad Ja
Vårdlokal Nybyggnad Nej
Skola/förskola Nybyggnad Nej

Tillbyggnad Bostadshus5 Tillbyggnad, befintlig byggnad5 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Tillbyggnad, befintlig byggnad Ja

Ombyggnad1 Bostadshus Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Ändrad användning

Kontorshus

Generationsskifte Nybyggnad (t.ex. jordbruksfastighet) Ja

Ja

Ärendeklass

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Typ byggnation

Ja

Åtgärd

Ändrad användning, enbostadshus till 
kontorshus

Kusträsk

Ändrad användning, enbostadshus till 
vårdlokal/särskilt boende

NejVårdlokal/särskilt boende

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ja

Ja

Nej
Ändrad användning, byggnad 
camping/vandrarhem

Camping/vandrarhem

Ändrad användning, komplementbyggnad till 
kontorshus

Tabell 10. Riktlinjer enligt överenskommelse för byggnationer i Kusträsk. 
 

1Ombyggnad avser byggnation inom befintligt utrymme. 
 
2Med komplementbyggnader avses garage, carport, uthus, förråd, bodar, uterum etc., dvs 
byggnader ej för bostadsändamål. Komplementbyggnad avser inte sovstuga eller gäststuga. 
 
3Ersättning befintlig byggnad avser att ersätta byggnad som är i för dåligt skick för ombyggnad, 
behöver flyttas p.g.a. dåliga markförhållanden, naturkatastrofer, ex. nedfallna träd 
översvämningar etc, omfattande vattenskador och skador på stommen. Den ersatta byggnaden 
ska ha samma byggnadsarea som den rivna plus eventuell tillåten tillbyggnad. Rivningslov eller 
rivningsanmälan förutsetts. 
 
4Avser nedbrunnen byggnad om ersättningsbyggnad uppförs inom fem (5) år. 
 
5Bostadshus med en byggnadsarea under 60 m2 får byggas ut till högst 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus med en byggnadsarea mellan 60-90 m2 får byggas ut till högst 90 m2 
byggnadsarea i ett plan. För bostadshus över 90 m2 byggnadsarea finns inga restriktioner i 
byggnadsarea för tillbyggnationen.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

7.6 Bodforsen 

 

Bebyggelsegruppen i Bodforsen benämns 
som framtida bostadsområde i gällande 
översiktsplan. 65 personer är bosatta inom 
bebyggelsegruppen. 

Ställningstagande 

Bebyggelsegruppen är påverkat av buller 
från artilleri och granatgevär på Boden 
Södra, samt även finkalibrigt buller från 
Rödbergets skjutbanor. Alla byggnader i 
bebyggelsegruppen ligger mellan 90 – 95 
dB Lcx samt inom 60 dBA (Ak5) från 
skjutbanorna (se Bilaga 3, Figur 6).  

 

 

 

Tillåtna åtgärder i området är om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse, samt 
uppförande av komplement- och 
ersättningsbyggnader. Det är inte lämpligt 
med nya tillkommande bostäder inom 
bebyggelsegruppen. 

För tillbyggnation av bostadshus gäller: 
Bostadshus under 60 m2 får byggas ut till 
högst 60 m2 byggnadsarea i ett plan. 
Bostadshus mellan 60-90 m2 får byggas ut 
till högst 90 m2 byggnadsarea i ett plan. För 
bostadshus över 90 m2 finns inga 
restriktioner i byggnadsarea.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Nybyggnad Bostadshus Nybyggnad Nej

Nybyggnad, ersättning befintlig byggnad3 Ja

Nybyggnad, ersättning tidigare byggnad4 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Nybyggnad Ja
Kontorshus Nybyggnad Ja
Vårdlokal Nybyggnad Nej
Skola/förskola Nybyggnad Nej

Tillbyggnad Bostadshus5 Tillbyggnad, befintlig byggnad5 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Tillbyggnad, befintlig byggnad Ja

Ombyggnad1 Bostadshus Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Ändrad användning

Kontorshus

Generationsskifte Nybyggnad (t.ex. jordbruksfastighet) Ja

Nej
Ändrad användning, byggnad 
camping/vandrarhem

Camping/vandrarhem

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ändrad användning, komplementbyggnad till 
kontorshus

Typ byggnation

Ja

Ja

Ja

Åtgärd

Ändrad användning, enbostadshus till 
kontorshus

Bodforsen

Ändrad användning, enbostadshus till 
vårdlokal/särskilt boende

NejVårdlokal/särskilt boende

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ja

Ärendeklass

 Tabell 11. Riktlinjer enligt överenskommelse för byggnationer i Bodforsen. 
 

1Ombyggnad avser byggnation inom befintligt utrymme. 
 
2Med komplementbyggnader avses garage, carport, uthus, förråd, bodar, uterum etc., dvs 
byggnader ej för bostadsändamål. Komplementbyggnad avser inte sovstuga eller gäststuga. 
 
3Ersättning befintlig byggnad avser att ersätta byggnad som är i för dåligt skick för ombyggnad, 
behöver flyttas p.g.a. dåliga markförhållanden, naturkatastrofer, ex. nedfallna träd 
översvämningar etc, omfattande vattenskador och skador på stommen. Den ersatta byggnaden 
ska ha samma byggnadsarea som den rivna plus eventuell tillåten tillbyggnad. Rivningslov eller 
rivningsanmälan förutsetts. 
 
4Avser nedbrunnen byggnad om ersättningsbyggnad uppförs inom fem (5) år. 
 
5Bostadshus med en byggnadsarea under 60 m2 får byggas ut till högst 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus med en byggnadsarea mellan 60-90 m2 får byggas ut till högst 90 m2 
byggnadsarea i ett plan. För bostadshus över 90 m2 byggnadsarea finns inga restriktioner i 
byggnadsarea för tillbyggnationen. 
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

7.7 Råbäcken/Skatan 

 

Bebyggelsegruppen i Råbäcken/Skatan är 
beläget ca 4 km söder om Bodens centrum 
på Luleälvens vänstra sida. Bebyggelse i 
Skatanområdet har funnits sedan 1940-talet 
då ett antal bostäder för fritidsändamål 
uppfördes. Utanför bebyggelsegruppen, i 
den övre delen av Råbäcken/Skatan, finns 
en gällande detaljplan upprättad 1970.  

Ställningstagande 

Skatanområdet är påverkat av buller från 
artilleri och granatgevär på Boden Södra, 
samt även dBA från Rödbergets skjutbanor. 
Alla byggnader i bebyggelsegruppen ligger 
mellan 90 - 95 dB Lcx och över 70 dBA 
(Ak5) från skjutbanorna (se Bilaga 4, Figur 
7). 

 

Tillåtna åtgärder i området är om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse, samt 
uppförande av komplement- och 
ersättningsbyggnader. Det är inte lämpligt 
med nya tillkommande bostäder inom 
bebyggelsegruppen. 

För tillbyggnation av bostadshus gäller: 
Bostadshus under 60 m2 får byggas ut till 
högst 60 m2 byggnadsarea i ett plan. 
Bostadshus över 60 m2 byggnadsarea får 
inte byggas ut.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Nybyggnad Bostadshus Nybyggnad Nej

Nybyggnad, ersättning befintlig byggnad3 Ja

Nybyggnad, ersättning tidigare byggnad4 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Nybyggnad Ja
Kontorshus Nybyggnad Ja
Vårdlokal Nybyggnad Nej
Skola/förskola Nybyggnad Nej

Tillbyggnad

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Tillbyggnad, befintlig byggnad Ja

Ombyggnad1 Bostadshus Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Ändrad användning

Kontorshus

Generationsskifte Nybyggnad (t.ex. jordbruksfastighet) Ja

Åtgärd

Ändrad användning, enbostadshus till 
kontorshus

Råbäcken/Skatan

Ändrad användning, enbostadshus till 
vårdlokal/särskilt boende

NejVårdlokal/särskilt boende

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ja

Ärendeklass

Ändrad användning, komplementbyggnad till 
kontorshus

Typ byggnation

Ja

Ja

Ja

Ja, endast bostadshus under 60 m2 

för byggas till intill 60 m2Tillbyggnad, befintlig byggnad5Bostadshus5

Nej
Ändrad användning, byggnad 
camping/vandrarhem

Camping/vandrarhem

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

 Tabell 12. Riktlinjer enligt överenskommelse för byggnationer i 
Råbäcken/Skatan. 
 

1Ombyggnad avser byggnation inom befintligt utrymme. 
 
2Med komplementbyggnader avses garage, carport, uthus, förråd, bodar, uterum etc., dvs 
byggnader ej för bostadsändamål. Komplementbyggnad avser inte sovstuga eller gäststuga. 
 
3Ersättning befintlig byggnad avser att ersätta byggnad som är i för dåligt skick för ombyggnad, 
behöver flyttas p.g.a. dåliga markförhållanden, naturkatastrofer, ex. nedfallna träd 
översvämningar etc, omfattande vattenskador och skador på stommen. Den ersatta byggnaden 
ska ha samma byggnadsarea som den rivna plus eventuell tillåten tillbyggnad. Rivningslov eller 
rivningsanmälan förutsetts. 
 
4Avser nedbrunnen byggnad om ersättningsbyggnad uppförs inom fem (5) år. 
 
5Bostadshus med en byggnadsarea under 60 m2 får byggas ut till högst 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus över 60 m2 byggnadsarea får inte byggas ut. 
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

7.8 Sundbrovägen 

 

Området Sundbrovägen ligger ca 1,5 km 
från centrum. Merparten av bebyggelse-
gruppen ligger inom 65 dBA. 8 personer är 
bosatta inom bebyggelsegruppen. 

Ställningstagande 

Sundbrovägen är påverkat av dBA-buller 
från Gammelbyns skjutbanor. 7 av 8 
byggnader i bebyggelsegruppen ligger 
innanför gränsen för 65 dBA (Ak5) från 
skjutbanorna.  

Tillåtna åtgärder i området är om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse, samt 
uppförande av komplement- och 
ersättningsbyggnader. Det är inte lämpligt  

 

 

med nya tillkommande bostäder inom 
bebyggelsegruppen. 

I delar av området råder riksintresse för 
djur- och växtskydd. 

För tillbyggnation av bostadshus gäller: 
Bostadshus under 60 m2 får byggas ut till 
högst 60 m2 byggnadsarea i ett plan. 
Bostadshus mellan 60-90 m2 får byggas ut 
till högst 90 m2 byggnadsarea i ett plan. För 
bostadshus över 90 m2 finns inga 
restriktioner i byggnadsarea.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Nybyggnad Bostadshus Nybyggnad Nej

Nybyggnad, ersättning befintlig byggnad3 Ja

Nybyggnad, ersättning tidigare byggnad4 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Nybyggnad Ja
Kontorshus Nybyggnad Ja
Vårdlokal Nybyggnad Nej
Skola/förskola Nybyggnad Nej

Tillbyggnad Bostadshus5 Tillbyggnad, befintlig byggnad5 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Tillbyggnad, befintlig byggnad Ja

Ombyggnad1 Bostadshus Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Ändrad användning

Kontorshus

Generationsskifte Nybyggnad (t.ex. jordbruksfastighet) Ja

Åtgärd

Ändrad användning, enbostadshus till 
kontorshus

Sundbrovägen

Ändrad användning, enbostadshus till 
vårdlokal/särskilt boende

NejVårdlokal/särskilt boende

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ja

Ärendeklass

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ändrad användning, komplementbyggnad till 
kontorshus

Typ byggnation

Ja

Ja

Ja

Nej
Ändrad användning, byggnad 
camping/vandrarhem

Camping/vandrarhem

 Tabell 13. Riktlinjer enligt överenskommelse för byggnationer i Sundbrovägen. 
 

1Ombyggnad avser byggnation inom befintligt utrymme. 
 
2Med komplementbyggnader avses garage, carport, uthus, förråd, bodar, uterum etc., dvs 
byggnader ej för bostadsändamål. Komplementbyggnad avser inte sovstuga eller gäststuga. 
 
3Ersättning befintlig byggnad avser att ersätta byggnad som är i för dåligt skick för ombyggnad, 
behöver flyttas p.g.a. dåliga markförhållanden, naturkatastrofer, ex. nedfallna träd 
översvämningar etc, omfattande vattenskador och skador på stommen. Den ersatta byggnaden 
ska ha samma byggnadsarea som den rivna plus eventuell tillåten tillbyggnad. Rivningslov eller 
rivningsanmälan förutsetts. 
 
4Avser nedbrunnen byggnad om ersättningsbyggnad uppförs inom fem (5) år. 
 
5Bostadshus med en byggnadsarea under 60 m2 får byggas ut till högst 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus med en byggnadsarea mellan 60-90 m2 får byggas ut till högst 90 m2 
byggnadsarea i ett plan. För bostadshus över 90 m2 byggnadsarea finns inga restriktioner i 
byggnadsarea för tillbyggnationen. 

 

 
 

 

35



Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

7.9 Rasmyran 

 

Rasmyran ligger längs väg 97 mot 
Jokkmokk, drygt en mil från Boden. 
Rasmyran utsågs till nybygge i slutet av 
1700-talet, men det dröjde till andra halvan 
av 1800-talet innan det skedde en allmän 
folkökning. 24 personer är bosatta inom 
bebyggelsegruppen. 
 
Ställningstagande 

Bebyggelsegruppen i Rasmyran är i 
begränsad omfattning påverkad av buller 
från Försvarsmaktens verksamheter.  

Tillåtna åtgärder i området är om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse, samt 
uppförande av komplement- och  

 

 

ersättningsbyggnader. Nybyggnation av 
bostäder kan ske inom avgränsat område. 

Ny bebyggelse ska anpassas efter de 
allmänna intressen som redovisas i avsnittet 
Riksintressen och förordnanden. 
 
För tillbyggnation av bostadshus gäller: 
Bostadshus under 60 m2 får byggas ut till 
högst 60 m2 byggnadsarea i ett plan. 
Bostadshus mellan 60-90 m2 får byggas ut 
till högst 90 m2 byggnadsarea i ett plan. För 
bostadshus över 90 m2 finns inga 
restriktioner i byggnadsarea.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Nybyggnad Bostadshus Nybyggnad Ja

Nybyggnad, ersättning befintlig byggnad3 Ja

Nybyggnad, ersättning tidigare byggnad4 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Nybyggnad Ja
Kontorshus Nybyggnad Ja
Vårdlokal Nybyggnad Nej
Skola/förskola Nybyggnad Nej

Tillbyggnad Bostadshus5 Tillbyggnad, befintlig byggnad5 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Tillbyggnad, befintlig byggnad Ja

Ombyggnad1 Bostadshus Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Ändrad användning

Kontorshus

Generationsskifte Nybyggnad (t.ex. jordbruksfastighet) Ja

Åtgärd

Ändrad användning, enbostadshus till 
kontorshus

Rasmyran

Ändrad användning, enbostadshus till 
vårdlokal/särskilt boende

NejVårdlokal/särskilt boende

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ja

Ärendeklass

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ändrad användning, komplementbyggnad till 
kontorshus

Typ byggnation

Ja

Ja

Ja

Nej
Ändrad användning, byggnad 
camping/vandrarhem

Camping/vandrarhem

Tabell 14. Riktlinjer enligt överenskommelse för byggnationer i Rasmyran. 
 

1Ombyggnad avser byggnation inom befintligt utrymme. 
 
2Med komplementbyggnader avses garage, carport, uthus, förråd, bodar, uterum etc., dvs 
byggnader ej för bostadsändamål. Komplementbyggnad avser inte sovstuga eller gäststuga. 
 
3Ersättning befintlig byggnad avser att ersätta byggnad som är i för dåligt skick för ombyggnad, 
behöver flyttas p.g.a. dåliga markförhållanden, naturkatastrofer, ex. nedfallna träd 
översvämningar etc, omfattande vattenskador och skador på stommen. Den ersatta byggnaden 
ska ha samma byggnadsarea som den rivna plus eventuell tillåten tillbyggnad. Rivningslov eller 
rivningsanmälan förutsetts. 
 
4Avser nedbrunnen byggnad om ersättningsbyggnad uppförs inom fem (5) år. 
 
5Bostadshus med en byggnadsarea under 60 m2 får byggas ut till högst 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus med en byggnadsarea mellan 60-90 m2 får byggas ut till högst 90 m2 
byggnadsarea i ett plan. För bostadshus över 90 m2 byggnadsarea finns inga restriktioner i 
byggnadsarea för tillbyggnationen.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

7.10 Karlberg/Degerbäcken 

 

Byn Karlberg ligger vid berget med samma 
namn. Norra stambanan går igenom byn och 
när järnvägen blev färdig för ca 100 år 
sedan fick Karlberg namnet Degerbäckens 
station, men idag stannar inte tågen vid 
stationen. Idag bor det 23 personer i 
bebyggelsegruppen. 

Ställningstagande 

Bebyggelsegruppen i Karlberg är i 
begränsad omfattning påverkad av buller 
från Försvarsmaktens verksamheter, men 
ligger inom utredningsområdet.  

Tillåtna åtgärder i området är om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse, samt  

 

 

uppförande av komplement- och 
ersättningsbyggnader.  

Nybyggnation av bostäder kan ske inom 
avgränsat område. 

Ny bebyggelse ska anpassas efter de 
allmänna intressen som redovisas i avsnittet 
Riksintressen och förordnanden. 
 
För tillbyggnation av bostadshus gäller: 
Bostadshus under 60 m2 får byggas ut till 
högst 60 m2 byggnadsarea i ett plan. 
Bostadshus mellan 60-90 m2 får byggas ut 
till högst 90 m2 byggnadsarea i ett plan. För 
bostadshus över 90 m2 finns inga 
restriktioner i byggnadsarea.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Nybyggnad Bostadshus Nybyggnad Ja

Nybyggnad, ersättning befintlig byggnad3 Ja

Nybyggnad, ersättning tidigare byggnad4 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Nybyggnad Ja
Kontorshus Nybyggnad Ja
Vårdlokal Nybyggnad Nej
Skola/förskola Nybyggnad Nej

Tillbyggnad Bostadshus5 Tillbyggnad, befintlig byggnad5 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Tillbyggnad, befintlig byggnad Ja

Ombyggnad1 Bostadshus Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Ändrad användning

Kontorshus

Generationsskifte Nybyggnad (t.ex. jordbruksfastighet) Ja

Nej
Ändrad användning, byggnad 
camping/vandrarhem

Camping/vandrarhem

Ändrad användning, komplementbyggnad till 
kontorshus

Typ byggnation

Ja

Ja

Ja

Åtgärd

Ändrad användning, enbostadshus till 
kontorshus

Karlberg/Degerbäcken

Ändrad användning, enbostadshus till 
vårdlokal/särskilt boende

NejVårdlokal/särskilt boende

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ja

Ärendeklass

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Tabell 15. Riktlinjer enligt överenskommelse för byggnationer i 
Karlberg/Degerbäcken. 
 

1Ombyggnad avser byggnation inom befintligt utrymme. 
 
2Med komplementbyggnader avses garage, carport, uthus, förråd, bodar, uterum etc., dvs 
byggnader ej för bostadsändamål. Komplementbyggnad avser inte sovstuga eller gäststuga. 
 
3Ersättning befintlig byggnad avser att ersätta byggnad som är i för dåligt skick för ombyggnad, 
behöver flyttas p.g.a. dåliga markförhållanden, naturkatastrofer, ex. nedfallna träd 
översvämningar etc, omfattande vattenskador och skador på stommen. Den ersatta byggnaden 
ska ha samma byggnadsarea som den rivna plus eventuell tillåten tillbyggnad. Rivningslov eller 
rivningsanmälan förutsetts. 
 
4Avser nedbrunnen byggnad om ersättningsbyggnad uppförs inom fem (5) år. 
 
5Bostadshus med en byggnadsarea under 60 m2 får byggas ut till högst 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus med en byggnadsarea mellan 60-90 m2 får byggas ut till högst 90 m2 
byggnadsarea i ett plan. För bostadshus över 90 m2 byggnadsarea finns inga restriktioner i 
byggnadsarea för tillbyggnationen.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

7.11 Östra Vittjärvsträsket 

 

Byn Vittjärv ligger ca 5 km från Bodens 
centrum och har sedan 70-talet utvecklats 
med villabebyggelse tack vare närheten till 
centrum och ett naturskönt läge utmed älven 
samt Vittjärvsträsket. 22 personer är bosatta 
inom bebyggelsegruppen. Området gränsar 
till en gällande detaljplan avsedd för 
bostäder. 

Ställningstagande 

Bebyggelsegruppen i Östra Vittjärvsträsket 
är i begränsad omfattning påverkad av 
buller från Försvarsmaktens verksamheter, 
men ligger inom utredningsområdet.  

Tillåtna åtgärder i området är om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse, samt  

 

uppförande av komplement- och 
ersättningsbyggnader.  

Nybyggnation av bostäder kan ske inom 
avgränsat område. 

Ny bebyggelse ska anpassas efter de 
allmänna intressen som redovisas i avsnittet 
Riksintressen och förordnanden. 
 
För tillbyggnation av bostadshus gäller: 
Bostadshus under 60 m2 får byggas ut till 
högst 60 m2 byggnadsarea i ett plan. 
Bostadshus mellan 60-90 m2 får byggas ut 
till högst 90 m2 byggnadsarea i ett plan. För 
bostadshus över 90 m2 finns inga 
restriktioner i byggnadsarea.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Nybyggnad Bostadshus Nybyggnad Ja

Nybyggnad, ersättning befintlig byggnad3 Ja

Nybyggnad, ersättning tidigare byggnad4 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Nybyggnad Ja
Kontorshus Nybyggnad Ja
Vårdlokal Nybyggnad Nej
Skola/förskola Nybyggnad Nej

Tillbyggnad Bostadshus5 Tillbyggnad, befintlig byggnad5 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Tillbyggnad, befintlig byggnad Ja

Ombyggnad1 Bostadshus Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Ändrad användning

Kontorshus

Generationsskifte Nybyggnad (t.ex. jordbruksfastighet) Ja

Åtgärd

Ändrad användning, enbostadshus till 
kontorshus

Östra Vittjärvsträsket

Ändrad användning, enbostadshus till 
vårdlokal/särskilt boende

NejVårdlokal/särskilt boende

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ja

Ärendeklass

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ändrad användning, komplementbyggnad till 
kontorshus

Typ byggnation

Ja

Ja

Ja

Nej
Ändrad användning, byggnad 
camping/vandrarhem

Camping/vandrarhem

Tabell 16. Riktlinjer enligt överenskommelse för byggnationer i Östra 
Vittjärvsträsket. 
 

1Ombyggnad avser byggnation inom befintligt utrymme. 
 
2Med komplementbyggnader avses garage, carport, uthus, förråd, bodar, uterum etc., dvs 
byggnader ej för bostadsändamål. Komplementbyggnad avser inte sovstuga eller gäststuga. 
 
3Ersättning befintlig byggnad avser att ersätta byggnad som är i för dåligt skick för ombyggnad, 
behöver flyttas p.g.a. dåliga markförhållanden, naturkatastrofer, ex. nedfallna träd 
översvämningar etc, omfattande vattenskador och skador på stommen. Den ersatta byggnaden 
ska ha samma byggnadsarea som den rivna plus eventuell tillåten tillbyggnad. Rivningslov eller 
rivningsanmälan förutsetts. 
 
4Avser nedbrunnen byggnad om ersättningsbyggnad uppförs inom fem (5) år. 
 
5Bostadshus med en byggnadsarea under 60 m2 får byggas ut till högst 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus med en byggnadsarea mellan 60-90 m2 får byggas ut till högst 90 m2 
byggnadsarea i ett plan. För bostadshus över 90 m2 byggnadsarea finns inga restriktioner i 
byggnadsarea för tillbyggnationen. 

 
 

 

41



Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

8. Enstaka bebyggelse inom 
utredningsområdet 
För den del av bebyggelsen inom utredningsområdet som ej omfattas av gällande 
detaljplan eller ej heller ingår i en angiven bebyggelsegrupp gäller riktlinjerna 
enligt kapitel 8.1 och 8.2. 

8.1 Nybyggnation av bostad eller ändrad användning 

För nybyggnation av bostad eller ändrad användning inom utredningsområdet 
gäller följande: 

Över 95 dB Lcx Nybyggnation eller ändrad användning tillåts enbart i 
särskilt motiverade fall2. I övriga fall tillåts ingen 
nybyggnation av bostäder eller ändrad användning 
p.g.a. bullerstörningar från skjutfälten. 

 
Under 95 dB Lcx Nybyggnation eller ändrad användning tillåts, med 

hänsyn till bullerstörningar från skjutfälten, 
huvudsakligen i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Prövning sker med hänsyn till övriga intressen samt 
efter samråd med Försvarsmakten.  

Riktlinjerna ovan gäller för enstaka bebyggelse efter samråd med 
Försvarsmakten i varje enskilt fall. 

8.2 Ombyggnation och tillbyggnation 

För ombyggnation och tillbyggnation av enstaka bostäder samt 
komplementbyggnader inom utredningsområdet gäller följande: 

 Ombyggnation av befintligt utrymme tillåts inom hela 
utredningsområdet. 

 

                                                 
 
2 Särskilt motiverade fall avser exempelvis nybyggnation av ersättningsbyggnad 
   p.g.a. brand, för dåligt skick på byggnaden eller förändrade geotekniska förhållanden, samt     
   skada p.g.a. av väder och vind. Rivningslov eller rivningsanmälan förutsätts. Särskilt  
   motiverade fall avser även ändrad användning till bostad och nybyggnation i samband  
   med generationsskifte i pågående jord- eller skogsbruksföretag. 
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 Tillbyggnation av bostad är tillåten där bullernivån är under 95 dB Lcx. 
För tillbyggnation av bostadshus gäller följande byggnadsareor:  

Bostadshus under 60 m2 får byggas ut till max 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus mellan 60-90 m2 får byggas ut till max 90 m2 
byggnadsarea i ett plan. För bostadshus över 90 m2 finns inga 
restriktioner i byggnadsarea. 

 Tillbyggnation av bostad där bullernivån är över 95 dB Lcx tillåts inte. 

 Komplementbyggnader (se begreppsdefinition kap. 10) tillåts inom hela 
utredningsområdet. 
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Nybyggnad Bostadshus Nybyggnad Särskild prövning6

Nybyggnad, ersättning befintlig byggnad3 Ja

Nybyggnad, ersättning tidigare byggnad4 Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Nybyggnad Ja
Kontorshus Nybyggnad Ja
Vårdlokal Nybyggnad Nej
Skola/förskola Nybyggnad Nej

Tillbyggnad Bostadshus5 Tillbyggnad, befintlig byggnad5 Särskild prövning6

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Tillbyggnad, befintlig byggnad Ja

Ombyggnad1 Bostadshus Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Komplementbyggnad2 (>15 m2) Hel byggnad i tidigare bebyggd fastighet Ja

Ändrad användning

Kontorshus

Generationsskifte Nybyggnad (t.ex. jordbruksfastighet) Ja

Ändrad användning, komplementbyggnad till 
kontorshus

Ja

Åtgärd

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ja

Ärendeklass Typ byggnation
Enstaka bebyggelse i 
utredningsområdet

Ändrad användning, enbostadshus till 
vårdlokal/särskilt boende

NejVårdlokal/särskilt boende

En betydande och avgränsbar del förnyas 
påtagligt

Ja

Ändrad användning, enbostadshus till 
kontorshus

Ja

Ändrad användning, byggnad 
camping/vandrarhem

Camping/vandrarhem Nej

Tabell 17. Riktlinjer enligt överenskommelse för byggnationer i 
utredningsområdet, som ej ingår i angivna bebyggelsegrupper eller omfattas av 
gällande detaljplan. 
 
1Ombyggnad avser byggnation inom befintligt utrymme. 
 
2Med komplementbyggnader avses garage, carport, uthus, förråd, bodar, uterum etc., dvs 
byggnader ej för bostadsändamål. Komplementbyggnad avser inte sovstuga eller gäststuga. 
 
3Ersättning befintlig byggnad avser att ersätta byggnad som är i för dåligt skick för ombyggnad, 
behöver flyttas p.g.a. dåliga markförhållanden, naturkatastrofer, ex. nedfallna träd 
översvämningar etc, omfattande vattenskador och skador på stommen. Den ersatta byggnaden 
ska ha samma byggnadsarea som den rivna plus eventuell tillåten tillbyggnad. Rivningslov eller 
rivningsanmälan förutsetts. 
 
4Avser nedbrunnen byggnad om ersättningsbyggnad uppförs inom fem (5) år. 
 
5Bostadshus med en byggnadsarea under 60 m2 får byggas ut till högst 60 m2 byggnadsarea i ett 
plan. Bostadshus med en byggnadsarea mellan 60-90 m2 får byggas ut till högst 90 m2 
byggnadsarea i ett plan. För bostadshus över 90 m2 byggnadsarea finns inga restriktioner i 
byggnadsarea för tillbyggnationen. 
 
6Särskild prövning: Där bullret är över 95 dB Lcx tillåts nybyggnation av bostad eller ändrad 
användning endast i särskilt motiverade fall. Tillbyggnation av bostad tillåts inte där bullret är 
över 95 dB Lcx. 
Där bullret är under 95 dB Lcx gäller att nybyggnation bostad eller ändrad användning tillåts, 
med hänsyn till bullerstörningar från skjutfälten, huvudsakligen i anslutning till befintlig 
bebyggelse. För nybyggnation sker prövning med hänsyn till övriga intressen samt efter samråd 
med Försvarsmakten. Tillbyggnation av bostad är tillåten där bullernivån är under 95 dB Lcx, i 
enlighet med punkt 5 ovan. 
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9. Rutiner vid handläggning av 
bygglovsärenden 

9.1 Inom bebyggelsegrupper 

9.1.1 Nybyggnation 

Vid handläggning av bygglovsansökan gällande nybyggnadsärende inom 
angivna bebyggelsegrupper som omfattas av Riktlinjer för utbyggnad av 
bostäder kring skjutfält och övningsområden i Bodens kommun, ska kommunens 
handläggare skicka en remiss digitalt i ärendet samt ta en underhandskontakt per 
telefon eller e-post med ansvarig handläggare på Försvarsmaktens Högkvarter.  
Detta sker för att säkerställa spårbarhet, korrekt myndighetsarkivering samt 
rättssäker handläggning för den enskilde. Målet är att handläggaren ska kunna ge 
den sökande preliminärt besked samma eller nästföljande dag. Hanteringen ger 
snabbare handläggningstid och möjlighet att utreda tolkningsfrågor gemensamt. 
Eventuellt viktiga tjänsteanteckningar kan då även biläggas till det skriftliga 
remissvaret från Försvarsmakten. 
 

9.1.2 Ombyggnation, tillbyggnation och komplementbyggnad 

Där överenskommelsen tydligt anger att ombyggnation, tillbyggnation eller 
byggnation av komplementbyggnad tillåts generellt behövs ingen kontakt med 
Försvarsmaktens Högkvarter. 
 

9.2 Enstaka bebyggelse inom utredningsområdet 

9.2.1 Nybyggnation 

Remiss skickas till Försvarsmaktens Högkvarter i varje enskilt fall. 

9.2.2 Ombyggnation, tillbyggnation och komplementbyggnad 

Där överenskommelsen tydligt anger att ombyggnation, tillbyggnation eller 
byggnation av komplementbyggnad tillåts generellt behövs ingen kontakt med 
Försvarsmaktens Högkvarter. 

9.3 Övriga ärenden 

Ska en befintlig komplementbyggnad ges ändrad användning och således falla 
under de riktlinjer som angetts skall ändringen föregås av en kontakt eller remiss 
till Försvarsmaktens Högkvarter. 
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10. Begreppsdefinition 
 
Bebyggelsegrupp Geografiskt avgränsat område med 

minst 10 bostadshus i bruk som är 
sammanhängande och utgör en by, eller 
har bebyggelse med byakaraktär. 

Bygglov De bygglovsärenden som redovisas i 
detta dokument baseras på utdrag ur 
kommunens ärendehanteringssystem. 

Ersättningsbyggnad Ersätter befintlig byggnad med en 
likvärdig byggnad. Ersättningsbyggnad 
får uppföras p.g.a. exempelvis brand, 
förändrade geotekniska förhållanden 
samt skada p.g.a. av väder och vind 
inom 5 år. Rivningslov eller rivnings-
anmälan förutsätts. 

Generationsskifte Vid byte av driftansvar mellan 
generationer i pågående jord- eller 
skogsbrukföretag kan en tillkommande 
bostad tillskapas. 

Komplementbyggnad Byggnad ej avsedd för bostadsändamål, 
t.ex. garage, carport, uthus, förråd, 
bodar, uterum etc. Komplementbyggnad 
avser inte sovstuga eller gäststuga. 

Nybyggnation Uppförande av en helt ny bostad eller 
annan störningskänslig bebyggelse. 

Ombyggnad Lovpliktig yttre eller inre ändring av 
befintlig byggnad som avsevärt 
förlänger brukstiden för byggnaden 
(eller en del av den). Avser byggnation 
inom befintligt utrymme, d.v.s. ingen 
ökning av boytan. 

Tillbyggnad Åtgärder där befintlig byggnad utökas i 
sidled, höjdled eller djupled. 

 

 
 

 

46



Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Utredningsområde Område inom påverkansområde av 
riksintresse för totalförsvarets militära 
del. 

Ändrad användning Ombyggnad till bostad, eller annan 
störningskänslig bebyggelse, av 
befintlig byggnad som idag ej används 
som bostad etc. 

 
 

 

47



Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Referenser 
Bodens kommun, Strategisk plan 2011 – 2013. Fastställd av kommunfullmäktige 
2010-06-21, § 68. 

Bodens kommun, Utvecklingsplan för Boden, Vision Boden år 2020. Fastställd 
av kommunfullmäktige 2009-06-15, § 98. 

Bodens kommun, Översiktsplan Bodens kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 1990-06-11 § 158. 

Boverket, Planera för god ljudmiljö, 2000. 

Försvarsmakten, Riksintressen HKV 13 920:50775. 2010-02-17. 

Försvarsmakten och Boverket, PBL/NRL underlag 47, Försvarsmaktens 
deltagande i Fysisk planering. 1998-10-01 

Försvarsmakten, Översyn av Försvarsmaktens redovisning av samrådsområden, 
riksintressen samt övriga områden HKV 19 920:69818. 2010-12-17. 

Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor, 
NFS 2005:15, 2006-01-01. 

Regeringen, Beslut angående riktvärden för buller från grovkalibriga vapen 
Fö98/928/MIL. 1998-04-04. 

Simrishamns kommun, Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda 
skjutfält, antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn 2007-03-26. 

WSP Akustik, Bullerutredning för skjutbanor vid Gammelbyn och Rödberget, 
Bodens Garnison. Teknisk rapport, 2009-06-02.

 
 

 

48



Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

 

 
 

 

49



Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Bilaga 1 

Figur 5. Skjutfält och övningsområden, (inklusive skjutbanorna i Rödberget och 
Gammelbyn) samt påverkansområde för riksintresse totalförsvaret. 
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Bilaga 2 

Råbäcken by 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Områdestyp 2005 2011 2005 2011 
Bebyggelsegrupp 36 41 18 18 
Totalt antal 36 41 18 18 
          

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 0 0 0 0 
90-95 (dB) Lcx 36 41 18 18 
> 95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
Totalt antal 36 41 18 18 
Tabell 18. Antal invånare, befolkning och bullerpåverkan i Råbäcken by. 

Byggnader efter byggnadsår Antal 
< 1970 16
1970-1989 3
1990-1999 3
> 1999 1
Ingen uppgift 3
Totalt antal 26
    
Byggnader efter byggnadstyp Antal 
Småhus 22
Småhus med lågt värde 4
Totalt antal 26
Tabell 19. Byggnader inom samrådsområde efter byggnadsår och byggnadstyp i 
Råbäcken/Skatan. 

Åtgärd – Ärendeklass - Byggnadstyp Antal 
Nybyggnad - Komplementbyggnad - Uthus 1
Nybyggnad, ersättning - Fritidshus - Småhus 1
Tillbyggnad - Fritidshus - Småhus 1
Tillbyggnad - Garage - Uthus 1
Totalt 4
Tabell 20. Bygglov inom bebyggelsegrupp Råbäcken by från år 1996. 
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Mockträsk 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Områdestyp 2005 2011 2005 2011 
Bebyggelsegrupp 45 35 15 14 
Totalt antal 45 35 15 14 
          

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 1 1 1 1 
90-95 (dB) Lcx 37 29 13 12 
> 95 (dB) Lcx 7 5 1 1 
Totalt antal 45 35 15 14 
Tabell 21. Antal invånare, befolkning och bullerpåverkan i Mockträsk. 

Byggnader efter byggnadsår Antal 
< 1970 13
1970-1989 6
1990-1999 3
> 1999 1
Ingen uppgift 16
Totalt antal 39
    
Byggnader efter byggnadstyp Antal 
Småhus 29
Småhus med lågt värde 9
Specialbyggnad 1
Totalt antal 39
Tabell 22. Byggnader inom samrådsområde efter byggnadsår och byggnadstyp i 
Mockträsk. 

Åtgärd - Ärendeklass - Byggnadstyp Antal 
Nybyggnad - Carport - Uthus 1
Nybyggnad - Enbostadshus - Småhus 1
Nybyggnad, ersättning - Enbostadshus - Småhus 1
Nybyggnad - Fritidshus - Småhus 1
Tillbyggnad - Enbostadshus - Småhus 2
Tillbyggnad - Fritidshus - Småhus 1
Tillbyggnad, invändig - Kamin - Småhus 2
Totalt 9

Tabell 23. Bygglov inom bebyggelsegrupp Mockträsk  från år 1996. 
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Vändträsk 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Områdestyp 2005 2011 2005 2011 
Bebyggelsegrupp 39 47 18 20 
Totalt antal 39 47 18 20 
          

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 7 10 5 5 
90-95 (dB) Lcx 32 37 13 15 
> 95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
Totalt antal 39 47 18 20 
Tabell 24. Antal invånare, befolkning och bullerpåverkan i Vändträsk. 

Byggnader efter byggnadsår Antal 
< 1970 17
1970-1989 8
Ingen uppgift 31
Totalt antal 56
    
Byggnader efter byggnadstyp Antal 
Småhus 24
Småhus med lågt värde 28
Hyreshus 1
Specialbyggnad 2
Industribyggnad med lågt värde 1
Totalt antal 56
Tabell 25. Byggnader inom samrådsområde efter byggnadsår och byggnadstyp i 
Vändträsk. 

Åtgärd - Ärendeklass - Byggnadstyp Antal 
Nybyggnad - Garage - Uthus 2
Tillbyggnad - Garage - Uthus 1
Tillbyggnad - Inglasning altan - Småhus 1
Tillbyggnad - Skärmtak - Småhus 1
Totalt 5
Tabell 26. Bygglov inom bebyggelsegrupp Vändträsk by från år 1996. 
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Alträsk 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Områdestyp 2005 2011 2005 2011 
Bebyggelsegrupp 35 32 11 12 
Totalt antal 35 32 11 12 
          

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 6 6 3 3 
90-95 (dB) Lcx 29 26 8 9 
> 95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
Totalt antal 35 32 11 12 
Tabell 27. Antal invånare, befolkning och bullerpåverkan i Alträsk. 

Byggnader efter byggnadsår Antal 
< 1970 8
1970-1989 7
1990-1999 1
> 1999 1
Ingen uppgift 26
Totalt antal 43
    
Byggnader efter byggnadstyp Antal 
Småhus 22
Småhus med lågt värde 20
Specialbyggnad 1
Totalt antal 43
Tabell 28. Byggnader inom samrådsområde efter byggnadsår och byggnadstyp i 
Alträsk. 

Åtgärd - Ärendeklass - Byggnadstyp Antal 
Nybyggnad - Bagarstuga - Uthus 1
Nybyggnad - Enbostadshus - Småhus 1
Nybyggnad - Fritidshus - Småhus 1
Nybyggnad - Garage - Uthus 1
Totalt 4

Tabell 29. Bygglov inom bebyggelsegrupp Alträsk från år 1996. 
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Kusträsk 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Områdestyp 2005 2011 2005 2011 
Bebyggelsegrupp 1 4 1 3 
Totalt antal 1 4 1 3 
     

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 0 0 0 0 
90-95 (dB) Lcx 0 3 0 2 
> 95 (dB) Lcx 1 1 1 1 
Totalt antal 1 4 1 3 
Tabell 30. Antal invånare, befolkning och bullerpåverkan i Kusträsk. 

Byggnader efter byggnadsår Antal 
< 1970 11
1970-1989 6
1990-1999 1
> 1999 3
Ingen uppgift 19
Totalt antal 40
  
Byggnader efter byggnadstyp Antal 
Småhus 20
Småhus med lågt värde 18
Industribyggnad 2
Totalt antal 40
Tabell 31. Byggnader inom samrådsområde efter byggnadsår och byggnadstyp i 
Kusträsk. 

Åtgärd - Ärendeklass - Byggnadstyp Antal 
Nybyggnad - Bastu - Uthus 1
Nybyggnad - Fritidshus - Småhus 3
Nybyggnad - Komplementbyggnad - Uthus 2
Nybyggnad, ersättning - Fritidshus - Småhus 2
Nybyggnad, ersättning - Komplementbyggnad - Uthus 1
Ombyggnad - Fritidshus - Småhus 4
Tillbyggnad - Fritidshus - Småhus 1
Totalt 14

Tabell 32. Bygglov inom bebyggelsegrupp Kusträsk från år 1996.

 
 

 

55



Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Råbäcken/Skatan 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Områdestyp 2005 2011 2005 2011 
Bebyggelsegrupp 0 0 0 0 
Totalt antal 0 0 0 0 
          

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 0 0 0 0 
90-95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
> 95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
Totalt antal 0 0 0 0 
Tabell 33. Antal invånare, befolkning och bullerpåverkan i Råbäcken/Skatan. 

Byggnader efter byggnadsår Antal 
< 1970 5
1970-1989 1
Ingen uppgift 7
Totalt antal 13
    
Byggnader efter byggnadstyp Antal 
Småhus 8
Småhus med lågt värde 5
Totalt antal 13
Tabell 34. Byggnader inom samrådsområde efter byggnadsår och byggnadstyp i 
Råbäcken/Skatan. 

Åtgärd - Ärendeklass - Byggnadstyp Antal 
Nybyggnad - Enbostadshus - Småhus 1
Nybyggnad - Komplementbyggnad - Uthus 2
Tillbyggnad - Enbostadshus - Småhus 1
Tillbyggnad - Fritidshus - Småhus 1
Totalt 5

Tabell 35. Bygglov inom bebyggelsegrupp Råbäcken/Skatan från år 1996. 
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Bodforsen 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Områdestyp 2005 2011 2005 2011 
Bebyggelsegrupp 66 65 24 24 
Totalt antal 66 65 24 24 
     

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 0 0 0 0 
90-95 (dB) Lcx 66 65 24 24 
> 95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
Totalt antal 66 65 24 24 
Tabell 36. Antal invånare, befolkning och bullerpåverkan i Bodforsen. 

Byggnader efter byggnadsår Antal 
< 1970 13
1970-1989 3
1990-1999 9
Totalt antal 25
  
Byggnader efter byggnadstyp Antal 
Småhus 25
Totalt antal 25
Tabell 37. Byggnader inom samrådsområde efter byggnadsår och byggnadstyp i 
Bodforsen. 

Åtgärd - Ärendeklass - Byggnadstyp Antal 
Nybyggnad - Komplementbyggnad - Uthus 1
Nybyggnad - Enbostadshus - Småhus 2
Ombyggnad - Förråd - Uthus 2
Tillbyggnad - Carport - Uthus 4
Tillbyggnad - Skärmtak - Uthus 1
Tillbyggnad, invändig - Småhus 3
Totalt 13

Tabell 38. Bygglov inom bebyggelsegrupp Bodforsen från år 1996. 
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Sundbrovägen 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Områdestyp 2005 2011 2005 2011 
Bebyggelsegrupp 7 8 2 3 
Totalt antal 7 8 2 3 
          

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 7 8 2 3 
90-95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
> 95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
Totalt antal 7 8 2 3 
Tabell 39. Antal invånare, befolkning och bullerpåverkan i bebyggelsegrupp 
Sundbrovägen. 

Byggnader efter byggnadsår Antal 
< 1970 3
1970-1989 0
1990-1999 0
> 1999 1
Ingen uppgift 6
Totalt antal 10
    
Byggnader efter byggnadstyp Antal 
Småhus 4
Småhus med lågt värde 6
Totalt antal 10
Tabell 40. Byggnader inom samrådsområde efter byggnadsår och byggnadstyp i 
bebyggelsegrupp Sundbrovägen. 

Åtgärd - Ärendeklass - Byggnadstyp Antal 
Nybyggnad - Enbostadshus - Småhus 1
Nybyggnad - Fritidshus - Småhus 1
Tillbyggnad - Garage - Uthus 1
Totalt 3

Tabell 41. Bygglov inom bebyggelsegrupp Sundbrovägen från år 1996. 
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Rasmyran 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Områdestyp 2005 2011 2005 2011 
Bebyggelsegrupp 34 24 10 9 
Totalt antal 34 24 10 9 
     

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 34 24 10 9 
90-95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
> 95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
Totalt antal 34 24 10 9 
Tabell 42. Antal invånare, befolkning och bullerpåverkan i bebyggelsegrupp 
Rasmyran. 

Byggnader efter byggnadsår Antal 
< 1970 5
1970-1989 3
1990-1999 1
> 1999 0
Ingen uppgift 5
Totalt antal 14
  
Byggnader efter byggnadstyp Antal 
Småhus 9
Småhus med lågt värde 4
Specialbyggnad 1
Totalt antal 14
Tabell 43. Byggnader inom samrådsområde efter byggnadsår och byggnadstyp i 
bebyggelsegrupp Rasmyran. 

Åtgärd - Ärendeklass - Byggnadstyp Antal 
Nybyggnad - Carport - Uthus 1
Nybyggnad - Enbostadshus - Småhus 1
Nybyggnad - Komplementbyggnad - Uthus 3
Totalt 5

Tabell 44. Bygglov inom bebyggelsegrupp Rasmyran från år 1996. 
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Karlberg 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Områdestyp 2005 2011 2005 2011 
Bebyggelsegrupp 23 23 13 13 
Totalt antal 23 23 13 13 
     

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 23 23 13 13 
90-95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
> 95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
Totalt antal 23 23 13 13 
Tabell 45. Antal invånare, befolkning och bullerpåverkan i bebyggelsegrupp 
Karlberg. 

Byggnader efter byggnadsår Antal 
< 1970 13
1970-1989 1
1990-1999 1
> 1999 0
Ingen uppgift 1
Totalt antal 16
  
Byggnader efter byggnadstyp Antal 
Småhus 15
Industribyggnad 1
Totalt antal 16
Tabell 46. Byggnader inom samrådsområde efter byggnadsår och byggnadstyp i 
bebyggelsegrupp Karlberg. 

Åtgärd - Ärendeklass - Byggnadstyp Antal 
Nybyggnad - Carport - Uthus 1
Tillbyggnad, invändig - Pannrum - Småhus 1
Totalt 2

Tabell 47. Bygglov inom bebyggelsegrupp Karlberg från år 1996. 
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Östra Vittjärvsträsket 

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Områdestyp 2005 2011 2005 2011 
Bebyggelsegrupp 20 22 9 10 
Totalt antal 20 22 9 10 
     

Antal invånare, antal befolkade 
fastigheter och antal byggnader 

År, antal 
invånare 

År, antal 
befolkade 
fastigheter 

Ljudnivå artilleri och granatgevär 2005 2011 2005 2011 
< 90 (dB) Lcx 20 22 9 10 
90-95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
> 95 (dB) Lcx 0 0 0 0 
Totalt antal 20 22 9 10 
Tabell 48. Antal invånare, befolkning och bullerpåverkan i bebyggelsegrupp 
Östra Vittjärvsträsket. 

Byggnader efter byggnadsår Antal 

< 1970 7

1970-1989 4

1990-1999 2

> 1999 2

Ingen uppgift 3

Totalt antal 18

  

Byggnader efter byggnadstyp Antal 

Småhus 13

Småhus med lågt värde 4

Hyreshus 1

Totalt antal 18

Tabell 49. Byggnader inom samrådsområde efter byggnadsår och byggnadstyp i 
bebyggelsegrupp Östra Vittjärvsträsket. 

Åtgärd - Ärendeklass - Byggnadstyp Antal 
Nybyggnad - Fritidshus - Småhus 2
Nybyggnad - Garage - Uthus 1
Nybyggnad - Komplementbyggnad - Uthus 1
Nybyggnad, ersättning - Fritidshus - Småhus 1
Tillbyggnad - Fritidshus - Småhus 2
Tillbyggnad - Kontor - Affär/restaurang/kontor 2
Tillbyggnad - Skärmtak - Småhus 1
Tillbyggnad - Takkupa - Småhus 1
Totalt 11

Tabell 50. Bygglov inom bebyggelsegrupp Östra Vittjärvsträsket från år 1996.
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 

Bilaga 3 

Figur 6. Bullerpåverkan av dBA från Rödbergets skjutbanor i bebyggelsegrupp 
Bodforsen. 
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 
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Bilaga 4 

Figur 7. Bullerpåverkan av dBA från Rödbergets skjutbanor i bebyggelsegrupp 
Råbäcken/Skatan. 



Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 
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Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden  
i Bodens kommun 
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