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Förord

Bodens kommun har en vattenareal på 280 km2, vilket 
motsvarar 7 % av kommunens totalareal. Utöver 
Lule- och Råneälven som rinner genom kommunen, finns 
det ett stort antal sjöar och vattendrag.

Den 1 juli 2009 tillkom nya regler för uppförande av 
byggnader och anläggningar i strandnära läge där mer 
ansvar placeras ut på lokal nivå. Kommunerna har i och 
med denna lagändring möjlighet att i översiktsplanen 
peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge, LIS, där det förekommer lättnader i strandskyddet. 
Bestämmelserna kring LIS trädde ikraft fullt ut den 1 
februari 2010.

I Bodens kommun har vi upplevt att intresset för ett 
strandnära boende har ökat. Detta har medfört att kom-
munen, genom tillämpning av denna lagändring om 
strandskydd, har pekat ut områden där dessa lättnader 
i strandskyddet kan nyttjas, så kallade LIS-områden. 
Bodens kommun arbetar för en långsiktigt hållbar bebyg-
gelseutveckling längs strandlinjen med hjälp av LIS. Det 
ligger också i Bodens kommuns linje att kunna erbjuda 
attraktiva möjligheter till boende och näringsliv för 
att skapa förutsättningar för utveckling i landsbygden. 
Landsbygden ses som en resurs för hela kommunens 
utveckling, och landsbygdsutveckling är en viktig del i 
Bodens kommuns utvecklingsplan och dess vision för 
Boden år 2025.

LIS-planen är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025 
Bodens kommun.

Boden juni 2017
Kommunstyrelsen
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1. Inledning

Fram till 1 juli 2009 var strandskyddsbestämmelserna 
utformade på ett sätt där mindre hänsyn togs till skillna-
der på olika platser i landet. Med LIS ges möjlighet att 
stimulera landsbygdsutvecklingen genom att dra nytta av 
de fördelar ett strandnära läge har, och därigenom erbjuda 
attraktiva lägen för exempelvis bostäder, fritidshus, tu-
rism och näringsliv. Denna plan bör ses som kommunens 
viljeinriktning för det framtida nyttjandet av strandnära 
områden, där faktorer som befolkningsutveckling och 
Befintlig bebyggelselegat till grund för kommunens 
utpekande av LIS-områden. 

Målet med dessa områden är, förutom att stimulera
landsbygdsutvecklingen, att skapa ett långsiktigt hållbart 
skydd av strand- och vattenområden i kommunen där 
djur-, växt-, natur- och friluftsliv inte äventyras. Förutom 
att planförslaget ska fungera som beslutsunderlag till 
strandskyddsdispenser, ska det även utgöra underlag till 
beslut om bygglov enligt Plan- och bygglagen och upphä-
vande av strandskydd i detaljplan enligt Miljöbalken.

Berörda mark- och fastighetsägare kan se LIS som en 
möjlighet till ett utökat markutnyttjande. Det ligger i 
mark- och fastighetsägarnas ansvar att ta ställning till om 
den utökade möjligheten och dispens från strandskyddet 
ska nyttjas eller inte.

Naturvårdsverkets handbok Strandskydd – en vägledning 
för planering och prövning har haft en betydande roll i ar-
betet med att peka ut LIS-områden. De riktlinjer och ex-
empel som nämns i handboken, tillsammans med bestäm-
melserna i Miljöbalken, står som grund för tolkningen av 
ett differentierat strandskydd i Bodens kommun. 

Regionala och mellankommunala frågor
De två stora älvarna som rinner genom kommunen, Lu-
leälven och Råneälven, är föremål för nära dialoger med 
övriga kommuner längs älvarna. Det är viktigt med ett 
nära samråd kring frågor som rör exempelvis strandnära 
bebyggelse. 

Bodens kommun ser det som viktigt att samarbeta kring 
utvecklingen av gränsnära områden mellan kommunerna, 
exempelvis utgör Råne älvdal med Gunnarsbyn, Niemi-
sel och Råneå viktiga noder för landsbygdsutveckling. 
Unbyn och Avan är ytterligare ett exempel där kommunen 
förespråkar ökat samarbete. 

                   

Planprocessen
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur den kommunala 
planeringsprocessen ska gå till och lägger stor vikt på 
att processen ska vara demokratisk och öppen för alla. 
Därför innehåller planeringsprocessen både samråd med 
möte för allmänheten och en utställning då alla har möj-
lighet att yttra sig. Det är först efter att planen antagits i 
kommunfullmäktige som det är möjligt att överklaga, och 
då endast på formella grunder.

Kommunstyrelsen beslutade oktober 2015 (KS 2015-
10-05 §161) att arbetet som påbörjades med LIS-planen 
2009 ska fortskrida. Ny samrådshandling arbetades fram 
och samråd för förslag till LIS-plan genomfördes under 
perioden 1 juni till 31 augusti 2016. Information om sam-
rådet kungjordes i lokaltidningarna samt via kommunens 
hemsida och Bodenappen. Utskick gjordes även till bland 
annat byaföreningar. Samrådet skedde genom en bred 
medborgardialog och ett antal samrådsaktiviteter 
t ex allmänna möten på olika platser i kommunen, 
bemannade utställningar under Skördefest och 
miljödagar samt i Enter galleria. Genomfört samråd och 
inkomna yttranden med kommunens kommentarer finns i 
samrådsredogörelsen. 

Utifrån inkomna yttranden och synpunkter från samrådet 
bearbetades planförslaget och utställning genomfördes 
under perioden 23 februari till 30 april 2017. Under ut-
ställningstiden hade remissinstanser och allmänhet 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. In-
formation om utställning och planförslaget kungjordes 
i lokaltidningarna och på kommunens anslagstavla i 
stadshuset samt via kommunens hemsida och Bodenap-
pen. Utställningsplatser var stadshuset, stadsbiblioteket, 
servicepunkterna i Harads och Gunnarsbyn, skolan i Un-
byn samt Bodens business Park. Efter genomförd utställ-
ning bearbetades planförslaget och antagandehandlingen 
färdigställdes. Yttrandena med kommunens kommentar 
finns redovisade i utlåtande efter utställning. 
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Figur 1.  Översiktsplanearbetets olika skeden



2. Strandskyddslagstiftning och LIS

Strandskyddsbestämmelserna återfinns i miljöbalkens 
kapitel 7, §§ 13-18h. Huvudsyftet med strandskyddet är 
att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
i vatten. Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller 
på ett likartat sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller 
oavsett om området är tät- eller glesbebyggt, om det finns 
gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka 
naturtyper eller arter som finns i området. Naturen be-
höver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna 
skall gälla. 

Det generella strandskyddet omfattar land- och vatten-
området 100 meter på båda sidor om strandlinjen. Läns-
styrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga eller 
upphäva strandskyddet. Kommunerna kan också upphäva 
strandskyddet inom område som omfattas av detaljplan.

Utökat skydd
Länsstyrelsen får i vissa fall utöka strandskyddet från 
100 meter upp till 300 meter på land och i vattnet om det 
behövs för att säkerhetsställa något av strandskyddets 
syften.

Fördjudna åtgärder
Enligt miljöbalken är ett antal åtgärder inom strand-
skyddsområdet förbjudna. Man får inte:

• Uppföra nya byggnader, bryggor, pirar etc.
• Ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra 
anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten 
från att vistas i ett område som tidigare var tillfälligt.
• Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller 
anläggningar.
• Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren 
för djur- eller växtarter.

Fri passage
För att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
i vatten ska det alltid finnas ett område som behövs för 
att säkerställa fri passage mellan strandlinjen och bygg-
naderna eller anläggningarna. För att få bygga, gräva, 
anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet 
krävs dispens, dvs ett undantag från förbudet i strand-
skyddsbestämmelserna.

Dispens 
Kommunerna beslutar om dispens från strandskydd om 
det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat 
än det som Länsstyrelsen beslutar. (Se även PBL 4 kap 
17§) 

Länsstyrelsen beslutar om dispenser från strandskydd när 
det gäller byggande av en försvarsanläggning, allmän väg 
eller järnväg samt inom nationalparker, naturreservat, 
kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- 
och växtskyddsområde och Natura 2000- område samt i 
landskapsbildsskyddsområden enligt gamla Naturvårdsla-
gen. För de senare krävs dispens både för strandskyd-det 
och områdesskyddet. Dispenser i kommunalt inrättade 
reservat beslutas av kommunen. (Se även Miljöbalken 7 
kap 18a§)
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Figur 2. Det generella skyddet är 100 meter från stran-
den vid normalvattenstånd på land och i vatten. Läns-
styrelsen kan utvidga strandskyddet upp till 300 meter på 
land och i vatten. Illustration: Ulrika Åkerlund, Boverket



Undantag från krav på dispens 
Undantag från det generella förbudet finns för anlägg-
ningar inom verksamheter för jordbruk, skogsbruk, 
renskötsel och yrkesfiske om:

• Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen.
• Byggnaden eller åtgärden måste ligga inom strandskyd-
dat område.
• Byggnaden inte är utformad för boende.
• Verksamheten ger ett betydande tillskott till försörjning.
Vanlig hobbyverksamhet medger dock ej undantag från
strandskyddet. (MB 7 kap. 16 §)

Särskilda skäl vid ansökan om strandskyddsdispens
För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl 
enligt lagen och att syftet med strandskyddet inte påver-
kas negativt. Enligt miljöbalken 7 kap 18§c får man som 
särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskyddet 
beakta endast om det område som dispensen avser:

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller 
annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen,
3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området,
4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen
inte kan genomföras utanför området,
5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, 
eller
6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat 
mycket angeläget intresse.

I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som 
särskilda skäl utöver det som anges ovan, om prövningen 
gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, LIS-område, som avses i 18 e §. Lag 
(2009:532). (Se kapitel 3) 
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Utgångspunkten för förändringarna i strandskyddslagstift-
ningen som infördes 2009 är ett fortsatt generellt strand-
skydd i hela landet. Samtidigt differentierades strand-
skyddet för att främja utvecklingen i landsbygdsområden 
med god tillgång till stränder och låg exploateringsgrad. 
Därmed kan strandskyddet bli mer ändamålsenligt genom 
att bättre hänsyn kan tas till behovet av utveckling i hela 
Sverige samtidigt som ett långsiktigt skydd av stränder-
nas natur- och friluftsvärden inte äventyras.

Ändringen innebär att kommuner kan peka ut särskilda 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, s.k 
LIS-områden, i sin översiktsplan. I ett område som utsetts 
till LIS-område finns utökade möjligheter till dispens 
från strandskyddsbestämmelserna. Förutsättningen är 
att strandskyddets syfte tillgodoses långsiktigt samt att 
planerade åtgärder ger långsiktiga och positiva effekter 
på sysselsättningen eller bidrar till att bevara servicen på 
landsbygden. Framförallt ska gles- och landsbygdskom-
muner mer aktivt kunna dra nytta av de konkurrensförde-
lar som ett läge nära vatten kan innebära för verksamheter 
och boende för att stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen. Att ett område pekats ut som LIS område i 
översiktsplanen innebär alltså inte ett automatiskt upphä-
vande av strandskyddet inom området, utan fortfarande 
måste strandskyddsdispens sökas eller strandskyddet 
upphävas inom en detaljplan, vid en planerad åtgärd.

Utöver de särskilda skälen vid prövning av strandskydds-
dispens angivet i 7 kap 18 c § MB, tillkommer särskilda 
skäl för strandskyddsdispens i de fall där en åtgärd 
bedöms bidra till landsbygdutvecklingen enligt LIS. 
Kriterier för LIS hittas i 7 kap 18 e § MB och beskrivs 
sammanfattningsvis enligt följande:

En landsbygdsutveckling som:
• Är lämplig för området
• Är långsiktig
• Har en positiv ekonomisk utveckling i ett lokalt eller 
regionalt
perspektiv
• Är av allmänt ekonomiskt intresse, och ej enskilda 
intressen

Ett strandområde som:
• Efter en åtgärd fortfarande kan tillgodose strandskyd-
dets syften på ett långsiktigt sätt. Detta genom att åtgär-
derna är begränsade i påverkan samt omfattning.
• Inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde skyddat en-
ligt 7 kap 18 e § MB.
• Ej behövs för att säkerställa fri passage för allmänheten.
• Inte försämrar förutsättningarna för djur- och växtliv.

Enligt lagstiftningen är det hur dessa två kategorier, 
landsbygdsutveckling och strandområde, ser ut och hur 
de förenas som ska ligga till grund för LIS. Det gäller 
för såväl det slutliga beslutet i enskilda ärenden som vid 
urvalet av lämpliga LIS-områden inom kommunen. I 
Naturvårdsverkets strandskyddsvägledning nämns även 
ekonomisk landsbygdsutveckling. Genom att dra nytta 
av de konkurrensfördelar som ett strandnära läge innebär 
gynnas landsbygdsutvecklingen ur ekonomisk synpunkt, 
både direkt och indirekt.

Sådana åtgärder bidrar till:
• Långsiktiga positiva sysselsättningseffekter.
• Ökat underlag för att upprätthålla serviceunderlaget på
landsbygden.
• Att skapa förutsättningar för näringsliv och boende.

Strandskyddets möjligheter kan beskrivas med tre kate-
gorier:

Socialt:
• Fria stränder, ökat friluftsliv
• Långsiktigt skydd för framtida generationer

Ekologiskt:
• Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiskt:
• God boendemiljö
•Attraktiva lägen, ökat underlag för offentlig och kom-
mersiell service
• Turism och besöksnäring
• Näringslivsutveckling

Dessa kategorier har Bodens kommun haft som riktlinjer 
vid arbetet med LIS-områden. 

3. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

MB 7 kap 18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 
upphä-vande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett 
strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bi-
drar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens 
för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande kom-
plementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset 
eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 
Lag (2009:532).
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Utvecklingsmöjligheter utanför utpekade 
LIS-områden
Att peka ut områden i strandnära lägen som kan stödja 
en positiv utveckling av landsbygden är svårt. Det är inte 
möjligt att förutse alla framtida möjliga utvecklingspro-
jekt under översiktsplanprocessen. Kommunen måste 
därför kunna använda sig av dispensskälet om lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen utan att ett område är 
geografiskt utpekat i översiktsplanen. 

Enligt Länsstyrelsen Västerbottens publikation ”Regio-
nal anpass-ning av bestämmelser för strandskydd, Tips 
på hur LIS-områden kan pekas ut i Västerbottens län” 
(som också tagit upp som exempel på arbetsmetod i 
Strandskyddsdelegationens webb- utbildningar hösten 
2014) bör LIS-områden kunna skapas successivt. Vid 
en ansökan om bygglov och/eller strandskyddsdispens 
utanför utpekat LIS-område kan kommunen använda sig 
av en förenklad process där nödvändigt underlagsmaterial 
upprättas innehållande:

• Natur- och miljöbedömning
• Beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas på 
platsen
• Motivering hur lokaliseringen bidrar till landsbygdut-
veckling

Kommunens uppsatta mål, grundförutsättningar och 
kriterier ska användas som bedömningsgrund när en 
förfrågan inkommer. 

Kommunen samråder därefter med Länsstyrelsen. En 
förutsättning för bygglov är beviljad strandskyddsdispens 
där kommunen och Länsstyrelsen är eniga. Därefter sker 
samråd med berörda grannar, vilket är nödvändigt för att 
uppfylla plan- och bygglagens krav. Vid nästa revidering 
eller aktualitetsförklaring av det tematiska tillägget förs 
detta LIS-område, som kommit till på ett förenklat sätt, in 
i kommunens LIS-plan. Inkomna förslag kommer att gås 
igenom en gång per år.

11

Bodens kommun och Länsstyrelsen har inte 
samma uppfattning gällande utvecklingsmöjlighe-
ter utanför utpekade LIS-områden, se Länsstyrel-
sens graskningsyttrande avsnitt ett. 



DEL B:
METOD

Bussresenärer vid bussnavet på Kungsgatan
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Arbetet med tematiskt tillägg inleddes 2009 med att upp-
rätta en arbetsbeskrivning gällande ett tematiskt tillägg 
till befintlig översiktsplan för kommunen. Inledningsvis 
hölls möten med miljö- och byggnämndens ordförande 
samt berörda tjänstemän. Vid färdigställandet av första 
utkastet till LIS-områden togs frågan upp på 
planberedningsmöte samt i ett efterföljande möte med 
berörda tjänstemän inom plan och bygg samt i miljö- och 
byggnämnden.

Extern kontakt har skett med Boden Turism angående 
turismnäring i strandnära läge, både befintliga och 
planerade anläggningar. Tidigt samråd har skett med 
landsbygdsrådet i Bodens kommun, med syftet att genom 
lokalkännedom få in synpunkter och idéer från byarna 
angående strandnära bebyggelse enligt bestämmelserna
för LIS.

Efter det första samrådet 2010 stod det klart att en utred-
ning angående bebyggelse i militära influensområden 
behövde göras i samarbete med Försvarsmakten. Det 
behövdes också utförligare förutsättnings- och effektana-
lyser för kommunen för att bättre samordna en ny kom-
muntäckande översiktsplan med LIS- planen och för att 
ha underlag för att göra bedömningar om var i kommunen 
LIS-områden bäst kan bidra till landsbygdutveckling. 
Denna handling är framtagen utifrån dessa utredningar 
och analyser.

Vad är landsbygd
Bodens kommuns bedömning är att landsbygd är området 
utanför tätortsavgränsning för Bodens tätort. I och med 
den nya lagstiftningen för strandskydd är det kommu-
nernas uppgift att själva definiera vad som är landsbygd 
utifrån förutsättningarna i respektive kommun. Till grund 
för Bodens kommuns definition ligger invånarantal, be-
folkningsutveckling, arbetsmarknad, bebyggelsestruktur 
och en sammanfattande bedömning av kommunen som 
helhet.
 

Beabetning av GIS-data och inventering
Merparten av det digitala planeringsunderlaget som an-
vänts i analysen är insamlat främst från statliga datapro-
ducenter såsom Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen med flera. 
Utöver detta material tillkommer kommunens egna data 
samt Lantmäteriets vegetationskarta.

Det insamlade planeringsunderlaget har bearbetats med 
hjälp av geografiska informationssystem, GIS. I GIS-
programmet har sedan en analys av planeringsunderlaget 
gjorts, där resultatet visade var det finns konflikter med 
allmänna intressen inom 100 meter strandskydd i kom-
munen.

Som komplettering till detta har ett antal enklare fältin-
venteringar gjorts 2010, med syfte att enklare bedöma de 
utpekade LIS-områdenas lämplighet. Inför samrådshand-
lingen 2016 gjordes 2014 en mer omfattande inventering-
ar med fokus på djur- och växtliv och rörligt friluftsliv.

Under år 2015 besöktes alla LIS-område med fokus på 
geografisk lämplighet i förhållande till topografi, till-
gänglighet, befintlig bebyggelse och attraktivitet. Bedöm-
ningar och hänsyn i förhållande till odlad mark utfördes 
också. Utifrån dessa utförda inventeringar under år 2014 
och 2015 har antalet LIS-områden och deras areella 
utbredning begränsats betydligt. Efter samrådet 2016 har 
ytterligare inventering av växt- och djurliv samt natur-
miljö genomförts. Denna grundar sig på tillgängliga LIS-
inventeringar, Skogens pärlor, orto-foton, IR- ortofoton 
samt fastighetskartan och terrängkarta. Jordbruksmarken 
inom LIS-områdena har även kartlagts av Hushållnings-
sällskapet på uppdrag av Bodens kommun. 
Kartläggningen har utgått från jordbruksverkets 
jordbruksblock. 

Med utgångspunkt från detta material kunde ett antal 
möjliga LIS-områden pekas ut i Bodens kommun.

4. Metod
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Definitioner allmänna intressen
Allmänna intressen är i detta fall företeelser, både lag-
skyddade och icke lagskyddade, som är av intresse för 
allmänheten och bör visas särskild hänsyn. Det som i det 
bearbetade materialet benämns som allmänna intressen är 
följande:

Länsstyrelsen:
• Befintliga naturreservat
• Planerade naturreservat
• Naturvårdsområde, riksintresse
• Kulturmiljöer, riksintresse
• Rennäring, riksintresse
• Totalförsvaret riksintresse (skjutfält, övningsområden 
och influensområden)
• Djur- & växtskyddsområden
• Våtmarksområden/myrinventering
• Ängs- & hagmarker
• Ängs- & betesmarksinventering
• Bevarandeprogram för odlingslandskapet
• Åtgärdsplan för ängs- & betesmark
• Regionala kulturmiljöprogram

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Sveaskog:
• Natura2000 (landområden)
• Biotopskyddsområde
• Nyckelbiotoper
• Naturvårdsavtal
• Naturvärden
• Sumpskog
• Ekopark Storklinten

Riksantikvarieämbetet
• Fornminnen
• Byggnadsminnen

Bodens kommun:
• Våtmarksområde Avan
• Badplatser
• Vattenverk/vattenskyddsområde
• Avloppsreningsverk
• Fågellokaler
• Jordbruksmark

Dessutom har det, utöver ovanstående, tagits hänsyn till 
ekologiskt känsliga områden i Råne älvdal, erosionsskydd 
utförda av Vatten-fall och översvämningsrisker med hjälp 
av 500-årsflöden längs Luleälven.

Urval av vattenområden
Inledningsvis undersöktes de vattenområden som finns 
avbildade i fastighetskartan för att bilda en uppfattning 
om kommunens vatten-ytor. Vid ett beslut som togs av 
Länsstyrelsen 1999-06-11 fastslogs det att vattenområde-
na i Norrbottenskartan 505 från Lantmäteriet ska omfattas 
av strandskydd i Bodens kommun. Då denna karta inte 
finns digitalt bearbetades fastighetskartans vattenområden 
för att skapa en ny digital karta. I den kartan finns 
samtliga vattenområden som omfattas av strandskydd i 
kommunen redovisade. De LIS-områden som presente-
ras i detta planförslag är utpekade enligt Länsstyrelsens 
definition av strandskydd i Bodens kommun.

Digitalisering
Utöver digitaliseringen av Norrbottenskartan har ett antal 
digitaliseringar i planeringsunderlaget genomförts. Ex-
empelvis har badplatserna inom kommunen digitaliserats, 
tillsammans med värdefulla fågellokaler och ekologiskt 
känsliga områden i Råne älvdal enligt bevarandeplanen 
för Råne älvdal.

Statistik för planeringsunderlaget
En mängd statistik har tagits fram och bearbetats till pla-
neringsunderlaget. Statistiken innefattar kommunens yta, 
strandskyddets utbredning och vegetationsklasser, följt 
av de allmänna intressena inom kommunen och inom 
strandskyddat område. Dessutom har även bebyggelseut-
vecklingen granskats, både i kommunen som helhet och 
inom strandskyddat område. Resultaten har varit till hjälp 
vid utpekandet av LIS-områden. I förutsättningsanalysen 
har även statistik och fakta tagits fram angående:

• Arbetsplatser
• Serviceutbud
• Befolkning
• Befolkningsförändring
• Befolkningsprognos till 2030
• Arbetspendling
• Restider
• Kollektivtrafik
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Externa aktörers intresse 
Ett av stegen i planeringsprocessen, innan första samrådet 
2010, var att informera de organisationer som kan tänkas 
ha intresse av LIS och vill utnyttja dispensmöjligheterna 
för att gynna landsbygdsutvecklingen. Kontakt togs med 
Boden Turism där ett kortfattat dokument om LIS 
skickades ut till dem för vidare distribution till närings-
idkare med befintliga anläggningar inom strandskyddat 
område samt de med intresse att etablera nya anlägg-
ningar inom 100 m strandskydd. Ett antal företag inom 
turismnäringen visade intresse och tog kontakt med 
Bodens kommun.

Kontakt har även förts med de stora markägarna i kom-
munen, Sveaskog och SCA. Sveaskog har utarbetat 
egna förslag till LIS-områden utifrån förfrågningar från 
allmänheten samt egna intressen. Dessa förslag har 
bearbetats och jämförts med de LIS-områden som pekats 
ut enligt Bodens kommuns arbetsmetod. En revidering 
av materialet gjordes efter att kommunen tagit hänsyn 
till dessa synpunkter om förtätning av befintlig bebyg-
gelse samt nyexploatering på ett antal platser. SCA har 
inte utarbetat något förslag och har inte visat intresse för 
LIS på deras markområden inom Bodens kommun. Inför 
samrådet 2016 har information gått ut till 
byaföreningar i samband med byaträffar. Aktiviteter 
genomförda under samrådet 2016 finns beskrivna i 
tillhörande samrådsredogörelse. Genomförd utställning 
finns beskriven i utlåtande efter utställning. 
 
Framtagning av LIS-områden
LIS-planen innehåller 55 enskilda LIS-områden. I det 
första samrådsskedet 2010 valdes ett större antal ut med 
hjälp av en bearbetning av datamaterialet för att kartlägga 
vart det finns allmänna intressen, både lagskyddade och 
ej lagskyddade. På så vis erhölls ett resultat som grovt 
visade vilka områden som ej är lämpliga för LIS. I nästa 
steg flyttades fokus till att granska de markområden inom 
100 m strandskydd som inte innehöll någon konflikt med 
ett allmänt intresse. Företeelser som exempelvis 500-års-
flöden, topografi och strategiskt läge användes för att 
hitta lämpliga områden för LIS. LIS-områdena valdes ut 
baserat på följande:
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• Inga konflikter med allmänna intressen och analys av 
övriga företeelsers betydelse för det aktuella området. I 
de LIS-områden där det finns en konflikt med ett allmänt 
intresse har en avvägning gjorts, där det allmänna intres-
sets bevarandevärde, LIS-områdets betydelse för lands-
bygdsutvecklingen och strandskyddets syfte ställts mot 
varandra.
• Närheten till befintlig bebyggelse i anslutning till byarna 
i kommunen. En sådan strategi bedöms ge större chans 
till en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling än en mer 
utspridd bebyggelse.
• Tillgänglighet utifrån befintlig infrastruktur.
• Utvecklingsmöjligheter för befintliga turismanläggning-
ar i strandnära läge.
• Möjliga hot, exempelvis 500-årsflöde, grundläggande 
erosionsrisk utifrån Vattenfalls erosionsskydd.

Medan en majoritet av de föreslagna LIS-områdena är 
förtätning av befintlig bebyggelse, förekommer även ett 
litet antal områden med nyexploatering och områden där 
endast ett fåtal byggnader finns. I dessa mindre exploate-
rade LIS-områden har en bedömning gjorts utifrån dess 
attraktionsvärde för en anläggning eller åtgärd enligt LIS. 

Det som framförallt gjorts inför samrådet 2016 är en 
omfattande förutsättningsanalys samt en effektanalys. 
Dessa båda är också underlag i den nya kommuntäckande 
översiktsplanen som tas fram parallellt med LIS-planen. 

Kommunen har också tillsammans med Försvaret tagit 
fram riktlinjer för utbyggnad av bostäder i och i närheten 
av försvarets influensområden vilket gett en minskning av 
antalet LIS-områden.

Effektanalysen i kapitel 7 går igenom effekter av före-
slagna områden och områdenas antal och lokalisering är 
justerade efter detta.

LIS-områdena är dels presenterade i delområden, grupper 
med ett större antal områden och en allmän beskrivning, 
dels i enskilda LIS-områden med mer detaljerad 
beskrivning. Kartmaterialet till de enskilda områden ska 
ses som en orientering, i alla dispens- och planärenden 
finns ett omfattande GIS-material som detaljerat besluts-
underlag. Vid separata ärenden inom utpekade LIS-om-
råden i planförslaget bör mer detaljerade undersökningar 
utföras, såsom geotekniska förhållanden, sockelhöjd m.m.



Kateogrisering av LIS-områden
LIS-områdena har inte kategoriserats utifrån ändamål 
som anses lämpligt för ett specifikt område. Med un-
dantaget för LIS-områdena 3A, 5C, 5K och 7B där 
turismverksamhet bedöms som lämplig. Vilken kategori 
som är lämplig på vilken plats får prövas i ett senare 
dispens- eller planläggningsskede. De kategorier som kan 
komma att vara aktuella är följande:

Förtätning av befintlig bebyggelse
I dessa områden finns tätare bebyggelse tillsammans med 
ytor för ny bebyggelse, komplementbyggnader med mera. 
En vidareutveckling av dessa områden anses bidra till 
skapandet av en positiv landsbygdsutveckling, då en ökad 
befolkning i närområdet i många fall är nödvändig för by-
arnas utveckling. På en liten ort kan några extra invånare 
ha avgörande betydelse för ortens utveckling och dessa 
ska lockas av ett attraktivt strandnära läge.

Bostäder och fritidshus
Viss bebyggelse förekommer i dessa områden, dock i en 
glesare utsträckning än vid förtätning av befintlig bebyg-
gelse. Till skillnad från kategorin ovan föreslås dessa 
områden mer specifikt för permanent- och fritidsboende.

Turism och näringsliv
Dessa områden är lämpliga för utveckling inom turism 
och näringsliv. I denna kategori är främst områden med 
befintliga anläggningar samt områden med externt in-
tresse för nyexploatering inkluderade.

Nyexploatering
I kategorin för nyexploatering finns ingen utbredd bebyg-
gelse på den angivna platsen. Här finns attraktiva lägen 
för nyexploatering enligt LIS, både efter inventering av 
Bodens kommun samt inkomna förslag från externa 
aktörer. I de områden där ny bebyggelse bedöms stärka 
omgivningen enligt 7 kap 18e § MB, finner Bodens kom-
mun ingen mening med att utesluta ett potentiellt LIS-
område. Om strandskyddets syfte inte åsidosätts, kan ett 
LIS-område pekas ut för ny bebyggelse om läget bedöms 
som attraktivt och kan gynna landsbygdsutvecklingen. 
Detta under förutsättning att det ej finns konflikter med 
allmänna intressen på den angivna platsen, samt att åtgär-
den eller anläggningen ej påverkar 
landskapsbilden negativt. I de flesta fall kommer 
nyexploatering att behöva föregås av planläggning
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Arbetsplatser i regionen 
Figur 3 visar på 1 km rutor den geografiska fördelningen 
av arbetsplatser i regionen. En tydlig koncentration 
framgår för stråket Boden-Sunderbyn- Luleå. Närlig-
gande koncentrationer finns i stråket Älvsbyn-Piteå, i 
Råneå, Töre och Kalix (utanför figuren). Större byar kan 
urskiljas längs E4, i Luleälvstråket och även i Råneälv-
stråket. Bodens centralort har en urbaniseringsutveckling 
mot Sävast, Heden, Vittjärv och Svartbjörnsbyn. I övrigt 
finns arbetsplatser längs stråket upp mot Harads med en 
punktvis koncentration till själva Harads, varefter Vuol-
lerim i Jokkmokks kommun också bidrar med en sådan 
koncentration. I Bodens kommuns nordöstra del har Gun-
narsbyområdet arbetsplatser spridda inom ett ganska stort 
geografiskt område i Råneälvens dalgång. Arbetsplatser 
finns i viss grad också i byarna i kommunens östra del, 
Skogså m fl.

Figur 3. Arbetsplatser i regionen (ytproportionella cirklar/ km- ruta)

5. Förutsättningsanalys landsbygd och landsbygdsut-
veckling i Bodens kommun
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Figur 4 visar fördelningen på näringsgrenar. Andelen 
tillverkningsindustri är mycket låg i Boden. Centralorten 
har i övrigt relativt stor spridning på näringsgrenar. Indu-
strisektorerna är betydligt större i Luleå, Piteå, Älvsbyns 
och Kalix kommuner, vilket är viktiga komplement till 
Bodens arbetsmarknad. Även Harads och Bodträskfors 
har relativt god differentiering på näringsgrenar, vilket är 
bra för att vidmakthålla tillräcklig styrka i denna perifera 
regiondel. Gunnarsbyn har också relativt god differen-
tiering vad gäller arbetstillfällen, men mindre volym än 
Harads. Härutöver finns arbetstillfällen i Svartlå, Bredå-
kersbyarna, Skogså, Unbyn m fl.

Figur 4. Sysselsatta per näringsgren
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Figur 4. Sysselsatta per näringsgren

Befolknings- och serviceutbud

Befolkningen i regionen
Figur 5 visar den geografiska fördelningen av befolkning-
en i regionen fördelad på km-rutor. Liksom för arbets-
tillfällena råder tydlig koncentration till stråket Boden 
– Luleå. Urbaniseringsutbredning sker längs Luleälven 
både via Sävast och Unbyn mot Luleå och i viss grad via 
Bredåkersbyarna och Svartlå upp till Harads. Därefter 
glesnar befolkningen tydligt upp mot Vuollerim i Jokk-
mokks kommun. Nordöstra kommundelen har en bred 
geografisk spridning av befolkningen i Gunnarsbyom-
rådet med viss koncentration till Gunnarsbyn och Sör-
byn. Östra kommundelen har spridd befolkning i byarna 
Skogså m fl.

Figur 5. Befolkning i regionen (ytproportionella cirklar/ km- ruta)
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Serviceutbudet
Merparten av serviceutbudet finns i centralorterna. Här-
utöver finns (figur 6) ganska bra serviceutbud i främst 
Harads och även i Gunnarsbyn, vilket är viktigt för att 
kunna vidmakthålla tillräcklig utvecklingskraft för dessa 
perifera delar av landsbygden. Särskilt bör noteras att Ha-
rads har både hälsocentral och apotek. I övrigt finns visst 
serviceutbud i övre Svartlå, i norra Bredåker och i Unbyn.

Figur 6. Serviceutbud inom Bodens kommun
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Figur 6. Serviceutbud inom Bodens kommun

Fritids- och turismutbudet
Figur 7 visar att fritids- och turismutbudet på landsbyg-
den har koncentrationer främst till Harads och Gunnars-
byn samt till Övre Svartlå, som ca 2 km åt nordost har 
den alpina anläggningen Storklinten med närliggande 
sportfiskeutbud. I övrigt är utbudet inom landsbygden 
relativt spritt med ett ganska stort antal badplatser och 
fiskevatten. Många fiskevatten bedöms hålla hög kvalitet.

Figur 7. Fritids- och turismutbudet inom Bodens kommun
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Befolkning
Befolkningsförändringar
För regionen som helhet kan konstateras att centralor-
terna har relativt balanserad befolkningsutveckling. Vissa 
byar har positiv befolkningsutveckling (figur 8), medan 
de perifera byarna minskar i befolkning. Detta gäller i 
Bodens kommun bl a för Harads och Bodträskfors, som 
har ca 40 min bilrestid till centralorten. Detsamma gäller 
Gunnarsbyn och Sörbyn, som ligger på ungefär samma 
bilrestidsavstånd. 

De centralortsnära byarna Södra och Norra Bredåker 
och Svartlå har tidvis har haft befolkningstillväxt, vilket 
tydligt pekar på restidens stora betydelse. I Luleälvens 
dalgång upp mot Jokkmokk har även Vuollerim tappat 
befolkning. Det är viktigt att vidmakthålla en så bra be-
folkningsutveckling som möjligt längs älvstråket, efter-
som ett levande stråk har betydelse både för utvecklingen 
i Bodens och Jokkmokks kommuner samt för turismut-
vecklingen i älvstråket och fjällen.

De riktigt centralortsnära byarna Vittjärv och Svartbjörns-
byn har relativt stark befolkningsutveckling. För lands-
bygdsområdena i närliggande kommuner kan urskiljas 
likartade tendenser, det vill säga att restiden till centralor-
terna har stor betydelse för befolkningsutvecklingen och 
att kommungränsöverskridande stråken behöver stärkas.

Figur 8. Befolkningsförändringar inom regionen
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Figur 8. Befolkningsförändringar inom regionen

Kön- och åldersfördelning
Figur 9 visar köns- och åldersstrukturen i olika delområ-
den av Bodens kommun. Vissa landsbygdsområden har 
mycket få barnfamiljer, särskilt Sandträskområdet, som 
efter nedläggning av sanatoriet har mycket få barn och 
mycket stor andel äldre befolkning. 

Harads och Gunnarsbyn har barnfamiljer, men har större 
andel äldre än kommungenomsnittet. Svartlå har barnfa-
miljer liksom de centralortsnära Buddbyn, Bredåkersby-
arna, Vändträsk, Unbyn, Sävastberget och Syden. Perifera 
byar, t ex Brännberg, har mycket få barnfamiljer. I vissa 
fall kan detta bero på att byarna befinner sig i genera-
tionsskifte. 

Figur 9. Kön- och åldersfördelning inom Bodens kommun
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Befolkningsförändring 2003 till 2014
Figur 10 visar för 19 prognosområden befolkningsför-
ändringar från 2003 till 2013. Kommundelen Edefors, 
innefattande Harads, Bodträskfors och Svartlå har tappat 
befolkning liksom kommundelen Gunnarsbyn och kom-
mundelen Brännberg. Även vissa områden nära Bodens 
centralort, bla Skogså har tappat i befolkning. Här kan det 
dock, som ovan nämnts, vara pågående generationsväx-
lingar som påverkar.

Figur 10. Befolkningsförändring inom Bodens kommun
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Figur 10. Befolkningsförändring inom Bodens kommun

Befolkningsprognos
Kommunen har genomfört en befolkningsprognos (figur 
11) till 2030 baserat på befolkningssammansättningen 
i de olika kommundelarna. Gunnarsbyn beräknas få en 
minskning på hela 24 %, medan Edefors beräknas minska 
med 17 %. Mera centralt i kommunen beräknas Skogså 
förlora ungefär 16 % och t ex Heden med näromgivning 
ungefär 15 %. En befolkningsprognos med en 
tidshorisont på 15 år är alltid osäker, särskilt när den är 
uppdelad på olika delområden i kommunen.

Figur 11. Befolkningsprognos år 2030
27



Arbetspendling
Arbetspendling för män inom Bodens kommun
Figur 12 visar tydligt att centralorten har stor betydelse 
för arbetspendlarna inom kommunen. Betydande flöden 
kan konstateras från Bredåkersbyarna, Svartlå, Harads/
Bodträskfors, Sandträsk och Gunnarsbyn samt från de 
mer närliggande Skogsåbyarna.

Figur 12. Arbetspendling år 2012 män inom Bodens kommun
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Figur 12. Arbetspendling år 2012 män inom Bodens kommun

Arbetspendling för kvinnor inom Bodens kommun
Pendlingsmönstret för kvinnor (figur 13) motsvarar i stora 
drag pendlingsflödena för män, men flödena är mindre, 
vilket motsvarar kända mönster även från andra kommu-
ner.

Figur 13. Arbetspendling år 2012 kvinnor inom Bodens kommun
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Arbetspendling Boden- Luleå
Figur 14 visar arbetspendlingsflödena från Bodens kom-
mundelar till delområden i Luleå kommun. Flödena till 
centrala Luleå är betydande liksom till Sunderby sjukhus. 
De stora flödena till Sunderby sjukhus beror till stor del 
på att sjukhuset tidigare låg i Bodens centralort och att 
många av dess anställda nu arbetar på Sunderbyns sjuk-
hus och fortfarande bor kvar i Boden.

Figur 14. Arbetspendling Bode till Luleå
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Figur 14. Arbetspendling Bode till Luleå

Figur 15 visar pendlingsflödena från Luleå kommun till 
Bodens kommun, varvid de stora flödena går till centrala 
Boden. Det finns också längre pendling till Svartlå, Ha-
rads och Gunnarsbyn.

Figur 15. Arbetspendling Luleå till Boden
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Restider
Bilrestiderna för Harads och Gunnarsbyn till centralorten 
är ca 38 min, medan bussrestiderna för Harads är betyd-
ligt bätte än för Gunnarsbyn, ca 40 min jämfört med ca 
56 min. 

Harads har god genhet i vägsystemet. Verkligt vägavstånd 
är endast ca 10 % längre än fågelvägavståndet till central-
orten. Gunnarsbyn och Sörbyn har betydligt sämre genhet 
med verkligt vägavstånd till centralorten ca 40 % längre 
än fågelvägen.

Figur 17. Jämförelse vägsträcka och fågelvägen inom Bodens kommun

Figur 16. Bil- och bussrestider
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Figur 17. Jämförelse vägsträcka och fågelvägen inom Bodens kommun

Figur 16. Bil- och bussrestider

Kollektivtrafik
Busstrafiken i landsbygdsområdet framgår av figur 
18. Ett huvudstråk av linjer går längs Luleälvens norra 
strand från Jokkmokk via Harads och Bredåkersbyarna 
till Boden, Sunderbyn och Luleå. En ytterligare linje går 
Harads-Bredåker-södra Bredåker- Kusån-Vittjärv-Rå-
bäcken-Unbyn-Bälinge-Bergnäset-Luleå. Från Gunnars-
byområdet går två linjer, delvis förgrenade till olika byar 
vidare till centralorten. Förgreningarna gör att restiderna 
blir långa, se figur 16 och 17. Två linjer går Älvsbyn-
Brännberg-Vändträsk-Boden.

Figur 18. Kollektivtrafiklinjer
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Slutsatser av förutsättningsanalysen
Stora delar av Bodens kommuns landsbygdsområde är 
mycket glest befolkade. Dock finns några tydliga stråk 
med relativt tät landsbygdsbebyggelse. Särskilt stråket 
Boden-Sävast/Unbyn-Luleå kommungräns, och även 
älvstråket Harads, Svarlå, Bredåker, Vittjärv, Boden med 
allt starkare koncentration närmare centralorten.

Vidare finns många byar i Gunnarsbyområdet i Råneäl-
vens dalgång i nordost samt några byar i Skogsåområdet 
i öster. I övrigt finns mindre byar, bl a Brännberg i väster. 
Landsbygdsbefolkningen i västra kommundelen är be-
gränsad till följd av betydande militära intressen.

Arbetstillfällena är starkt koncentrerade till centralorten 
och dess närområde. Härutöver finns viktiga primära 
kärnor i Harads och Gunnarsbyn och sekundära kärnor i 
Svartlå, Bredåkersbyarna och Unbyn.

Serviceutbudet för Bodens kommuns landsbygd ligger till 
betydande del i centralorten och även i Luleå kommun 
(externhandelsområdet Storheden). Viktiga kärnområden 
för service för landsbygdsområdet finns i Harads och 
Gunnarsbyn. Betydelsefullt lokalt serviceutbud finns i 
Övre Svartlå och norra Bredåker samt i Unbyn. Kom-
munens landsbygdsområde har således idag serviceutbud 
relativt väl fördelat över de bebodda delarna av lands-
bygdsområdet.

Boden står för jämförelsevis hög andel av flyktingmot-
tagandet i Sverige, varvid landsbygdsområdet har stor 
betydelse, främst Harads och Gunnarsbyn samt även 
Brännberg. 

Fritids- och turismutbud har betydelse för många lands-
bygdsområden, så också i Bodens kommun. Härvid kan 
noteras att Harads, Gunnarsbyn, Övre Svartlå och Sävast/
Unbyn har viktigt fritids- och turismutbud, som stärker 
dessa orters roll som stödje- och servicepunkter. Noteras 
kan att landsbygden också har attraktivt sportfiske och 
många badplatser.

Boden är en viktig del av stråket mellan kust och fjäll. 
Aktivt jordbruk håller älvdalarna öppna, vilket är viktigt 
för det turistiska stråket. Landsbygdsområdet har också 
fokus på hästsport med alla dess kringaktiviteter.

Bodens centralort inklusive Sävast har en svagt ökande 
befolkningsutveckling. Vissa landsbygdsorter har relativt 
positiv befolkningsutveckling, bl a centralortsnära Vit-
tjärv, Svartbjörnsbyn och Buddbyn. Även Bredåkersbya-
rarna har relativt positiv befolkningsutveckling liksom 
Svartlå.

Sävastnäs och Unbyn utvecklas positivt i riktningen mot 
Luleå liksom Skogsåbyarna i öster. Harads/Bodträskfors 
och Gunnarsbyn/Sörbyn har betydande befolknings-
minskningar liksom Brännberg i väster.

Befolkningssammansättningen i landsbygdens olika 
delar varierar kraftigt. Kärnområdena har någorlunda bra 
befolkningssammansättning men räknat per 100 invånare 
är det färre barnfamiljer och färre barn än i centralorten. 
Vissa landsbygdsområden främst Sandträsk och även 
Brännberg, har alltför få barnfamiljer och barn för att 
kunna klara en hållbar befolkningsutveckling.

Befolkningsutvecklingen 2003 till 2014 visar att kom-
mundelen Edefors dvs Harads, Bodträskfors och Svartlå 
har relativt kraftig minskning liksom Gunnarsbyområdet. 
Brännbergsområdet har ytterligare sämre befolkningsut-
veckling.

Vittjärv har haft en positiv befolkningsutveckling. 

Kommunens befolkningsprognos för 2030 visar att 
Bodens och Sävast tätorter bedöms få bäst befolkningsut-
veckling. Befolkningsutvecklingen bedöms bli allt sämre 
på längre avstånd från centralorten.

Arbetspendlingen inom kommunen är såväl för män som 
för kvinnor starkt fokuserad på centraloren. Inpendling 
finns dock också till kärnområdena, särskilt Harads och 
Gunnarsbyn. Bodens kommun har omfattande utpendling 
till närliggande Luleå kommun, främst till Luleås centrala 
delar och i betydande grad till Sunderby sjukhus.
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För landsbygdsområdet är avstånden till Luleå så långa 
att utpendlingsströmmarna mot Sunderby sjukhus och 
Luleås centrala delar är relativt små. Pendlingen mellan 
Luleå kommun och Bodens kommun har stark fokusering 
på Bodens centralort. Man kan också se viss utpendling 
från Luleå till Brännberg, Bredåkersbyarna, Svartlå, Ha-
rads och Gunnarsbyområdet. Råneå och Melderstein har 
viss utpendling till centrala Boden.

Landsbygdsområdets trafiksystem betonar de vikti-
gaste samspelsstråken, men med olika standardnivåer. 
Väg 97-stråket längs Luleälv håller hög genhet och god 
standard i stråken Jokkmokk-Harads- Boden och Boden-
Luleå.

För Gunnarsbyn är genheten betydligt sämre, både till/
från centrala Boden som till/från Luleå. Restiderna, både 
med bil och buss, är i längsta laget för Harads och Gun-
narsbyn till/från centrala Boden. 

För centralortens delar väster om älven och för lands-
bygdsområdet kring Unbyn skulle en ny bro över älven 
ge stora förbättringar, samtidigt som den skulle öppna 
för nya attraktiva, strandnära exploateringsområden, dvs 
öppna för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 
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DEL D:
STÄLLNINGSTAGANDEN 
OCH KRITERIER
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Kommunala styrdokument
Kommunfullmäktige har antagit ett antal kommunpro-
gram innehållande långsiktig inriktning för kommunen, 
både som geografiskt område och som organisation. I 
framtagande av LIS- planen har målsättningar och rikt-
linjer följande dokument tagits i beaktning: Översiktsplan 
2025 Bodens kommun, Utvecklingsplan för Bodens kom-
mun 2015- 2025 samt Strategisk plan 2017- 2019.

Luleälven
Längs Luleälven har bebyggelse funnits i århundraden. 
Längs Luleälven finns ett antal byar med befintlig bebyg-
gelse där lättnader inom strandskyddet bedöms stimulera 
utvecklingen, exempelvis Svartlå som i dagsläget är en av 
få byar med skolverksamhet.

Råneälven
Råne älvdal är riksintresse för naturvård och rennäring 
samt Natura 2000. Bebyggelse längs älven bedöms som 
fördelaktigt för att gynna landsbygdsutvecklingen inom 
både boende och turism. De flesta utpekade LIS-områ-
dena har befintlig bebyggelse. Detta i syfte att bevara 
naturmiljön och inte försämra allmänhetens tillgång till 
strandlinjen längs älvdalen.

Övriga vattenområden
LIS-områden har i huvudsak pekats ut vid sjöar samt vid 
Lule och Råne älvdal. En generell bedömning är att de 
mindre vattendragen är känsligare för djur- och växtli-
vet och att de attraktiva lägena finns vid sjöar och längs 
älvdalarna.

Föreslagna LIS-områden
Arean på samtliga LIS-områden är 8,3 km2, vilket mot-
svarar 2,8 % av den totala ytan strandskyddsområde i 
kommunen (299 km2). Kommunens bedömning är att full 
utbyggnad inom utpekade LIS-områden inte kommer att 
äga rum inom överskådlig framtid utan endast i mindre 
omfattning. Se även kapitel 7 ”Effektanalys av LIS-
planen” med uppskattad bedömning av hur stor andel av 
LIS-områdena som kan komma att tas i anspråk.  Antalet 
LIS-områden och storleken på dessa avser att ge valmöj-
lighet för boende och företagare. 

För varje grupp av LIS-områden (delområden) finns 
beskrivning av riks- och allmänna intressen samt för-
utsättningar inom området i form av exempelvis höga 
flöden och miljökvalitetsnormer. För varje grupp av 
LIS-områden (delområden) följer även en motivering 
till utpekandet av LIS-områdena. För varje LIS-område 
som har pekats ut följer en områdesbeskrivning. I områ-
desbeskrivningen redovisas växt- och djurliv, naturmiljö, 
befintlig bebyggelse samt riktlinjer för avlopp och vat-
tenstatus.

Kriterier för landsbygdsutveckling
Olika delar av Bodens kommun har olika förutsättningar 
för landsbygdsutveckling beroende på läget i förhållande 
till centralorten Boden, kommunikationer och infrastruk-
tur, befolkningsstorlek och befolkningssammansättning, 
lokal service och lokalt näringsliv samt naturgivna förut-
sättningar.

Åtgärder som stöttar landsbygdsutveckling i Bodens 
kommun
1. Förtätning av befintlig bebyggelse för permanentbo-
ende och fritidshus
2. Nyexploatering av bebyggelse för permanentboende 
och fritidshus
3. Bebyggelse och anläggningar för det rörliga friluftsli-
vet
4. Bebyggelse och anläggningar för turism och upplevel-
seindustri
5. Övrig bebyggelse för näringslivet

Kriterier för LIS. landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen
Landsbygdutveckling i strandnära lägen är åtgärder som: 
• Ökar möjligheten för människor att livnära sig på lands-
bygden
• Ökar möjligheten att bosätta sig i attraktiva lägen på 
landsbygden
• Ger underlag för bibehållen eller utvecklad samhälls-
service
• Ger underlag för bibehållen eller utvecklad privat ser-
vice
• Ökar landsbygdens attraktivitet för turister eller tillfäl-
liga boende
• Ökar möjligheterna till rörligt friluftsliv

6. Generella ställningstaganden och kriterier 
för LIS-områden i Bodens kommun
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Utöver möjligheterna till boenden, turistiska satsningar 
och anläggningar för rörligt friluftsliv i attraktiva lägen är 
följande områden också viktiga att arbeta med:

• Fortsatt bredbandsutbyggnad
• Ungdomsaktivitet, föreningsliv och idrott
• Integration nysvenskar och inflyttning
• Förskola och skola
• Kommersiell och offentlig service
• Kommunikationer, organiserad pendling, lokaltrafik och
vägnät
• Natur- och kulturmiljöer
• Näringslivsutveckling

Utöver detta bör beaktas:

• Rörligt friluftsliv som skidåkning, vandring, paddling 
mm som är viktigt både för boende och för ”lokal tu-
rism”.
• Särskilt fokus på attraktivitet för barnfamiljer.
• Fortsatt fokus på landsbygdens kärnområden och härvid
främst på Harads och Gunnarsbyn, som ligger i kritiskt 
perifera lägen.
• Fortsatt fokus på att tillgodose de mest efterfrågade 
lägena nära centralorten och sammanbindningsstråken 
med Luleå.

Generella rekommendationer
I enskilda LIS-områden kan finnas olika förutsättningar 
för dispens beroende på verksamhet, omfattning med 
mera. Det är därför viktigt att förstå att det inte finns 
garantier för strandskyddsdispens i hela de utpekade 
LIS-områdena. I varje delområdesbeskrivning beskrivs 
de riksintressen och allmänna intressen som är aktuella. 
Varje enskilt dispens- eller planläggningsärende ska prö-
vas utifrån nedanstående generella rekommendationer.

Växt- och djurliv
Där det vid inventering eller via lokal kännedom finns 
kunskap om känsliga växtmiljöer eller rikt djurliv som 
t ex fågellokaler bör dispensgivning i LIS-området vara 
restriktivt. Ett mindre antal dispenser kan ges om det kan 
ske utan att störa växt- och djurliv.

Rörligt friluftsliv
Där det vid inventering eller via lokal kännedom finns 
kunskap om t ex badplatser, fiskeplatser, båtlänningar, 
stigar eller annat ska dispensgivning ske med hänsyn till 
dessa.

Vattenskyddsområden, vattenkvalitet och enskilda 
avlopp
I samband med dispensgivning eller planläggning utreds 
vilka vattenförhållanden som gäller för närliggande vat-
ten; finns vattenskyddsområde, vattentäkt, vilken status 
har den ekologiska potentialen?  Det påverkar vilka typer 
av avloppsanläggningar som kan godkännas och vilken 
skyddsnivå som ska gälla för enskilda avlopp.

Vid bedömning av skyddsnivå ska både förhållandena i 
det aktuella fallet och i det aktuella området tas i beak-
tande. Grundkravet är att en avloppsanordning ska klara 
normal skyddsnivå. Krav på hög skyddsnivå ställs endast 
vid nyanläggning av avloppsanordningar. En befintlig 
anordning som fungerar enligt gällande beslut behöver 
inte uppgraderas för att uppnå funktionskraven för hög 
skyddsnivå.

I fortsätt dispensgivning eller planering ska det i varje en-
skilt fall särskilt beaktas att avloppsfrågan löses på ett sätt 
som inte innebär ytterligare påverkan på vattensystemen 
eller att utbyggnaden inte försämrar den rådande statusen 
för vattenförekomsterna. För reducering av växtnärings-
ämnen ska avlopp hanteras i största möjliga mån med 
gemensamma avloppslösningar. Den nya bebyggelsen 
får inte påverka möjligheten att nyttja vattentäkterna. Se 
även: Riktlinjer för små avloppsanordningar i Bodens 
kommun, Antagen av miljö- och byggnämnden 2015-03-
17. 

Rikt odlingslandskap
Dispenser ska inte ges på mark som aktivt brukas. Hän-
syn ska också tas till att aktiva jordbruk kan medföra 
störningar som lukt och det bör därför finnas ett skydds-
avstånd till ny bebyggelse. Om det finns risk att det aktiva 
jordbruket är på väg att läggas ner kan viss ny bebyggelse 
bidra till att landskapet hålls öppet.
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Landskapsbild och kulturmiljö
I fortsatt planering ska hänsyn även tas till kulturmiljön i 
dispensgivning. I LIS-områden inom eller intill kulturmil-
jöer kan ny bebyggelse, förutom enstaka kompletteringar, 
prövas i detaljplan eller i områdesbestämmelser. Ny 
bebyggelse bör ansluta till lokala bebyggelsetraditioner 
både vad gäller utformning och placering. 

När exploatering berör fornlämningar beslutar Länssty-
relsen om och i så fall vilka arkeologiska insatser som 
krävs, hur arbetet ska genomföras samt vem som ska 
utföra det. I vissa fall kan Länsstyrelsen även besluta om 
arkeologisk utredning, för att fastställa om det finns forn-
lämningar som ännu inte är kända inom ett arbetsområde. 
Arkeologiska utredningar och undersökningar bekostas 
av exploatören. Behovet av utredning eller av andra ar-
keologiska insatser uppmärksammas ofta i samband med 
planläggning inför exploateringen. All exploatering som 
påverkar fornlämningar kräver tillstånd från länsstyrelsen 
enligt kulturmiljölagen. Om fornlämning påträffas under 
pågående markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas 
och Länsstyrelsen meddelas. 

Rennäring
I de fall etablering kan få negativ påverkan på riksintres-
set rennäring ska samråd ske med berörd sameby. I LIS-
områden som är utpekade inom riksintresse för rennäring 
eller ligger i närheten av sådant område bör följande 
hållas i åtanke; 

• Bebyggelse innebär inte att samebyn upphäver sin ren-
skötselrätt.
• De installationer som uppförs måste utformas så att djur 
inte kommer till skada och att skador på installationer inte 
regelmässigt ersätts av samebyn.
• Bygglov kan villkoras med att stängsel inte får uppfö-
ras utan särskilt samråd med samebyn då det annars kan 
innebära ett hinder för renskötseln.
• Närheten till flyttleder och andra områden av riksintres-
se kan innebära ett intrång i egendomsrätten, då samebyn 
under flyttning med renar kan komma att passera över 
tomtmark. En flyttled innebär också att renar självmant 
kan passera, eftersom flyttleder uppkommer genom 
att renar under mycket lång tid använt dessa även utan 
inblandning av människor. En flyttled är inte statisk utan 
varierar upp till 500 meter beroende på flertalet faktorer 
där störningar är en. En flyttled är vital för en sameby och 
skyddas därför i lag.
• Funktionella samband mellan områden ska beaktas vid 
bedömning av påverkan på rennäringen.

Fri passage och gröna korridorer
Vid dispenser och bygglov finns ett krav på en fri pas-
sage på några tiotal meter närmast stranden där ingen 
privatisering får ske och där vegetationsridåer sparas i 
strandkanten. Passagen ska skydda den känsliga stranden 
och dess växt- och djurliv, ge goda förutsättningar för att 
bevara den biologiska mångfalden och ge fri tillgång för 
det rörliga friluftslivet. Vid dispensgivning eller planering 
ska tillgängligheten till strandområdet även säkerställas 
genom släpp mot vattnet mellan bebyggelse. Det kan till 
exempel ske genom att mellan ett antal tomter lämna en 
obebyggd.

Bygglov och planläggning
Strandområdena är attraktiva för både människor och 
djur, därför bör högre krav ställas när planläggning ska 
ske. Fler än enstaka nya hus bör prövas i plan för att 
säkerställa rätt avstånd till strand, tillgänglighet
med fria passager och gröna korridorer, eventuella
gemensamhetsanläggningar som bryggor, VA-anlägg-
ningar eller annat.

Förtätning
För dispensgivning av enstaka bostadshus krävs att 
de ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. 
Maximalt avstånd i mycket glesbebyggda områden är 200 
meter. I de allra flesta fall ska avståndet vara mindre.

Höga vattenflöden och geotekniska förhållanden
Vid eventuell exploatering måste riskerna med översväm-
ning eller risker för skred eller ras utredas och bedömas 
i samband med prövning av strandskyddsdispens och 
bygglov. Geotekniska stabilitetsundersökningar genom-
förs där det finns risk för stabilitetsproblem eller på annat 
sätt problematiska geotekniska förhållanden.

Väginfrastruktur
Nya bostäder bör lokaliseras nära kommunikationsstråk.

Figur 19. Illustration fri passage
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DEL E:
FÖRSLAG TILL LIS-OMRÅDEN

Hängbron, Luleälven
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7. Förslag till LIS-områden
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Figur 20. LIS-områden inom Bodens kommun. Karta med benämningar till varje LIS- område finns i översiktskartan.
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Luleälvsstråket uppströms Bodens tätort till 
och med Bredåkersbyarna

Figur 21. Delområde Luleälvsstråket uppströms Bodens tätort till och med Bredåkersbyarna



Figur 21. Delområde Luleälvsstråket uppströms Bodens tätort till och med Bredåkersbyarna
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Motiv LIS
Harads-Svartlå-Bredåker-Vittjärv-Boden är ett viktigt 
stråk. Området angörs via riksväg 97 där det också finns 
kollektivtrafik. I övrigt finns befintlig infrastruktur med 
tillfartsvägar. I Bredåker finns förskola. I Vittjärv finns 
bland annat förskola och skola.  En vidareutveckling 
av områdena innebär en förtätning och viss utvidgning 
av befintlig bebyggelse. Ökad befolkning, både perma-
nent- och säsongsboende, i områdena skapar långsiktigt 
underlag för befintliga och eventuella framtida service-
funktioner.

Figur 22. Flygfoto Norra Bredåker



Allmänna intressen

Figur 23. Allmänna intressen Luleälvsstråket uppströms Bodens tätort till och med Bredåkersbyarna       44



Riksintressen

Figur 24. Riksintressen Luleälvsstråket uppströms Bodens tätort till och med BredåkersbyarnaFigur 23. Allmänna intressen Luleälvsstråket uppströms Bodens tätort till och med Bredåkersbyarna 45



Naturmiljö
Inga Natura 2000- områden eller riksintresse för natur-
vård berörs av LIS-områdena. LIS-område 1C är utpekat 
i närheten av nyckelbiotop. Det finns inga naturreservat 
eller områden med naturvårdsavtal inom LIS-områdena. 
Inga nyckelbiotoper finns inom LIS-områdena, varken 
lagskyddade eller de som finns på bolagsmark.

Miljökvalitetsnorm för vatten
Miljökvalitetsnormerna för Luleälven och Vittjärvs 
dämningsområde är god ekologisk potential 2027 och 
god kemisk ytvattenstatus. För kemisk ytvattenstatus har 
ett undantag i form av ett mindre strängt krav satts för 
kvicksilver och polybromerade difenyletrar vilket innebär 
att halterna som uppmättes 2015 inte får öka. Kontinuitet, 
flödesregleringar, morfologiska förändringar och har kon-
stateras som miljöproblemen i dessa vattenförekomster. 
Vittjärvsträsket omfattas inte av miljökvalitesnomer men 
statusklassades 2008 till måttliga ekologisk status. Mil-
jökvalitetsnormerna för grundvatten i Luleälven är god 
kvantitativ status och god kemisk status, grundvatten-
förekomsten har vid senaste statusklassningen uppnått 
miljökvalitetsnormen. Miljökvalitetsnormerna för De-
gerbäcken, Norbäcken och Storbäcken är god ekologisk 
status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. 

Vattenskyddsområde
Inom delområdets finns två vattenskyddsområden. Dessa 
är lokaliserade i delområdets norra och södra del.  LIS-
område 1K berör till viss del vattenskyddsområdet i norr.

Rennäring
Inga av områden av riksintresse för rennäringen berörs av 
föreslagna LIS-områden.

Kulturmiljö
Fem av LIS-områdena berör områden utpekade i bevaran-
deprogram för od-lingslandskap, natur- och kulturvärden 
(1E, 1F, 1H 1I och 1J). Inom ett av LIS-områdena finns 
även fornlämningar (1I).  LIS-område 1B och 1D ligger 
i nära anslutning till riksintresse för kulturmiljövård och 
kulturmiljöprogram.

Höga vattenstånd och flöden
LIS-område 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J samt 1K 
berörs av 500- års flöde. LIS-områden 1C och 1D berörs 
dock i mycket liten utsträckning. 

Totalförsvaret
LIS-områdena 1A, 1B, 1H, 1I och 1J finns i anslut-
ning till områden som är utpekade som riksintressen 
för totalförsvaret.

Generella rekommendationer för delområdet
Inom delområdet kommer planen huvudsakligen leda till 
att små områden tas i anspråk. Områden som i huvudsak 
redan är bebyggda kompletteras. Kompletteringar före-
slås nära bebyggelse. Den nya bebyggelsen koncentreras 
mot eventuella skogskanter eller husgrupper.

Aktivt brukad jordbruksmark ska inte exploateras. Den 
nya bebyggelsen koncentreras mot eventuella skogskanter 
eller husgrupper. En ny bebyggelse kan komma att bidra 
till att hålla kulturlandskapet öppet, då önskan om fri sikt 
mot vatten medför att hävden av gammal jordbruksmark 
upprätthålls.

Vid eventuell exploatering måste riskerna med översväm-
ning eller risker för skred eller ras utredas och bedömas 
i samband med prövning av strandskyddsdispens och 
bygglov.

Geotekniska stabilitetsundersökningar genomförs där det 
finns risk för stabilitetsproblem eller på annat sätt 
problematiska geotekniska förhållanden. 

Se även kapitel 6 för generella ställningstaganden för 
samtliga delområden och LIS-områden.  
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Figur 25. Flygfoto Vittjärvsträsket
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Område 1A Vittjärvsträsket A och 1B Vittjärvsträsket 
B

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 1A sträcker sig från Vittjärvsträskets södra 
strand längs med nästan hela västra stranden. Området är 
relativt flackt och jorden är siltig. Naturmiljön består av 
omväxlande jordbruksmark, öppen mark, barrskog och 
lövskog. Södra delen av området, som är relativt tätt be-
byggt, utgörs av främst lövskog, öppen mark och ett par 
jordbruksblock där okänd gröda odlas. Kallkällbergets 
östra sluttning är avverkad och endast en mindre remsa 
med träd är lämnad mot strandkanten. Norr om viken 
vid Getgärdan övergår naturmiljön i en mosaik av öppen 
jordbruksmark med ett par jordbruksblock som är i träda, 
yngre lövskog och barrskog. 

LIS-område 1B utgörs av de mellersta delarna av Vit-
tjärvsträskets östra strand. Området utgörs av silt och 
morän. Leåkersbergets västsluttning sluttar brant ned mot 
sjön. Stranden här är glest bebyggd och området närmast 
stranden utgörs av öppen mark. Inom jordbruksmarken 
odlas och skördas vall. Längre upp i sluttningen tar barr-
skog vid. Den allra nordligaste delen av området utgörs 
av ung lövskog.
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Befintlig bebyggelse och anläggningar
Bebyggelsen i LIS-område 1A är främst lokaliserat i 
de södra och mellersta delarna av LIS-området. Inom 
LIS-området finns 65 byggnader. 31 av dessa är bostäder 
och 34 är komplement och övriga byggnader. 15 bygg-
nader har folkbokförd befolkning. Inom LIS-område 1B 
är bebyggelsen spridd över området, främst längs med 
områdets västra del. Inom området finns 24 byggnader. 11 
av byggnaderna är bostäder och 13 är komplement eller 
övriga byggnader. 7 byggnader har folkbokförd befolk-
ning.

Vatten och avlopp
1A: 
Status vatten: Ej klassad (Vittjärvsträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

1B: 
Status vatten: Ej klassad (Vittjärvsträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå
 
 

Figur 26. LIS-område 1A och 1B
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Område 1C Kusån

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 1C sträcker sig från udden vid Kusågårdarna 
och norrut längs med Luleälvens västra strand. Områ-
det, som utgörs av sandiga älvsediment, är till stor del 
bebyggt och utgörs mestadels av öppen tomtmark med 
gräs-mattor. Innanför gårdarna åt väster finns områden 
med större öppen jordbruksmark, och en mindre del av 
denna ingår i LIS-området. I området odlas vall. Matpota-
tis odlas i anslutning och delvis inom LIS-området. Längs 
med stranden finns det gott om lövträd, främst i form av 
fuktig till blöt yngre björkskog. Ett större sådant parti 
finns längs ut på södra udden. I nordligaste delen, vid 
inventeringstillfället sågs rådjur.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Befintlig bebyggelse är fördelad över LIS-området. Inom 
området finns to-talt sett 44 byggnader. 18 byggnader är 
bostäder och 26 är komplement eller övriga byggnader. 
11 byggnader har folkbokförd befolkning. Inom områ-
det finns även sjösättningsplats med brygga och mindre 
badstrand.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential 
(Vittjärvs dämningsområde)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 26. LIS-område 1A och 1B Figur 27. LIS-område 1C



Område 1D Framnäs

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 1D följer Luleälvens västra strand norr om 
järnvägsbron. Området består till allra största del av öp-
pen och brukad jordbruksmark på siltig/sandig mark med 
smala löv- och barrskogsridåer ner mot älven och mel-
lan jordbrukslotterna. I området odlas korn, vårvete och 
vall. I en del odlas potatis. Strandområdet sluttar kraftigt 
ned mot älven där bredden på skogsridåerna varierar från 
enstaka meter till ca 20-30 meter. Längst i norr finns ett 
bestånd med äldre barrskog.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Den befintliga bebyggelsen är främst lokaliserad i områ-
dets södra del. Det finns även viss bebyggelse i den norra 
delen. Totalt finns det 31 byggnader inom LIS-området, 
varav 13 är bostäder och 18 är komplement och övriga 
byggnader. 9 byggnader har folkbokförd befolkning. 
Inom området finns bryggor och mindre båtplatser.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 28. LIS-område 1D
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Område 1E Heden A och 1F Heden B

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 1E utgörs av sjön Hedavans sydvästra strand 
och består av jord-bruksmark och öppen mark med ett 
antal större gårdar. I området finns jordbruksblock där 
vårvete och vall odlas. I ett block odlas potatis och ett är i 
träda. Marken består av silt och sandiga isälvsavlagringar. 
En smal lövträdsbård finns längs med strandlinjen. Fuktig 
barrblandskog finns i två svackor, dels längs med ett 
uträtat vattendrag i södra delen av området och dels i ett 
mindre sumpskogsområde i norr.

LIS-område 1F utgörs av sjön Hedavans östra strand. 
Marken består av silt och sandiga isälvsavlagringar. Om-
råde utgörs huvudsakligen av aktivt bru-kad jordbruks-
mark med enstaka gårdar. I området finns jordbruksblock 
där vårvete och vall odlas. I ett block är grödan okänd. 
Spridda lövträd kantar sjön och i norr finns ett barrskogs-
parti på en kulle. Vid inventeringen sågs rådjur, kanada-
gäss och svanar samt mycket aktivitet av rådjur och räv 
i nordligaste delen, men också kring strandzonen längs 
området.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Inom LIS-området 1E finns den befintliga bebyggelsen 
främst i de mellersta delarna. Totalt sett finns det 25 
byggnader inom området. 4 av dessa är bostäder och 
övriga (21 stycken) är komplement och övriga byggna-
der. Inom området har 9 byggnader folkbokförd befolk-
ning. Befintlig bebyggelse inom LIS-område 1F återfinns 
främst i den södra delen. Inom området finns 12 byggna-
der, varav 3 är bostäder och 9 är komplement eller övriga 
byggnader. 3 byggnader har folkbokförd befolkning. 
Inom LIS-områdena finns bryggor och båtar vid strand-
kanten. I mitten av LIS-område 1E finns mindre 
badstrand.

Vatten och avlopp
1E:
Status vatten: Måttlig ekologisk statuts (Hedavan)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

1F: 
Status vatten: Måttlig ekologisk statuts (Hedavan)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå
 

Figur 28. LIS-område 1D

Figur 29. LIS-område 1E och 1F
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Område 1G Heden C

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 1G består av ett mindre sandigt område 
längs med Luleälven. Glasbäcken med sitt naturliga lopp 
rinner ut i älven i mitten av LIS-området och kantas av 
något äldre lövträd. Västra delen av området utgörs av 
ung, dikad lövskog. Östra delen består av aktivt brukad 
jordbruksmark med en större gård. I området finns två 
jordbruksblock. I ett odlas vall och i det andra är grödan 
okänd.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Inom området finns 7 byggnader, där 3 är bostäder och 4 
är komplement och övriga byggnader. 2 byggnader har 
folkbokförd befolkning.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential (Vit-
tjärvs dämningsområde, ej klassad (glasbäcken)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 30. LIS-område 1G

Figur 31. LIS-område 1H, 1I och 1J
       52



Område 1H Rasmyran A, 1I Rasmyran B och 1J De-
gerbäcken

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 1H är relativt tätt bebyggt och utgörs, förut-
om av tomtmark, av aktivt brukad jordbruksmark. I områ-
det finns jordbruksblock där vall odlas. I områdets sydöst-
ligaste del odlas potatis. Ett kornfält går också delvis in 
i LIS-området. Jorden består av sandiga isälvssediment. 
Längs med stranden och längs med ägogränser finns 
ridåer eller mindre partier med huvudsakligen lövträd, 
framförallt björk. Strandzonen sluttar brant och varierar 
mellan ca 10-50 meter i bredd. Stranden har sandbotten 
men är utfylld med sten i vissa delar av området.

Inom LIS-område 1I finns aktivt brukad jordbruksmark 
och betesmark med ett antal gårdar på sandiga älv- och 
isälvssediment. I området finns jordbruksblock där vall 
odlas. I mitten av området ner mot älven finns ett block 
avsatt som betesmark. I ett block i områdets sydöstligaste 
del odlas potatis och i ett havre. I närheten av dessa ligger 
också en större gård med lantbruksdjur. Längs med större 
delen av stranden och längs med ägogränser finns ridåer 
eller mindre partier med blandskog med gran och björk. 
Skogs-partierna utgörs av igenvuxen åker. I övriga partier 
når åkern ända ner till älven. LIS-område 1H, 1I och 1J 
trandzonen i den nedre delen är 1-15 meter bred, stenig 
och sluttar mot älven. I den övre delen av området är 
stranden bredare och utgörs av en kraftledningsgata.

LIS-område 1J är en längre sträcka längs med luleäl-
vens södra strand med sandiga älv- och isälvssediment. 
Naturmiljön är varierande och bryts upp av till viss del tät 
fritidsbebyggelse. En betydande del av området består av 
be-byggda tomter. I en liten del av området finns jord-
bruksblock där vall odlas. I övrigt utgörs området av om-
växlande löv- och barrskogspartier, sjöar och vattendrag. 
Sjöar finns inom området. Från öster; Skiftesavan, ett 
nedlagt sandtag, Huvudhedtjärnen samt en mindre namn-
lös, troligen grävd, sjö i jordbruksmarken i västra delen. 
Det större vattendraget Degerbäcken har ett naturligt lopp 
och rinner ut i västra delen, kantat av lövträd och öppen 
mark. Ett mindre rätat vattendrag rinner från Nilsatjärnen 
ut i älven en bit öster om Degerbäckens utlopp.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Inom LIS-område 1H är den befintliga bebyggelsen är 
spridd över området. Inom området finns totalt sett 29 
byggnader, 13 är bostäder och 16 är komplement och öv-
riga byggnader. 4 byggnader har folkbokförd befolkning. 
LIS-område 1I har 64 byggnader. 20 av dessa byggnader 
är bostäder och 44 är komplement och övriga byggnader. 
13 byggnader har folkbokförd befolkning. Den befintliga 
bebyggelsen är spridd över området. Inom LIS-område 1J 
finns totalt sett 104 byggnader, varav 37 är bostäder och 
67 är komple-ment och övriga byggnader. 24 byggnader 
har folkbokförd befolkning. Den befintliga bebyggelsen 
är spridd över området.

 I anslutning till LIS-området 1H finns badplats i väster.  
Det finns också en promenadslinga längst stranden/zonen, 
som är röjd och väl underhållen. Det finns bryggor, båt-
platser och grillplatser efter stranden. Inom LIS-område 
1I finns en kortare strandpromenadslinga kring strandom-
rådet. Det finns även två badstränder och ett flertal bryg-
gor. Inom LIS-område 1J finns stigar, från östra gränsen 
till parallellt med holmen. Mindre bryggor finns utspridda 
utmed hela strandlinjen. Mindre grillplatser finns också.

Vatten och avlopp
1H: 
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

1I: 
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

1J:
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential (Luleäl-
ven), måttlig ekologisk status (Degerbäcken)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 30. LIS-område 1G

Figur 31. LIS-område 1H, 1I och 1J
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Område 1K Norra Bredåker

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 1K är beläget längs med en sandig/siltig 
sträcka vid Norra Bredåker och består av jordbruksmark, 
halvöppen buskmark, gårdar samt villabebyggelse. Två 
vattendrag, Ängsströmsbäcken och Lundströmsbäcken, 
rinner ut i älven i LIS-området. Vid bäckmynningarna 
finns mindre partier med översvämningsmark. I övrigt 
kantas bäckarna, delar av strandlinjen och ägogränser 
med björk. I norr finns en mindre sluttning med björk och 
tall. Jorduggla har setts i området. I området finns jord-
bruksblock där korn och vall odlas. I områdets södra del 
finns ett par block där matpotatis odlas. Det finns också 
ett par block med okänd gröda och ett som är i träda. I 
söder i närheten av LIS-området finns en större gård med 
lantbruksdjur.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Inom LIS-området finns 70 byggnader, 23 är bostäder och 
47 är komplement och övriga byggnader. 17 byggnader 
har folkbokförd befolkning. Ett flertal bryggor och grill-
platser finns längs med strandlinjen. Det finns en fotbolls-
plan i mitten av området.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential (Lule-
älven), måttlig ekologisk status (Lundströmsbäcken), ej 
klassad (Ängsströmsbäcken)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Gällande VSO)

Figur 32. LIS-område 1K
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Område IL Vittjärv A

Växt- och djurliv samt naturmiljö
Området består av tre delområden i anslutning till Stor-
bäcken mellan Vittjärvsträsket och Luleälven. Marken 
sluttar flackt ned mot bäcken respektive älven och består 
av silt. Samtliga tre områden är tätt bebyggda och består 
främst av öppen gårds- och tomtmark med mindre jord-
bruksarealer. Mellan gårdarna och längs med strandkan-
terna växer lövskog. Längs med Luleälvens strand finns 
även bårder med blandbarrskog. In i området sträcker ett 
jordbruksblock som ligger i träda och ett par där havre 
odlas.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
I området finns totalt 36 byggnader, 22 är bostäder och 
14 är komplement och övriga byggnader. 15 byggnader 
har folkbokförd befolkning. Bebyggelsen är spridd i hela 
området.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential (Lule-
älven), måttlig ekologisk status (Storbäcken), ej klassad 
(Vittjärvsträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 32. LIS-område 1K

Figur 33. LIS-område 1L
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Svartlåområdet
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Figur 34. Delområde Svartlåområdet



Motiv LIS
Svartlåområdet är lokaliserat längs det viktiga stråket 
Harads- Svartlå- Bredåker- Vittjärv- Boden. Viktigt 
kärnområde för service på landsbygden finns i Svartlå. I 
Storklinten finns en skidanläggning, camping och fiske. 
Bad finns på ett flertal platser längs älven. Området är 
tillgängligt via riksväg 97. Inom området finns befintlig 
infrastruktur med tillfartsvägar. Kollektivtrafik finns längs 
med riksväg 97. I Svartlå finns förskola och skola. En 
vidareutveckling av områdena innebär en förtätning och 
utvidgning av befintlig bebyggelse. Ökad befolkning, 
både permanent- och säsongsboende, i områdena skapar 
långsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida 
servicefunktioner.
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Figur 35. Flygfoto Svartlå

Figur 34. Delområde Svartlåområdet



Allmänna intressen

Figur 36. Allmänna intressen Svartlåområdet       58



Riksintressen

Figur 36. Allmänna intressen Svartlåområdet Figur 37. Riksintressen Svartlåområdet 59



Naturmiljö
Inga Natura 2000- områden eller riksintresse för natur-
vård berörs av LIS-områdena. Det finns inga naturreser-
vat eller områden med naturvårdsavtal inom LIS-område-
na. Inga nyckelbiotoper finns inom LIS-områdena, varken 
lagskyddade eller de som finns på bolagsmark.

Miljökvalitetsnorm för vatten
Miljökvalitetsnormerna för Luleälven och Vittjärvs 
dämningsområde är god ekologisk potential 2027 och 
god kemisk ytvattenstatus. För kemisk ytvattenstatus har 
ett undantag i form av ett mindre strängt krav satts för 
kvicksilver och polybromerade difenyletrar vilket innebär 
att halterna som uppmättes 2015 inte får öka. Miljökva-
litetsnormerna för Flarkån är god ekologisk status 2021 
och god kemisk ytvatten status, med samma undantag 
som nämns ovan. 

Vattenskyddsområde
Inom delområdet finns ett vattenskyddsområde. Vatten-
skyddsområdet är inte lokaliserat i anslutning till utpe-
kade LIS-områden.

Rennäring
Ett av LIS-områdena (2C) berör riksintresse för rennä-
ring, dock i mycket liten utsträckning.

Kulturmiljö
Två av LIS-områdena (2C och 2D) berör område utpe-
kat i bevarandepro-gram för odlingslandskap, natur- och 
kulturvärden. LIS-område 2B omfattas även av område 
för bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och 
kulturvärden, dock i mycket liten utsträckning. Inom flera 
av LIS-områdena finns även fornlämningar. Inga LIS-
områden omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, se 
figur 37. Riksintressen Svartlåområdet

Höga vattenstånd och flöden
Det är främst LIS-områdena 2D, 2E och 2F som omfattas 
av 500-års flöde. 

Generella rekommendationer för delområdet
Inom delområdet kommer planen huvudsakligen att leda 
till att små områden tas i anspråk. Områden som i princip 
redan är bebyggda kompletteras. Kompletteringar före-
slås nära bebyggelse. Den nya bebyggelsen koncentreras 
mot eventuella skogskanter eller husgrupper.

Aktivt brukad jordbruksmark ska inte exploateras. Den 
nya bebyggelsen koncentreras mot eventuella skogskanter 
eller husgrupper. En ny bebyggelse kan komma att bidra 
till att hålla kulturlandskapet öppet, då önskan om fri sikt 
mot vatten medför att hävden av gammal jordbruksmark 
upprätthålls.

Vid eventuell exploatering måste riskerna med översväm-
ning eller risker för skred eller ras utredas och bedömas 
i samband med prövning av strandskyddsdispens och 
bygglov.  

Geotekniska stabilitetsundersökningar genomförs där det 
finns risk för stabilitetsproblem eller på annat sätt proble-
matiska geotekniska förhållanden.

Se även kapitel 6 för generella ställningstaganden för 
samtliga delområden och LIS-områden.  
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Område 2A Rågraven

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 2A är ett mindre område vid Luleälvens östra 
strand. I området finns jordbruksmark på lerig till sandig 
jord med smala remsor av lövskogspartier. I området 
finns ett par jordbruksblock där vall odlas. I ett block 
odlas korn och i ett par andra är grödan okänd. Kupering-
en är påtaglig och strandzonen sluttar tvärt ned i älven. 
I södra delen finns en mindre ravin med fuktig, yngre 
lövskog som mynnar i en liten vik. I övrigt syns smala 
lövskogsbårder längs med strandzonen och läng ägogrän-
ser. Det finns tre raviner i området med mark av blötare 
slag och som är beväxt med lövträd. I norra delen finns en 
mindre kulle med medelålders tallskog.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Befintlig bebyggelse är främst lokaliserad i den norra 
delen av området. Totalt sett finns det 13 byggnader inom 
LIS-området varav två är bostäder. Tre bostäder inom 
området har folkbokförd befolkning. Bryggor, båtar och 
mindre grillplatser finns efter strandlinjen.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 38. LIS-område 2A
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Område 2B Svartlå A

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 2B utgörs av ett brant sandområde längs med 
Luleälvens östra strand. Stranden sluttar kraftigt ned mot 
vattnet. Området domineras av tallskog med litet löv-
inslag, främst i anslutning till den bebyggelse som finns i 
området. I norra delen finns en ravin med mer lövskogs-
betonad skog. Ett jordbruksblock sträcker sig delvis in 
i områdets södra del där korn odlas.Längst i norr ingår 
en mindre del av en välutvecklad sandnipa som sluttar 
mycket brant ned mot vattnet.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Det finns 11 byggnader inom LIS-området. Fyra av de 11 
byggnaderna är bostäder. Tre bostäder inom området har 
folkbokförd befolkning.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 39. LIS-område 2B
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Figur 39. LIS-område 2B

Område 2C Svartlå B

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 2C utgörs av ett sandområde vid Luleälvens 
norra strand, strax söder om Flarkåns mynning. Området 
har i överlag väldigt kuperad terräng med långa branta 
sluttningar. I söder finns bebyggelse och öppen mark och 
i norr dominerar skogen. I mitten av området finns ett fält 
där korn odlas. En smal lövträdsbård avgränsar den öppna 
marken mot älven. De centrala delarna domineras av 
tallskog och de norra av mycket ung björkskog. En brant 
nipa finns strax norr om bebyggelsen.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Bebyggelsen är främst lokaliserad i den södra delen av 
området. Det finns 19 byggnader inom LIS-området. Fyra 
av de 19 byggnaderna är bostäder. Fem bostäder inom 
området har folkbokförd befolkning. I området finns pro-
menadslingor och vindskydd.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 40.  LIS-område 2C
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Område 2D Svartlå C

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 2D utgörs av ett område med sandiga älvse-
diment vid Luleälvens norra strand, strax norr om Svartlå. 
Östra delen av området sluttar flackt ner mot älven och 
här är bebyggelsen i området koncentrerad. Större delen 
av området, den västra delen, ligger i mer kuperad terräng 
med branta sluttningar ner mot älven. I området finns 
jordbruksblock där korn odlas. I ett block odlas vall. Ner 
mot älven finns större områden med blandskog med stort 
lövinslag. I östra delen finns en välhävdad fårbetad slåt-
termark med lång historik.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Bebyggelsen är fördelad över LIS-området, med viss 
koncentration till de södra delarna. Totalt sett finns det 
43 byggnader i området. 8 av dessa är bostäder och 35 
stycken är komplement och övriga byggnader. Inom 
områ-det finns det 7 bostäder med folkbokförd befolk-
ning. Stigar finns kring strandzonen i östra och västra 
delens ytterområden. Ett fåtal bryggor åter-finns även 
inom området. Under vintertid används delar av strandzo-
nen till skoterkörning.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 41. LIS-område 2D
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Figur 41. LIS-område 2D

Område 2E Bovallen

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 2E består av ett relativt kuperat sandområde 
längs med Luleälvens norra strand. I områdets norra 
del finns ett par jordbruksblock där vall odlas. I söder 
sträcker sig ett jordbruksblock med vall in i LIS-området. 
Utanför LIS-området, i söder, finns en större gård med 
lantbruksdjur. I övrigt dominerar barrskog. I anslutning 
till bebyggelse, längs med strandkanten samt intill de fyra 
små avsnörda sjöarna i området finns en hel del lövskog. 
I öster är lövskogen något äldre än i väster. Två hyggen 
finns i området men bårder med träd har lämnats både till 
sjöar och till älvstrand.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Bebyggelsen är främst koncentrerad till norra och södra 
delen av området. Inom området finns 44 byggnader. Av 
dessa är 17 stycken bostäder och 27 stycken komple-
ment och övriga byggnader. 14 bostäder har folkbokförd 
befolkning.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 42. LIS-område 2E
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Harads och Bodträskfors och uppströms 
Luleälvsstråket
 

Figur 43. Delområde Harads och Bodträskfors och uppströms Luleälvsstråket66



Figur 43. Delområde Harads och Bodträskfors och uppströms Luleälvsstråket

Motiv LIS
Harads-Svartlå- Bredåker- Vittjärv- Boden är ett viktigt 
stråk. Viktigt kärnområde för service på landsbygden 
finns i Harads där det finns bland annat förskola, skola 
och livsmedel. Området är tillgängligt via väg 97. Inom 
området finns befintlig infrastruktur med tillfartsvägar. 
I Harads och i närområdet finns flertalet turistiska verk-
samheter.  Det finns en stark och positiv utveckling av 
turismen i området med Treehotel som motor och flera 
strandnära projekt planeras. Turismen kan långsiktigt ge 
positiva effekter och ökade värden även för friluftslivet 
i kommunen. Ökad befolkning, både permanent- och 
säsongsboende, i områdena skapar långsiktigt underlag 
för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner. 
Möjligheten att nyttja älvrummet och stränderna för be-
söksnäringen ger bra förutsättningar för entreprenörer. En 
vidareutveckling av områdena innebär en 
förtätning och utvidgning av befintlig 
bebyggelse, med goda chanser till fler 
permanentboende.

Figur 44. Flygfoto Harads
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Allmänna intressen

Figur 45. Allmänna intressen Harads och Bordträskfors och uppströms Luleälvsstråket 
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Figur 45. Allmänna intressen Harads och Bordträskfors och uppströms Luleälvsstråket 

Riksintressen

Figur 46. Riksintressen Harads och Bordträskfors och uppströms Luleälvsstråket 69



Naturmiljö
Inga Natura 2000-områden eller riksintressen för natur-
vård berörs av utpe-kade LIS-områden. LIS-området i 
sydväst (3B) ligger i närheten av sumpskog. Det finns 
inga naturreservat eller områden med naturvårdsavtal 
inom LIS-områdena. Inga nyckelbiotoper finns inom 
LIS-områdena, varken lagskyddade eller de som finns på 
bolagsmark.

Miljökvalitetsnorm för vatten
Miljökvalitetsnormerna för grundvatten i delområdet är 
god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. 
Miljökvalitetsnormen för ytvattenförekomsten Luleälven 
är god ekologisk potential 2027 och god kemisk ytvat-
tenstatus. För kemisk ytvattenstatus har ett undantag i 
form av ett mindre strängt krav satts för kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar vilket innebär att halterna 
som uppmättes 2015 inte får öka. Vattenförekomsten 
är klassad som kraftig modifierad på grund av vatten-
kraftverksamhet och har därför som miljökvalitetsnorm 
god ekologisk potential 2027. Miljökvalitetsnormerna 
för Djupträsket är god ekologisk status och god kemisk 
ytvattenstatus, med samma undantag som nämns ovan. 
Djupträsket har vid senaste statusklassningen uppnått 
miljökvalitetsnormen för den ekologiska statusen. 

Vattenskyddsområde
Inom delområdets södra delar finns två vattenskyddsom-
råden. Inga av LIS-områden är lokaliserade inom dessa.

Rennäring
Östra och nordvästra delarna av delområdet ligger inom 
riksintresse för ren-näring. Inga LIS-områden är lokali-
serade inom riksintresset. LIS-område 3E är lokaliserad 
i nära anslutning till område för riksintresse för rennäring.

Kulturmiljö
Inom två av LIS-områdena finns fornlämningar. Inga 
LIS-områden omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. 
I delområdets södra del finns utpekat område för bevaran-
deprogram för odlingslandskap, natur- och kulturvärden. 
Inga utpekade LIS-områden berör detta område.

Höga vattenstånd och flöden
Samtliga områden som är lokaliserade längs Luleälven 
uppskattas beröras av 500 års- flöde. LIS-område 3A 
påverkas i hög utsträckning av 500- års flöde.

Generella rekommendationer för delområdet
Inom delområdet kommer planen huvudsakligen leda till 
att små områden tas i anspråk. Områden som i huvudsak 
redan är bebyggda kompletteras.  Kom-pletteringar före-
slås nära bebyggelse. Den nya bebyggelsen koncentreras 
mot eventuella skogskanter eller husgrupper.

Aktivt brukad jordbruksmark ska inte exploateras. Den 
nya bebyggelsen koncentreras mot eventuella skogskanter 
eller husgrupper. En ny bebyggelse kan komma att bidra 
till att hålla kulturlandskapet öppet, då önskan om fri sikt 
mot vatten medför att hävden av gammal jordbruksmark 
upprätthålls.

Vid eventuell exploatering måste riskerna med översväm-
ning eller risker för skred eller ras utredas och bedömas 
i samband med prövning av strandskyddsdispens och 
bygglov.  

Geotekniska stabilitetsundersökningar genomförs där det 
finns risk för stabilitetsproblem eller på annat sätt proble-
matiska geotekniska förhållanden.
 
Se även kapitel 6 för generella ställningstaganden för 
samtliga delområden och LIS-områden.  
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Område 3A Harads

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 3A består av det gamla färjeläget vid udden 
söder om Bodträsk-forsvägen samt södra delen av 
Prästholmen. Området utgörs av sandiga älvsediment. Ut 
till färjeläget leder en uppbyggd vägbank. Söder om 
vägbanken växer ung löv- och barrskog och norr om är 
det sankt. Prästholmen utgörs av grusig mark, 
mestadels öppen med låg vegetation och enstaka dungar 
med lövträd och barrträd. Det finns inga jordbruksblock i 
området.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Inom LIS-området finns ingen befintlig bebyggelse. Inom 
området finns det anslutningsvägar som leder ner till 
LIS-området och strandkanten. I områdets norra del finns 
badplats. I anslutning till badplatsen finns rastplats med 
eldstad och parkering. Norr om LIS-området, på ön, finns 
ett anläggnings- och rekreationsområde som används för 
modellflygning. I södra delen av området finns en boll-
plan som främst nyttjas av skolan för olika aktiviteter och 
för spontanidrott. Söder om bollplanen finns ett område 
där det tidigare låg en festplats med loge. Fiske 
förekommer främst på östra sidan om ön, på bron, samt i 
norra delen av området längs strandkanten.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställd ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Rekommendationer
LIS-området rekommenderas främst för utveckling av 
turism. Verksamheter avsedda för besöksnäring bedöms 
lämpligt. 

Figur 47. LIS-område 3A
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Område 3B Djupträsk

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 3B utgörs av Djupträsks norra strand och 
delas av på mitten av mynningen till ett biflöde till 
Bodträskån. Väster om åmynningen består av sandiga 
älvsediment och här är stranden flikig, det finns utspridd 
bebyggelse och marken domineras av skog. Norra delen 
domineras av barrskog men i den södra delen kommer 
en del löv in. Öster om åmynningen består LIS-området 
av främst öppen mark på morän. Ett jordbruksblock där 
korn odlas sträcker sig in i området. De öppna markerna 
kantas av främst lövträd, och det finns även dungar med 
blandskog.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Inom området finns totalt 26 byggnader. 7 är bostäder och 
19 är komplement och övriga byggnader. 11 bostäder har 
folkbokförd befolkning.

Vatten och avlopp
Status vatten: God ekologisk status (Djupträsket), måttlig 
ekologisk status (Djupträskbäcken), måttlig ekologisk 
status (Urstjärnälven)
Enskilda avlopp: Normal skyddsnivå

Figur 48. LIS-område 3B
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Figur 48. LIS-område 3B

Område 3C Bjässanden/ Grundsanden och
 3D Västbolandet

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 3C utgörs av ett längre avsnitt av Luleälvens 
östra strand med sandiga älvsediment. Området är delvis 
tätt bebyggt, framförallt med fritidsbostäder, och kring 
bebyggelsen finns en del öppen mark. Det finns inga 
jordbruksblock i området. I övrigt domineras området av 
tallskog och de sandiga slänterna sluttar brant ned mot 
älven. Stranden är delvis utfylld. Lövskog finns i raviner 
och längs med stranden, där marken översvämmas vid 
högflöden. De små ravinerna bildas av mindre vattendrag 
som kommer från de utbredda myrmarkerna uppe på 
bergsplatåerna. 

LIS-område 3D utgörs av en längre del av Luleälvens 
västra strand strax norr om Harads. Området utgörs av 
en sluttning med sandiga älvsediment som sluttar brant 
ned mot älven. Sandig medelålders tallskog av lav- eller 
ristyp dominerar men längs strandkanten och i anslutning 
till bebyggelse finns en del lövträd, främst björk. I norra 
delen finns två större hyggen. Strandzonen består av sand. 
Det finns inga jordbruksblock i området.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Inom område 3C finns 112 byggnader där den största 
delen är komplement och övriga byggnader (70 stycken). 
I området finns 42 bostäder och 12 av dessa har folkbok-
förd befolkning. Byggnaderna utspridda över området. I 
område 3D finns 65 byggnader. 26 är bostäder och 39 är 
komplement och övriga byggnader. 16 bostäder har folk-
bokförd befolkning. Inom området återfinns byggnaderna 
främst i den mellersta delen av området. Inom områ-dena 
finns mindre stigar som sträcker sig igenom områdena. 
Inom LIS-område 3D finns bryggor och ett flertal båtar 
längst med strandzonen.

Vatten och avlopp
3C:
Status vatten: Otillfredsställande ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå
3D:
Status vatten: Otillfredsställande ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 49. LIS-område 3C och 3D
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Område 3E Nedre Forsnäs

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 3E utgörs av en tätt bebyggd sträcka av Lule-
älvens östra strand mellan Harads och Edefors. Området 
består av en mosaik av omväxlande bebyggda tomter, 
öppen mark, barrskog och lövskog. Ett jordbruksblock 
där vall odlas sträcker sig in i LIS-områdets norra del. 
Lövskogen återfinns i anslutning till öppen mark och 
byggnader, medan barrskogen syns i bestånd i främst 
norra delen. Marken består av sandiga älvsediment och 
sluttar brant mot älven.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Inom LIS-området finns det 52 byggnader. 21 av dessa 
är bostäder och 31 är komplement och övriga byggnader. 
11 bostäder har folkbokförd befolkning. Bebyggelsen är 
fördelad över området.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställande ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 50. LIS-område 3E
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Figur 50. LIS-område 3E

Område 3F Norrhed/ Forsnäs

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 3F utgörs av en längre del av Luleälvens 
östra strand strax söder om Edefors. Marken utgörs av 
morän och lera och sluttar brant mot älven i de södra 
delarna. De norra delarna av området är något flackare. 
Vegetatio-nen domineras av ung och medelålders tallskog 
och hyggen. I anslutning till bebyggelse, som bitvis är tät, 
finns en del både öppen och igenväxande mark och löv-
skog. Myrbäcken, som börjar i de stora myrarna upp på 
bergsplatåer-na, rinner ut i älven i norra delen av området. 
Det finns inga jordbruksblock i området.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Totalt sett finns det 98 byggnader inom LIS-området. 40 
av byggnaderna är bostäder och 58 är komplement och 
övriga byggnader. 26 byggnader har folkbokförd befolk-
ning.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställande ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 51. LIS-område 3F
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Luleälvsstråket nedströms Bodens tätort

Figur 52. Delområde Luleälvsstråket nedströms Bodens tätort76



Figur 52. Delområde Luleälvsstråket nedströms Bodens tätort

Motiv LIS
I den kommunövergripande strategiska översiktsplanen 
pekas stråket Boden-Sävast-Unbyn-Luleå kommungräns 
ut som primärt utvecklingsområde.  Tillväxt inom 
utvecklingsområdet stärker de regionala sambanden och 
främjar arbetsmarknadsregionen. 

Unbyn är ett viktigt kärnområde för service på lands-
bygden. Området är tillgängligt via väg 616. Befintlig 
infrastruktur med tillfartsvägar finns samt kollektivtrafik. 
I Unbyn finns idagsläget förskola och skola samt driv-
medel. Området ligger strategiskt, nära Boden-Sunderby 
sjukhus-Luleå och en ökning av antalet permanentboende 
inom stråket innebär att samspelet och utvecklingen kan 
stärkas. En vidareutveckling av områdena innebär en 
förtätning och viss utvidgning av befintlig bebyggelse. 
Ökad befolkning, både permanent- och säsongsboende, 
inom områdena stärker långsiktigt underlag för befintliga 
servicefunktioner i Unbyn samtidigt som 
förutsättningarna för utveckling av den kommersiella 
servicen ökar.  

Figur 53. Flygfotovy mot Bjässmoran, sett från Sävastön
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Bodens kommun och Länsstyrelsen har inte 
samma uppfattning gällande detta delområde, se 
Länsstyrelsen granskningsyttrande för 
LIS-områdesgrupp 4. 



Allmänna intressen

Figur 54. Allmänna intressen Luleälvsstråket nedströms Bodens tätort
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Figur 54. Allmänna intressen Luleälvsstråket nedströms Bodens tätort

Riksintressen

Figur 55. Riksintressen Luleälvsstråket nedströms Bodens tätort
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Naturmiljö
Inga natura 2000-områden eller riksintressen för natur-
vård berörs. LIS-området berör inte områden som utpe-
kats i ängs- och betesmarksinventeringen. I den södra 
delen av delområdet finns även sumpskog. Det finns inga 
naturreservat eller områden med naturvårdsavtal inom 
LIS-området. Inga nyckelbiotoper finns inom LIS-om-
rådet, varken lagskyddade eller de som finns på bolags-
mark.

Miljökvalitetsnorm för vatten
Miljökvalitetsnormerna för Luleälven är god ekologisk 
potential 2027 och god kemisk ytvattenstatus. För kemisk 
ytvattenstatus har ett undantag i form av ett mindre 
strängt krav satts för kvicksilver och polybromerade di-
fenyletrar vilket innebär att halterna som uppmättes 2015 
inte får öka. Kontinuitet, flödesregleringar och morfolo-
giska förändringar har konstateras som miljöproblem i 
vattenförekomsten. Miljökvalitetsnormer för grundvatten 
i Luleälven är god kvantitativ status och god kemisk sta-
tus, grundvattenförekomsten har vid senaste statusklass-
ningen uppnått miljökvalitetsnormen. 

Vattenskyddsområde
Luleälven är vattenskyddsområde längs hela sträckan från 
Boden, förbi Sävast och Unbyn.

Rennäring
Inga områden av riksintresse för rennäringen berörs av 
föreslagna LIS-området. 

Kulturmiljö
Inga utpekade kulturmiljöer eller kulturhistoriska läm-
ningar finns inom före-slaget LIS-område. LIS-området 
inom delområdet berör riksintresse för kul-turmiljövård.

Höga vattenstånd och flöden
Med 500-års flödet som utgångspunkt bedöms översväm-
ningsrisk närmast stranden längs hela Luleälven i anslut-
ning till LIS-området 4A.

Totalförsvaret
Den nordligaste gränsen till delområdet och LIS-område 
4A angränsar till områden som är utpekade som riksin-
tresse för totalförsvaret.

Generella rekommendationer för delområdet
Inom delområdet kommer planen huvudsakligen leda till 
att små områden tas i anspråk. Områden som i huvudsak 
redan är bebyggda kompletteras.  Kom-pletteringar före-
slås nära bebyggelse. Den nya bebyggelsen koncentreras 
mot eventuella skogskanter eller husgrupper.

Aktivt brukad jordbruksmark ska inte exploateras. Den 
nya bebyggelsen koncentreras mot eventuella skogskanter 
eller husgrupper. En ny bebyggelse kan komma att bidra 
till att hålla kulturlandskapet öppet, då önskan om fri sikt 
mot vatten medför att hävden av gammal jordbruksmark 
upprätthålls.

Vid eventuell exploatering måste riskerna med översväm-
ning eller risker för skred eller ras utredas och bedömas 
i samband med prövning av strandskyddsdispens och 
bygglov. 

Geotekniska stabilitetsundersökningar genomförs där det 
finns risk för stabilitetsproblem eller på annat sätt proble-
matiska geotekniska förhållanden.
 
Se även kapitel 6 för generella ställningstaganden för 
samtliga delområden och LIS-områden.  
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Område 4A Bjässmoran/ Övrebodarna

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 4A ligger längs med Luleälvens södra strand 
mitt emot Sävastön. Marken består av sandiga isälv- och 
älvsediment och sluttar flackt ned mot älven förutom 
i den allra nordligaste delen där sluttningen är väldigt 
brant. I södra delen av området finns ett par större jord-
bruksblock där korn odlas samt i två block odlas vall 
medan de norra delarna domineras av barr-skog med in-
slag av lövträd. En kraftledningsgata löper genom större 
delen av området.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Inom LIS-området finns det 93 byggnader. 33 stycken 
är bostäder och 60 stycken är komplement och övriga 
byggnader. 21 bostäder har folkbokförd befolkning. 
Bebyggelsen är spridd över hela LIS-området. Det finns 
områden kring stranden för förvaring av båtar. Stigar ner 
till strandzonen återfinns.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställande ekologisk potential 
(Luleälven)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 56. LIS-område 4A
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Gunnarsbyområdet

Figur 57. Delområde Gunnarsbyområdet82



Figur 57. Delområde Gunnarsbyområdet

Motiv LIS
Gunnarsbyområdet ligger i stråket mellan Gunnarsbyn, 
Niemisel och Råneå längs med Råneälv. Området har 
ett relativt stort utbud av service, fritidsaktiviteter och 
turismanläggningar. I området finns bland annat camping, 
goda fiskemöjligheter, badplatser, företag med inrikt-
ning mot vildmarksturism, unik och välbesökt butik med 
internationella varor.  Området har vägförbindelser med 
Boden, Råneå, och Kalix via väg 356. Här finns också 
kollektivtrafik. Området har bland annat skola, förskola, 
livsmedelsbutik och bensinmack. Genom att i attraktiva 
lägen ge möjlighet till förtätning för boende och utök-
ning/nyexploatering för turistföretag ökar möjligheterna 
för bygden att fortsätta vara ett levande landsbygdsom-
råde med fortsatt eller ökande underlag för den service 
som finns.
 

Figur 58. Flygfoto Gunnarsbyn
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Allmänna intressen

Figur 59. Allmänna intressen Gunnarsbyområdet84



Figur 59. Allmänna intressen Gunnarsbyområdet

Riksintressen

Figur 60. Riksintressen Gunnarsbyområdet 85



Naturmiljö
De föreslagna LIS-områdena inom delområdet berör Na-
tura 2000-område. LIS-områdena berör även riksintresse 
för naturvård, med undantag för LIS-område 5Q, 5R och 
5S.  Det finns inga naturreservat eller områden med na-
turvårdsavtal inom LIS-områdena. Inga nyckelbiotoper 
finns inom LIS-områdena, varken lagskyddade eller de 
som finns på bolagsmark.

Miljökvalitetsnorm för vatten
Alla vattendragen i anslutning till LIS-områdena inom 
delområdet omfattas av miljökvalitetsnormerna för vat-
tenförekomster. Miljökvalitetsnormerna för alla vat-
tenförekomsterna förutom Råneälven är God eller Hög 
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. För 
kemisk ytvattenstatus har ett undantag i form av ett min-
dre strängt krav satts för kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar vilket innebär att halterna som uppmättes 
2015 inte får öka. För Råneälven gäller god ekologisk 
status 2027 och god kemisk ytvattenstatus med samma 
undantag som nämnts ovan. I Råneälven har flödes- och 
morfologiska förändringar konstaterats som orsak till att 
god ekologisk status är i riskzonen att inte nås. 

Vattenskyddsområde
I Gunnarsbyn och Överstbyn finns vattenskyddsområden 
i anslutning till LIS-områden 5B, 5C, 5D och 5H.

Rennäring
LIS-områdena 5E, 5I, 5L, 5M, 5Q, 5R och 5S berör riks-
intresset för rennäringen. 

Kulturmiljö
Flera av LIS-områdena inom delområdet ligger inom 
områden utpekade i bevarandeprogram för odlingsland-
skap natur och kulturvärden (5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 
5H, 5I, 5J, 5K, 5L, 5M, 5N och 5O). Inom delområdet 
finns även fornlämningar som sammanfaller med flertalet 
LIS-områden.  LIS-område 5M i delområdets norra del 
omfattas av kulturmiljöprogram. Inga LIS-områden berör 
riksintresse för kulturmiljövård.

Höga vattenstånd och flöden
Ingen översvämningskartering har genomförts längs Rå-
neälven. Under arbetet med att välja ut lämpliga LIS om-
råden har bland annat norra delen av Näset i Överstbyn, 
valts bort på grund av översvämningsriskerna i samband 
med vårfloden. Mot motsätta sidan om älven i Rörån har 
LIS-området delats upp på grund av sämre markförhål-
landen.

Generella rekommendationer för delområdet
Inom delområdet kommer planen huvudsakligen leda till 
att små områden tas i anspråk. Områden som i huvudsak 
redan är bebyggda kompletteras. Dispenser som ges ska 
anpassas till aktuella riksintressen.

Aktivt brukad jordbruksmark ska inte exploateras. Den 
nya bebyggelsen koncentreras mot eventuella skogskanter 
eller husgrupper. En ny bebyggelse kan komma att bidra 
till att hålla kulturlandskapet öppet, då önskan om fri sikt 
mot vatten medför att hävden av gammal jordbruksmark 
upprätthålls.

Vid eventuell exploatering måste riskerna med översväm-
ning eller risker för skred eller ras utredas och bedömas 
i samband med prövning av strandskyddsdispens och 
bygglov.

Geotekniska stabilitetsundersökningar genomförs där det 
finns risk för stabilitetsproblem eller på annat sätt proble-
matiska geotekniska förhållanden.
 
Se även kapitel 6 för generella ställningstaganden för 
samtliga delområden och LIS-områden.  
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Figur 61. Flygfoto Sörbyn
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Område 5A Sundsnäs

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 5B ligger längst ut på Sundsnäsudden. Om-
rådet utgörs av en flack udde med morän och silt. Udden 
är bebyggd med bostäder och består förutom av tomtmark 
av öppen, delvis igenväxande mark och små partier med 
blandskog. I anslutning till område finns ett jordbruks-
block med okänd gröda.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Inom LIS-området finns det 9 byggnader. 4 är bostäder 
och 5 är komplement och övriga byggnader. 3 byggnader 
har folkbokförd befolkning.

Vatten och avlopp
Status vatten: Hög ekologisk status (Degerselet)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

Figur 62. LIS-området 5A
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Figur 62. LIS-området 5A

Område 5B Sörbyn A, 5C Sörbyn B och 5D Sörbyn C

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 5B, 5C och 5D ligger längs Vitträskets södra 
och östra strand och utgörs av lätt till måttligt kuperad 
små- och storblockig morän. Område 5B och 5C består 
av omväxlande öppen mark, bebyggelse och medelålders 
tallskog med enstaka hygge. Område 5D domineras av 
skogsbelägna fritidsbostäder i söder och storblockig med-
elålders tallskog i norr. I LIS-område 5B finns jordbruks-
block där vall och okänd gröda odlas. I LIS-områdena 5C 
och 5D finns inga jordbruksblock.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Område 5B har 26 byggnader varav 12 är bostäder och 
14 är komplement eller övriga byggnader. 8 bostäder har 
folkbokförd befolkning. Bebyggelsen är jämt utspridd i 
området. Inom område 5C finns 15 byggnader där samtli-
ga är komplement och övriga byggnader. 4 byggnader har 
folkbokförd befolkning. Bebyggelsen finns främst i den 
södra delen av området. I område 5D finns 21 byggnader. 
10 är bostäder och 11 är komplement och övriga bygg-na-
der. 6 bostäder har folkbokförd befolkning.  Bebyggelsen 
är jämt utspridd i området.

Rekommendationer
LIS-område 5C rekommenderas främst för utveckling av 
turism. Verksamheter avsedda för besöksnäring bedöms 
lämpligt. 

I område 5B finns båtar som ligger efter strandzonen 
utanför de bebyggda delarna av området. Det finns en 
längre stig/mindre väg som sträcker sig igenom områ-
det. Inom och i anslutning till område 5C finns dansloge 
med två större bryggor nedanför, fotbollsplan, vindskydd 
med utedass, stugor/camping, hotell med restaurang och 
idrottspark. I anslutning till område 5B och 5C finns bad-
strand, brygga, hopptorn, ombytesbyggnad och lekpark. 
Områdestypiskt växt och djurliv. Inom LIS-område 5B 
finns bryggor och båtplatser efter strandsträckan. 

Vatten och avlopp
5B: 
Status vatten: Måttlig ekologisk status (Vitträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

5C: 
Status vatten: Måttlig ekologisk status (Vitträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

5D: 
Status vatten: Måttlig ekologisk status (Vitträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

Figur 63. LIS-område 5B, 5C och 5D
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Område 5E Lassbyn

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 5E består av Degerselets nordöstra flikiga 
strand. Den flacka strandremsan utgörs av småblockig 
morän med mindre jordbruksblock där vall och okänd 
gröda odlas och igenväxande mark kring de utspridda 
gårdarna. Kring gårdarna och längs med stranden finns 
partier med blandad löv- och barrskog.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Bebyggelsen återfinns främst i mellersta och södra de-
larna av området. Totalt sett finns det 49 byggnader inom 
området varav 14 är bostäder och 35 är komplement och 
övriga byggnader. 13 byggnader har folkbokförd befolk-
ning. Skoterled passerar över områdes del i norr. Turism 
bedrivs i området med aktiviteter som hundspann, kajak, 
forsränning, foto, vandringar och annat. Finns en större 
brygga och badstrand i den norra delen av området.

Vatten och avlopp
Status vatten: Hög ekologisk status (Degerselet)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

Figur 64. LIS-område 5E
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Figur 64. LIS-område 5E

Område 5F Gunnarsbyn A, 5G Gunnarsbyn B 
och 5H Gunnarsbyn C

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 5F består av den utstickande udden Långnä-
set i Gunnarsbyträskets södra del. Ingen bebyggelse finns 
här och udden är helt skogsklädd. Området består av en 
avlång moränhöjd med blandad barrskog med inslag av 
gläntor med mer lövdominerad skog. I de centrala delarna 
finns blockiga partier. Det finns inga jordbruksblock i 
området.

LIS-område 5G består Gunnarsbyträskets sydöstra strand 
samt Långnäsudden i norra delen av området. Marken 
domineras av morän och sluttar ganska brant ner mot 
sjön. Området domineras av barrskog med enstaka löv-
träd kring den spridda bebyggelsen och på gamla hyg-
gen. Genom området rinner Kvarnträskbäcken som är ett 
biflöde till Råneälvens Natura 2000-område. Det finns 
inga jordbruksblock i området.

LIS-område 5H består av Gunnarsbyträskets västra strand 
utanför själva byn. Marken domineras av morän och 
sluttar flackt ner mot sjön. Stranden är flikig och utgörs 
av blockiga skogsstränder eller flackare våtmarksbälten. 
In-nanför stranden dominerar barrskog, främst med tall 
och innanför skogen ligger den öppna marken. Det finns 
relativt många hus och gårdar och i anslutning till dessa 
växer lövträd. Det finns inga jordbruksblock i området.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
I LIS- område 5G finns 24 byggnader, 10 är bostäder och 
14 är komplement och övriga byggnader. 4 byggnader 
har folkbokförd befolkning. Bebyggelsen är spridd över 
området. I området 5H finns 45 byggnader. 16 av dessa 
är bostäder och 29 är komplement och övriga byggnader. 
15 byggnader har folkbokförd befolkning. Bebyggelsen 
är spridd över området. I de norra delarna av LIS-område 
5H finns vindskydd, stigar och badplats.

Vatten och avlopp
5F:
Status vatten: God ekologisk status (Gunnarsbyträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

5G:
Status vatten: God ekologisk status (Gunnarsbyträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

5H:
Status vatten: God ekologisk status (Gunnarsbyträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)
 

Figur 65. LIS-område 5F, 5G och 5H
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Område 5I Gunnarsbyn D

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 5I utgörs av den flikiga östra stranden av 
Överstbyträsket. Marken utgörs av blockfattig morän, ter-
rängen är kuperad och sluttar delvis brant ned mot sjön, 
särskilt i södra delen i Åkerbergets sluttning. I de bredare 
svackorna når våtmarker hela vägen ned till sjön och stör-
re sådana våtmarksområden finns i viken innanför Stor-
viksholmarna, strax norr om denna finns Storviksmyran, 
sedan Främstdalen och ytterligare en namnlös våtmark. 
Våtmarkerna har mestadels en intakt hydrologi även om 
diken syns i både Storviksmyran och i Främstdalen. I 
övrigt domineras området av barrskog med tydliga spår 
av skogsbruk i form av ungskogar och hyggen. Lövträd 
finns insprängda längs med strandkanten, på våtmarkerna 
och i ungskogar. Längst i norr utgörs området av öppen 
mark med gårdsmiljöer. Det finns inga jordbruksblock i 
området. Genom området rinner fyra vattendrag som är 
biflöden till Råneälven.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Bebyggelsen är främst lokaliserad i de norra delarna av 
området. Inom området finns 27 byggnader. 11 är bo-
städer och 16 är komplement och övriga byggnader. 9 
byggnader har folkbokförd befolkning.

Vatten och avlopp
Status vatten: God ekologisk status (Överstbyträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

Figur 66. LIS-område 5I
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Figur 66. LIS-område 5I

Område 5J Överstbyn A, 5K Överstbyn B och 
5L Översybyn C

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 5J består av en kraftigt sluttande moränslänt 
ned mot södra delen av sjön Avan. Vegetationen domine-
ras av ett homogent barrskogsområde i väster. I öster är 
marken flackare och här finns jordbruksblock där vall och 
okänd gröda odlas kring en grupp med gårdar samt ett 
lövdominerat våtmarksbälte längs med stranden i viken. 

LIS-område 5K består av en mjukt kuperad sträcka av 
sjön västra Avan. Markerna utgörs av morän och silt 
och består av omväxlande barrskogspartier och öppen 
jordbruksmark. Lillåudden i norr skiljer ut sig från övrig 
mark genom starkare kupering, förekomst av en stenig 
bergsrygg och en tjärn ute på udden. Den öppna marken 
är främst koncentrerad till LIS-områdets mellersta delar. 
Lövskog finns i små partier i anslutning till bebyggelse 
eller på fuktig mark. I norra delen, strax söder om Lillå-
udden passerar en kraftledning genom området. Det finns 
inga jordbruksblock i området.

LIS-område 5L består främst av en mjukt kuperad sträcka 
av sjön norra Avan. Marken består av främst av morän 
med ett större torvmarksområde innanför viken söder. 
Området utgörs omväxlande av barrskog, öppen mark, 
jordbruksmark, betesmark och lövskog. I området finns 
jordbruksblock där vall odlas. I två jordbruksblock odlas 
korn och i ett havre. Det finns även två block med betes-
mark, som omfattades av naturmiljöstöd för betesmarker 
och slåtterängar år 2014. Lövskogen finns längs med 
stranden samt på fuktig och blöt mark såsom myren i 
torvmarksområdet, som för övrigt är kraftigt dikad. I 
strandkanten vid 
myren samt vid 
jordbruksmarken 
väster om 
Lappavaudden
finns också 
våtmarksområden. 

Befintlig bebyggelse och anläggningar
I område 5J finns det 19 byggnader, varav 4 är bostäder 
och 15 komplement och övriga byggnader. 5 byggnader har 
folkbokförd befolkning.  Totalt sett finns det 30 byggnader i 
området 5K. 13 av dessa är bostäder och 17 är komplement 
och övriga byggnader. 12 byggnader har folkbokförd befolk-
ning. I området 5L finns det 26 byggnader. 9 är bostäder och 
17 är komplement och övriga byggnader. 10 byggnader har 
folkbokförd befolkning. De norra delarna av område 5K 
nyttjas för turism verksamhet. Där finns sovstugor, badtunnor 
samt mindre konferensanläggningar samt grillplats.

Vatten och avlopp
5J:
Status vatten: God ekologisk status (Överstbyträsket – Avan)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

5K:
Status vatten: God ekologisk status (Överstbyträsket – Avan)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

5L:
Status vatten: God ekologisk status (Överstbyträsket – Avan)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

Rekommendationer
Den nordliga udden av LIS-området 5K rekommenderas 
främst för utveckling av turism. Verksamheter avsedda för 
besöksnäring bedöms lämpligt i den norra delen av område 
5K. 

Figur 67. LIS-område 
5J, 5K och 5L
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Område 5M Valvträsk A och 5N Valvträsk B

Växt- och djurliv samt naturmiljö
Område 5M utgörs av en kortare morändominerad sträcka 
vid södra Valvträsket. Terrängen sluttar svagt förutom i 
väst där en mindre del av Knöppelbergets sluttning ingår. 
Området domineras av barrskog i väster och i de centrala 
delarna. I öster finns bebyggelse och öppen mark. I mitten 
av området finns ett par jordbruksblock med okänd gröda.

Område 5N utgörs av en morän- och siltdominerad 
sträcka vid sydvästra Valvträskets strand. Terrängen slut-
tar svagt ned mot sjön. Området utgörs av två höjdpartier 
med barrskog i norr och söder med en svacka med öppen 
mark i de centrala delarna. I områdets östliga del finns ett 
par jordbruksblock med okänd gröda. I norra barrskogen 
finns det mindre partier med lövskog. 

Befintlig bebyggelse och anläggningar
I området 5M finns det totalt 18 byggnader. 5 av dessa 
är bostäder och 13 komplement och övriga byggnader. 9 
byggnader har folkbokförd befolkning. Bebyggelsen är 
främst lokaliserad i de södra delarna av området. Totalt 
sett finns det 12 byggnader i området 5N. 5 av dessa är 
bostäder och 7 är komplement och övriga byggnader. 
4 byggnader har folkbokförd befolkning. Bebyggelsen 
återfinns främst i områdets nord östra del.

Vatten och avlopp
5M:
Status vatten: Hög ekologisk status (Valvträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

5N:
Status vatten: Hög ekologisk status (Valvträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

Figur 68. LIS-område 5M och 5N

94



Figur 68. LIS-område 5M och 5N

Område 5O Valvträsk C

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 5O utgörs av ömse sidor av sundet vid 
Valvfors. Terrängen är morändominerad och sluttar brant 
på östsidan av sundet och svagare på västsidan. Östsidan 
domineras av barrskog medan västsidan både har öppen 
mark, jordbruksmark, lövskog, barrskog och våtmarker 
i strandkanten. I om-rådets västliga del finns ett jord-
bruksblock med okänd gröda. I sydligaste delen av västra 
området finns trädklädd myr.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
I området finns totalt 18 byggnader. 5 av dessa byggnader 
är bostäder och 13 är komplement och övriga byggnader. 
3 av byggnaderna har folkbokförd befolkning. Bebyggel-
sen är utspridd över området.

Vatten och avlopp
Status vatten: Måttlig ekologisk status (Råneälven), hög 
ekologisk status (Valvträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

Figur 69. LIS-område 5O
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Område 5P Vedafallet

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 5P utgörs av moränudden Vedafalludden som 
sluttar relativt brant ned i Degerselet. Västra delen domi-
neras av barrskog. I de centrala delarna finns en mindre 
öppen mark. Det finns inga jordbruksblock i området. I 
öster dominerar blandskog med stort lövinslag.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Totalt sett finns det 10 byggnader inom området. 5 av 
byggnaderna är bostäder och 5 är komplement och övriga 
byggnader. 4 byggnader har folkbokförd befolkning.

Vatten och avlopp
Status vatten: Hög ekologisk status (Degerselet)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)
 

Figur 70. LIS-område 5P
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Figur 70. LIS-område 5P

Område 5Q Gunnars-Djupträsket A, 
5R Gunnars-Djupträsket B och 
5S Gunnars-Djupträsket C

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 5Q består av en brant slänt med morän 
och sandiga svallsediment ned mot södra delen av Lilla 
Djupträsket. Området domineras av barrskog med tydlig 
skogsbrukspåverkan där flera stora hyggen finns både i 
ös-ter, mitten och väster. I de mellersta delarna av om-
rådet kring Storbergsgården finns det öppen mark och 
lövskog. Det finns inga jordbruksblock i området.

LIS-område 5R består av en brant slänt med storblockig 
morän som sluttar kraftigt ned mot Gunnardjupträsket. 
Området domineras helt av medelålders barrskog med 
litet lövinslag. Det finns inga jordbruksblock i området.

LIS-område 5S utgörs av en moränudde med slänter ned 
mot Gunnarsdjupträsket. Marken domineras av öppen 
mark i smala skiften, större lövskogspartier och små 
områden med barrskog. Det finns inga jordbruksblock i 
området.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Inom LIS-område 5Q finns 36 byggnader. 17 av dessa är 
bostäder och 8 har folkbokförd befolkning. Den befintliga 
bebyggelsen är spridd över området. Inom LIS-område 
5R finns 20 byggnader. Av dessa 20 är 10 bostäder. Inom 
området finns 1 byggnad med folkbokförd befolkning. 
Bebyggelsen är spridd över området. Inom LIS-område 
5S finns 14 byggnader där 3 byggnader är bostäder. 2 av 
byggnaderna inom området har folkbokförd befolkning. 
Befintlig bebyggelse är lokaliserad i anslutning till den 
öppna marken.

Vatten och avlopp
5Q:
Status vatten: God ekologisk status (Kvarnbäcken – Lilla 
Djupträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

5R: 
Status vatten: God ekologisk status (Gunnars-Djupträs-
ket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)

5S:
Status vatten: God ekologisk status (Gunnars-Djupträs-
ket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå (Natura 2000)
 

 

Figur 71. LIS-område 5Q, 5R och 5S
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Skogsåområdet

Figur 72. Delområde Skogsåområdet98



Figur 72. Delområde Skogsåområdet

Motiv LIS
Skogsåområdet ligger i närheten av Bodens tätort, i strå-
ket mot Gunnarsbyområdet. Inom Skogsåområdet finns 
viss befolkningskoncentration och har sedan år 2003 haft 
en befolkningsminskning. Enligt befolkningsprognos till 
år 2030 uppskattas Skogsåområdet minska i befolkning. 
Området saknar i dagsläget service, men har närhet till 
Bodens tätort där ett sort serviceutbud återfinns. Området 
har vägförbindelser med främst väg 356. Genom att i att-
raktiva lägen ge möjlighet till förtätning för boende och 
utökning/ nyexploatering ökar möjligheterna för bygden 
att fortsätta vara ett levande landsbygdsområde där vissa 
servicefunktioner kan tillkomma, och som kan förse när-
området med funktioner som saknas idag.  
 

Figur 73. Flygfoto Altersjön
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Bodens kommun och Länsstyrelsen har inte 
samma uppfattning gällande detta delområde, se 
Länsstyrelsen granskningsyttrande för
LIS-områdesgrupp 6.  



Allmänna intressen

Figur 74. Allmänna intressen Skogsåområdet100



Figur 74. Allmänna intressen Skogsåområdet

Riksintressen

Figur 75. Riksintressen Skogsåområdet 101



Naturmiljö
De föreslagna LIS-områdena inom delområdet berör inte 
Natura 2000-område och riksintresse naturvård. Det finns 
inga naturreservat eller områden med naturvårdsavtal 
inom LIS-områdena. Inga nyckelbiotoper finns inom 
LIS-områdena, varken lagskyddade eller de som finns på 
bolagsmark. I det nordligaste LIS-området inom delområ-
det finns ängs- och betesinven-tering (6F). 

Miljökvalitetsnorm för vatten
Miljökvalitetsnormerna för Gemträsket och Hundträsket 
är god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. 
För kemisk ytvattenstatus har ett undantag i form av 
ett mindre strängt krav satts för kvicksilver och poly-
bromerade difenyletrar vilket innebär att halterna som 
uppmättes 2015 inte får öka. Båda sjöarna har vid senaste 
statusklassningen uppnått miljökvalitetsnormen för den 
ekologiska statusen. 

Vattenskyddsområde
Inom delområdet finns ett vattenskyddsområde. Detta 
område är inte lokaliserad i anslutning eller inom utpe-
kade LIS-områden.

Rennäring
Område 6A berör riksintresse rennäring.

Kulturmiljö
Tre av LIS-områdena ligger inom områden utpekade i 
bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och kultur-
värden (6B, 6C och 6H). Inom delområdet finns flertalet 
fornlämningar, inga som är inom utpekade LIS-områden. 
Inga LIS-områden berör riksintresse för kulturmiljövård.

Höga vattenstånd och flöden
Ingen översvämningskartering har genomförts.

Generella rekommendationer för delområdet
Inom delområdet kommer planen huvudsakligen leda till 
att små områden tas i anspråk. Områden som i huvudsak 
redan är bebyggda kompletteras. Dispenser som ges ska 
anpassas till aktuella riksintressen.

Aktivt brukad jordbruksmark ska inte exploateras. Den 
nya bebyggelsen koncentreras mot eventuella skogskanter 
eller husgrupper. En ny bebyggelse kan komma att bidra 
till att hålla kulturlandskapet öppet, då önskan om fri sikt 
mot vatten medför att hävden av gammal jordbruksmark 
upprätthålls.

Vid eventuell exploatering måste riskerna med översväm-
ning eller risker för skred eller ras utredas vidare och be-
dömas i samband med prövning av strandskyddsdispens 
och bygglov. 

Geotekniska stabilitetsundersökningar genomförs där det 
finns risk för stabilitetsproblem eller på annat sätt proble-
matiska geotekniska förhållanden.

Se även kapitel 6 för generella ställningstaganden för 
samtliga delområden och LIS-områden.  
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Område 6A Gemträsk

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 6A utgörs av den silt- och morändominerade 
östra stranden av Gemträsket. Större delen av området be-
står av jordbruksmark och betesmark med lövskogsridåer 
mot vattnet och ett lövbestånd i södra delen. I områdets 
södra del finns jordbruksblock där det odlas korn och 
vall. I norra delen odlas bladsäd. Betesmarker finns i 
norra och södra delen, som omfattades av naturmiljöstöd 
för betesmarker och slåtterängar år 2014. I mitten av 
området finns ett par block med okänd gröda.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Område 6A har totalt sett 18 byggnader. 5 av dessa 
byggnader är bostäder och 13 är komplement och övriga 
byggnader. 5 av byggnaderna har folkbokförd befolk-
ning. Bebyggelsen är koncentrerad till områdets mellersta 
delar. Badplats finns i södra delarna av LIS-området.

Vatten och avlopp
Status vatten: God ekologisk status (Gemträsket)
Enskilda avlopp: Normal skyddsnivå 

Figur 76. LIS-område 6A
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Område 6B Ubbyn A, 6C Ubbyn B och 6D Ubbyn C

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 6B utgörs av av en moränklädd ås, en dal-
gång och Brandbergets västvända bergssluttning mellan 
Djuptjärnen och Ostantillträsket. Terrängen är kraftigt 
kuperad. På åsen ligger bebyggelse som omges av öppna 
marker med dungar av barr- och lövträd. I dalgången mel-
lan åsen och bergsluttningen rinner ett mindre vattendrag 
från Djuptjärnen till Ostantillträsket genom öppen mark, 
barrskogsdungar, lövpartier och jordbruksmark där det 
finns ett jordbruksblock där det odlas blandsäd och ett 
mindre block där det odlas vall. Brandbergets västslutt-
ning utgörs av barrskog. 

LIS-område 6C utgörs av den moränklädda Tenisudden 
som sticker ut i Djuptjärnen. Området sluttar kraftigt ned 
mot sjön och utgörs av barrskog, igenväxande öppna mar-
ker, lövskog i anslutning till byggnader och öppen mark 
samt ett större nyupptaget hygge i norra delen. Det finns 
inga jord-bruksblock i området.

LIS-område 6D utgörs av det kraftigt sluttande strandom-
rådet i Djuptjärnens östra spets. Den morändominerande 
marken utgörs av barrskog med lövinslag, där lövskogen 
främst finns längs med sjöstranden och i anslutning till 
öppen mark. Öppen mark finns i de centrala delarna där 
det även finns byggnader. Det finns inga jordbruksblock i 
området.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
I område 6B finns det 27 byggnader. 9 av dessa är 
bostäder och 18 är kom-plement och övriga byggnader. 
7 byggnader har folkbokförd befolkning. Bebyggelsen 
sträcker sig över hela området, men undantag för de 
nordligaste delarna. I område 6C finns 4 byggnader. 2 
är bostäder och 2 är komplement och övriga byggnader. 
Ingen av dessa byggnader har folkbokförd befolk-ning. 
I område 6D finns det 6 byggnader, 3 bostäder samt 3 
komplement och övriga byggnader. 1 byggnad har folk-
bokförd befolkning. De 6 byggnaderna är utspridda över 
området. Badplats finns inom LIS-område 6B.

Vatten och avlopp
6B: 
Status vatten: Ej klassad (Djuptjärnen)
Enskilda avlopp: Normal skyddsnivå 

6C:
Status vatten: Ej klassad (Djuptjärnen)
Enskilda avlopp: Normal skyddsnivå 

6D:
Status vatten: Ej klassad (Djuptjärnen)
Enskilda avlopp: Normal skyddsnivå 

Figur 77.  LIS-område 6B, 6C och 6D
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Figur 77.  LIS-område 6B, 6C och 6D

Område 6E Hundsjön A och 6F Hundsjön B

Växt- och djurliv samt naturmiljö
Område 6E består av Berguddens sydvästsluttning som 
sluttar kraftigt ned mot Hundsjön. Området är morändo-
minerat och utgörs främst av barrskog där lövsinslaget 
ökar ner mot sjön. Ett nyare hygge finns mitt i området. 
Intill bebyggelsen finns mindre partier med öppen mark. 
Det finns inga jordbruksblock i området.

Område 6F består av en morän- och siltdominerad svag 
sluttning ner mot norra delen av Hundsjön. Området 
utgörs till stor del av öppna brukade marker och partier 
med barrskog. I området finns jordbruksblock där det 
odlas vårvete och vall. I mitten av området ner mot Hund-
sjön finns ett jordbruksblock med välhävdad betesmark 
på frisk mark. I de nedre delarna av betesmarken börjar 
dock sälg, björk och tall växa upp. Längst i väst och 
längst i öst kantas stranden av lövskog. Den västra delen 
utgörs av lövsumpskog.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
I område 6E finns det 16 byggnader. 7 av dessa är bo-
städer och 9 är kom-plement och övriga byggnader. 4 
byggnader har folkbokförd befolkning. Bebyggelsen är 
lokaliserad i områdets södra del. 

I område 6F finns det 38 byggnader. 9 av dessa är bo-
städer och 29 är kom-plement och övriga byggnader. 18 
byggnader har folkbokförd befolkning. Bebyggelsen är 
spridd över området. 

Vatten och avlopp
6E:
Status vatten: God ekologisk status (Hundsjön)
Enskilda avlopp: Normal skyddsnivå 

6F:
Status vatten: God ekologisk status (Hundsjön)
Enskilda avlopp: Normal skyddsnivå 
 

Figur 78.  LIS-område 6E och 6F
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Område 6G Altersjön

Växt- och djurliv samt naturmiljö
Område 6G består av en moränsluttning ned mot Alter-
sjön. Området domineras av skog i väst och öst, medan 
det finns öppen tomtmark kring den täta bebyggelsen i de 
centrala delarna. Väster om bebyggelsen dominerar barr-
skog med delvis stort lövinslag och öster om bebyggelsen 
dominerar ung lövskog. Det finns inga jordbruksblock i 
området.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
I området finns totalt sett 46 byggnader som är spridda 
över området. 24 är bostäder och 22 är komplement och 
övriga byggnader. 14 byggnader har folkbokförd befolk-
ning.

Vatten och avlopp
Status vatten: Ej klassad  (Altersjön)
Enskilda avlopp: Normal skyddsnivå 

Figur 79.  LIS-område 6G
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Figur 79.  LIS-område 6G

Område 6H Syden/ Notträsket A och 
6I Syden/ Notträsket B

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 6H utgörs av den flacka västsluttningen av 
Notträsket. Marken är siltig.  I området finns jordbruks-
block där det odlas vall. Ett jordbruksblock där okänd 
gröda odlas sträcker sig också in i LIS-området. Längs 
med stranden finns ett brett bälte med vegetation som i 
norra delen utgörs av lågväxt lövvegetation, i den centrala 
delarna av barrskog och i söder av blandskog.

LIS-område 6I utgörs av en brantare östvänd morän-
sluttning. Området domineras av barrskog som bryts 
upp av mindre partier med öppen mark i an-slutning till 
den spridda bebyggelsen. I norra delen av området finns 
äldre och nyare hyggen. Det finns inga jordbruksblock i 
området.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
I område 6H finns det totalt 9 byggnader, 3 är bostäder 
och 6 är komplement och övriga byggnader. 2 byggnader 
har folkbokförd befolkning.  Bebyggelsen finns främst i 
de mellersta och södra delarna av området. I område 6I 
finns det totalt 12 byggnader där 4 är bostäder och 8 är 
komplement och övriga byggnader. 6 byggnader har folk-
bokförd befolkning. Bebyggelsen är främst lokaliserad i 
områdets södra delar.

Vatten och avlopp
6H:
Status vatten: Ej klassad (Notträsket)
Enskilda avlopp: Normal skyddsnivå 

6I:
Status vatten: Ej klassad (Notträsket)  
Enskilda avlopp: Normal skyddsnivå 

 

Figur 80.  LIS-område 6H och 6I
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Övriga landsbygdsområden

Figur 81. Delområde övriga landsbygdsområden108



Figur 81. Delområde övriga landsbygdsområden

Motiv LIS
Delområdet har haft en negativ befolkningsutveckling 
och saknar idag offentlig och kommersiell service. LIS-
område 7A ligger i närheten av Bodens centrum där det 
finns ett brett serviceutbud.  Till LIS-områdena finns 
anslutning till övergripande kommunikationer. Genom att 
i attraktiva lägen ge möjlighet till förtätning för boende 
och utökning/nyexploatering samt turismverksamhet ökar 
möjligheterna för bygden att fortsätta vara ett levande 
landsbygdsområde. 

Figur 82. Flygfoto Buddbyn
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Allmänna intressen

Figur 83. Allmänna intressen övriga landsbygdsområdet110



Figur 83. Allmänna intressen övriga landsbygdsområdet

Riksintressen

Figur 84. Riksintressen övriga landsbygdsområdet 111



Naturmiljö
LIS-områden berör inte Natura 2000-områden eller rikt-
intresse för naturvård. Det finns inga naturreservat eller 
områden med naturvårdsavtal inom LIS-områdena. Inga 
nyckelbiotoper finns inom LIS-områdena, varken lag-
skyddade eller de som finns på bolagsmark.

Miljökvalitetsnorm för vatten
Miljökvalitetsnormerna för Svanisträsket är god ekolo-
gisk status god kemiskt ytvattenstatus. För kemisk ytvat-
tenstatus har ett undantag i form av ett mindre strängt 
krav satts för kvicksilver och polybromerade difenyletrar 
vilket innebär att halterna som uppmättes 2015 inte får 
öka. Miljökvalitetsnormerna för Buddbyträsket är god 
ekologisk status 2027 och god kemiskt ytvattenstatus, 
med samma undantag som nämnts ovan. 

Vattenskyddsområde
Inga LIS-områden inom delområdet ligger i närheten eller 
i anslutning till vattenskyddsområden.

Rennäring
LIS-område 7B ligger inom riksintresse för rennäring.

Kulturmiljö
Område 7A ligger inom bevarandeprogram för odlings-
landskap, natur och kulturvärden. 

Höga vattenstånd och flöden
Ingen översvämningskartering finns för LIS-område 7A 
och 7B.  LIS-område 7C berörs av 500- års flöde, främst i 
de norra delarna.

Försvarsmakten
LIS-område 7A ligger i närheten till riksintresse för 
totaltförsvar.

Generella rekommendationer för delområdet
Inom delområdet kommer planen huvudsakligen leda till 
att små områden tas i anspråk. Områden som i huvudsak 
redan är bebyggda kompletteras. Dispenser som ges ska 
anpassas till aktuella riksintressen.

Aktivt brukad jordbruksmark ska inte exploateras. Den 
nya bebyggelsen koncentreras mot eventuella skogskanter 
eller husgrupper. En ny bebyggelse kan komma att bidra 
till att hålla kulturlandskapet öppet, då önskan om fri sikt 
mot vatten medför att hävden av gammal jordbruksmark 
upprätthålls.

Vid eventuell exploatering måste riskerna med översväm-
ning eller risker för skred eller ras utredas vidare och be-
dömas i samband med prövning av strandskyddsdispens 
och bygglov. 

Geotekniska stabilitetsundersökningar genomförs där det 
finns risk för stabilitetsproblem eller på annat sätt proble-
matiska geotekniska förhållanden.

Se även kapitel 6 för generella ställningstaganden för 
samtliga delområden och LIS-områden.  
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Område 7A Buddbyn

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 7A utgörs av en flack lerslänt ned mot 
Buddbyträsket. Området är bördigt med många gårdar 
och består till stor del av öppen mark och jordbruks-
block där vall odlas. Strandzonen är ca 1-5 meter bred 
och stenig och sluttar tvärt ned i vattnet. Stranden kan-
tas delvis av glesa grupper med större lövträd av främst 
björk eller sammanhängande yngre lövskog, men i övrigt 
når jordbruksmarken och den öppna marken hela vägen 
ned till vattnet. Större mängder med sjöfågel som bl.a. 
kanadagäss, gräsänder och skrake observerades kring den 
nordligaste delen av området. I den nordligaste delen av 
området finns ett område med väldigt blöt lövsumpskog 
som ansluter till Ljusåns våtmarksdelta.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
I området finns totalt 45 byggnader, 12 är bostäder och 33 
är komplement och övriga byggnader. 19 byggnader har 
folkbokförd befolkning. Bebyggelsen är spridd över hela 
området. Mindre båthamnar, bryggor och badstränder 
finns i området.

Vatten och avlopp
Status vatten: Måttlig ekologisk status (Buddbyträsket)
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

 

Figur 85. LIS-område 7A
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Område 7B Svanisträsket

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 7B utgörs av en barrskogsdominerad slutt-
ning ner mot Svanisträsket. Området är en del av ett 
större moränbacklandskap med barrskogar med mycket 
liten lövinblandning. I södra delen av området passerar 
en mindre bäck från Dragträsket. Strax öster om denna, i 
sydligaste spetsen av Svanisträsket, finns ett område med 
trädklädd myr. Det finns inga jordbruksblock i området.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
Området består av barrskog. I området finns två bygg-
nader. Dessa är komplement och övriga byggnader. Inga 
bostäder finns i området. En av byggnaderna har folkbok-
förd befolkning.

Vatten och avlopp
Status vatten: God ekologisk status (Svanisträsket), mått-
lig ekologisk stats (Gullträskbäcken)
Enskilda avlopp: Normal skyddsnivå

Rekommendationer
LIS-området rekommenderas främst för utveckling av 
turism. Verksamheter avsedda för besöksnäring bedöms 
lämpligt. 

 

Figur 86. LIS-område 7B
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Figur 86. LIS-område 7B

Område 7C Åkerby

Växt- och djurliv samt naturmiljö
LIS-område 7C utgörs av en brant östvänd slänt med bör-
diga, sandiga älvsediment som sluttar ned mot Luleälven. 
Området utgörs till cirka hälften av jordbruksmark, öppen 
mark och gårdsmiljöer. I området finns jordbruksblock 
där det odlas vall. Ett jordbruksblock finns också där 
okänd gröda odlas. Övriga delar domineras av barrskog 
med stort lövinslag. I norra delen av området skär en djup 
ravin in, och här är marken fuktig och lövinslaget stör-re. 
Södra delen bedöms gynnsam för djurlivet där fanns det 
tydliga spår av rådjur och älg i form av stigar längs med 
och till och från strandlinjen.

Befintlig bebyggelse och anläggningar
I området finns totalt 20 byggnader. 7 är bostäder och 13 
är komplement och övriga byggnader. 8 byggnader har 
folkbokförd befolkning. Bebyggelsen är främst koncen-
trerad till de norra delarna. Inom området finns bryggor 
och ett flertal båtar efter strandlinjen.

Vatten och avlopp
Status vatten: Otillfredsställande ekologisk potential 
(Luleälven) 
Enskilda avlopp: Hög skyddsnivå

Figur 87. LIS-område 7C
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7. Effektanalys av LIS-planen

Syfte
Syftet med denna effektanalys av LIS- planen är:

• att ge underlag för kommunens ställningstaganden till 
LIS- planen i ÖP-sammanhang och landsbygdsprogram. 
• att bidra till stärkt utveckling för olika delar av lands-
bygden och av kommunen som helhet.

Metod
Effektanalysen behöver vara områdesbaserad, eftersom 
LIS- effekterna blir mycket olika för olika landsbygdsom-
råden. Analysen kopplar an till förutsättningsanalysen och 
avser effekter på befolkningsutveckling, serviceunderlag, 
arbetstillfällen, turism och rekreation.

Områdesindelningen nedan har gjorts för att tydliggöra 
att LIS ger påtagligt olika effekter för olika områden:
• Gunnarsbyområdet (Gunnarsbyn, Sörbyn, Överstbyn,
Valvträsk m fl)
• Harads och Bodträskfors samt uppförs till Jokkmokk 
kommungräns. 
• Svartlå med närliggande Storklinten
• Luleälvstråket uppströms centralorten via Vittjärv tom
Bredåkersbyarna
• Luleälvstråket nedströms centralorten inkluderande
Unbyn fram till Luleå kommungräns
• byarna i Skogsåområdet
• övriga landsbygdsområdet

Analysen baseras på antagandet att de föreslagna LIS-
områdena närmast serviceorterna på landsbygden främst 
bedöms bli helårsbebyggelse och resterande LIS-områden 
främst fritidsbebyggelse. Detta gäller särskilt Gunnars-
byn/Sörbyn/Överstbyn med näromgivningar och älvsstrå-
ket uppströms och nedströms närmast Bodens tätort samt 
Svartlå med näromgivningar. 

Älvstråket uppströms Boden via Vittjärv till och med 
Bredåkersbyarna har med sin närhet till centralorten po-
tential för fortsatt utveckling av ”urbaniserad landsbygd”. 

LIS möjligheter finns även i Skogsåbyarna nordost om 
centralorten, men här är de möjliga volymerna mindre. I 
Brännberg i väster är LIS potentialerna små. Luleälvstrå-
ket nedströms mot Luleå innefattar Sävastnäs och Unbyn 
med näromgivningar och är främst intressant för helårs-
bebyggelse, som ytterligare knyter samman Boden och 
Luleå och stärker en viktig ”samspelsaxel” för regionen.

Nivåer har bedömts för nyttjande av utpekade LIS-områ-
den. De utpekade, möjliga LIS-områdena är sammantaget 
betydligt mer omfattande än vad som kan förväntas bli 
bebyggt. Med antagandet att det finns en nettopotential 
för bostäder som utgör 25 % av LIS-områdets bruttoarea. 
Detta efter att mark borttagits som redan är bebyggd, 
för åtskiljande stråk för att ge tillgänglighet till strand 
och mark som av olika anledningar inte är lämplig att 
bebygga. Ett räk-neexempel: med tomter på ca 1000 m2 
finns i LIS-planen en poten-tial för cirka 2100 tomter. Om 
15 % av nettopotentialen realiseras motsvarar detta drygt 
300 tomter och cirka 900 helårs- eller fritids-boende. 
Dessa drygt 300 tomter skulle endast ta i anspråk cirka 
4 % av LIS-områdenas totala areal och 0,13 % av all 
strandskyddad areal, se figur 88 effektanalys fördelad på 
LIS-område.

Längre än ca 1 km från serviceorterna bedöms merparten 
av etableringarna avse fritidshus. Endast 5 - 10% av de 
utpekade perifera områdena utanför serviceorterna be-
döms bli bebyggda inom en tidsrymd på ca 15 år (främst 
med fritidshus). Längs älven närmast nedströms och 
uppströms centralorten bedöms helårsandelen bli hög, 
samtidigt som fritidshusandelen blir relativt låg. 

Vidare bedöms översiktligt vad som kan uppnås vad 
gäller förbättrat underlag för berörda skolor, förskolor 
etc. En översiktlig analys av detta slag erfordras för att 
bedöma hållbarheten för serviceutbudet. 
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Effekter av LIS- planen i stora drag
I orterna Gunnarsbyn och Sörbyn bedöms cirka 20 % bli 
intressant för helårsboende inom 15 år. Utanför orterna 
uppskattas att 10 % kan nyttjas främst för fritidsbebyg-
gelse. 

I nära anslutning till Harads finns inga utpekade områden 
för bostäder på grund av topografiska förhållanden och 
branta stränder. Områdena i Harads och Bodträskfors kan 
bli efterfrågade för helårsbebyggelse inom 15 år vilket 
måste lösas i anslutning till befintlig bebyggelse. Ett 
LIS-områden finns utpekat för turismutveckling och 
rekreation samt för bättre sammankoppling av de båda 
byarna.Ytterligare, ännu ej utpekade områden torde bli 
efterfrågade för turistiska ändamål, varvid särskilt älv-
stränderna mellan Bodträskfors och Harads och 
älvstränderna vid Gunnarsbyn är intressanta.

Förväntat efterfrågetryck bedöms bli relativt högt i älv-
stråket Boden-Luleå kommungräns (30-50% av utpekade 
områden) och närmast centralorten uppströms Luleälven 
(ca 20% av utpekade områden). 
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Figur 88. Sammanfattning effektanalys fördelad på LIS-område
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Effekter för Gunnarsbyområdet
Antalet utpekade LIS-områden i Gunnarsbyområdet in-
kluderande Gunnarsbyn, Sörbyn, Överstbyn, Valvträsk m 
fl är relativt omfattande. Miljöerna passar väl för strand-
nära bebyggelse, men effekter av höga flöden för Råneäl-
ven behöver beaktas och utvärderas. 

Behovssituationen för Gunnarsbyområdet vad gäller 
bebyggelsetillskott baseras på att området fortlöpande 
minskar i helårsboende och att befolkningstillskott därför 
är angeläget både för att klara den kommersiella servicen 
i området och för att klara skola, förskola etc.

Om man antar att hälften av behovet kan tillgodoses i 
befintlig bebyggelse, som drabbats av utflyttning och att 
hälften behöver tillgodoses genom tillkommande bebyg-
gelse räcker utpekade LIS-områden till för att klara erfor-
derligt bebyggelsetillskott i Gunnarsbyn och i Sörbyn.

I övriga delområden tillkommer främst fritidsbebyggelse 
och någon enstaka helårsbebyggelse. Ökat underlag från 
fritidsbebyggelse bidrar till stärkt kommersiell service. 

Effekter för Harads och Bodträskfors
Antalet utpekade LIS-områden i nära anslutning till 
Harads och Bodträskfors är avsevärt mindre än i Gun-
narsbysområdet, men behovet att åstadkomma hållbar 
utveckling är lika stort. Det beror främst på att topografin 
tyvärr gör det olämpligt att peka ut LIS-områden mellan 
älven och benfintlig bebyggelse. På Haradssidan är det 
brant och Bodträskforssidan påverkas av höga flöden. 
Behovet att åstadkomma hållbar utveckling är dock stort 
för att hejda befolkningsminskningen samt för att klara 
efterfrågan som ger tillräcklig förstärkning av det lokala 
serviceutbudet. Mark och tomter för nybyggnation kan 
åstadkommas inom i anslutning till befintlig bebyggelse, 
vid efterfrågan. Ett område nedför Ramdalsvägen och 
på Prästholmen har pekats ut som ett utvecklingsområde 
för turism och rekreation, där endast enklare byggnader 
för eventuell verksamhet får uppföras på grund av höga 
flöden. 

Uppströms föreslås några LIS-områden främst för fritids-
husbebyggelse. En utveckling av dessa kan stärka lokala 
serviceutbudet och turismverksamhet i området. 

Effekter för Svartlå med omgivning
Svartlå som tillhör Edeforsområdet behandlas separat, 
eftersom utvecklingsförutsättningarna för Svartlå är an-
norlunda än för Harads och Bodträskfors.

Restiderna mellan Svartlå och centralorten är betydligt 
kortare än mellan Harads/Bodträskfors och centralor-
ten, vilketinnebär att dagspendling fungerar betydligt 
enklare. Svartlå har dessutom betydligt mera utpekade 
LIS-områden inom sig och i näromgivningen än Harads/
Bodträskfors.

Behovssituationen för Svartlå är i dagsläget annorlunda 
beroende på att Svartlå har relativt begränsat eget ser-
viceutbud, men har förskola och skola. Svartlåområdet 
har dessutom en viktig rekreationsanläggning i form av 
Storklintens alpina anläggning, som innefattar fritids-
boende och omfattade boende i husvagnar och husbilar. 
Storklintenområdet har också ett sportfiskeutbud som är 
intressant för storregionen och ett område vid Svanis-
träsket är utpekat som LIS-område, som med fördel kan 
utvecklas för fiskerelaterad turism och rekreation. En 
utveckling i Svarlå området bör även ge positiva effekter 
för Harads serviceutbud.  

Effekter för Bredåkersbyarna, Vittjärv, Heden 
med näromvigning fram till centralorten
Behovssituationen för Bredåkersbyarna baseras på att 
vidmakthålla den förskola som finns i södra Bredåker. 
Ytterligare närservice kan utvecklas med LIS-områdes-
utveckling. I området finns flera LIS områden utpekade. 
Delar kan ianspråktagas av helårsbebyggelse och delar 
av fritidhusbebyggelse, vilket kan säkerställa det service-
utbud som finns och eventuellt medge förstärkning. 
Närmare centralorten, i Vittjärv, Heden och Rasmyran 
kommer efterfrågan avse fritidshusbebyggelse och helårs-
bebyggelse.
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Effekter för Unbyn fram till Luleå 
kommungräns 
Efterfrågan är redan relativt hög i denna viktiga samman-
bindningsaxel mellan Boden och Luleå. Med LIS-områ-
den kan attraktiva helårslokaliseringar utvecklas. Endast 
en mindre andel torde bli aktuell för fritidshus. Med ett 
nytt broläge över Luleälv skulle ytterligare bebyggelse-
områden kunna utvecklas, särskilt på Bodön vars norra 
del har goda förutsättningar för helårsbebyggelse. 

Efterfrågan kan bli betydande och utbyggnad i detta stråk 
kommer att leda till ökade förutsättningar till stärkt kom-
mersiell och offentlig service i Unbyn. Detta är bra för 
hela regionens utveckling och kommer att stärka identite-
ten av en samverkande region.

Effekter för Skogsåområdet
Skogsåområdet har ingen egen närhetsservice utan är 
starkt beronde av centralorten Boden och av serviceutbu-
det i Luleå kommun. Skogsåområdet har ett antal utpe-
kade LIS-områden vid mindre sjöar. Eftersom Skogså-
området har minskat i befolkning under senare år är det 
intressant att stimulera en hållbar befokningssutveckling 
genom att bygga i attraktiva, strandnära lägen. Därför har 
i utvärderingen antagits en relativt stor andel nyttjande av 
utpekade LIS-områden, dels för helårsbebyggelse dels för 
fritidshusbebyggelse.

Effekter övriga landsbygdsområden
I övriga delar av kommunen är förutsättningarna för LIS-
områden relativt begränsade.

Sammanfattning effektanalys
Sammantaget ger LIS viktiga, men påtagligt olika utveck-
lingsförutsättningar för kommunens landsbygdsområden. 

Harads/Bodträskfors behöver bättre sammankoppling av 
byarna, varvid utveckling av turism och rekreation vid 
älven är av intresse liksom ytterligare helårsbebyggelse 
för att stärka serviceunderlaget. Tyvärr medger inte de 
topografiska förutsättningarna ytterligare LIS-områden i 
näromgivningen, varför helårsbebyggelse ska loka-liseras 
i anslutning till befintlig bebyggelse. Tillkommande 
fritidshusbebyggelse uppströms mot älven mot Jokkmokk 
kan även stärka det lokala serviceutbudet och turismverk-
samheten. 

Gunnarsbyn behöver stärkt serviceunderlag både genom 
ökad helårsbebyggelse i främst Gunnarsbyn och Sörbyn 
och ökad fritidsbebyggelse. 

Svartlåområdet behöver ökat serviceunderlag för förskola 
och skola samt stimulans av turism- och fritidsutbudet 
dels vad gäller den alpina anläggningen Storklinten, dels 
vad gäller närliggande fiskevatten. 

Vittjärv och Bredåkersbyarna är attraktiva för centralorts-
nära ”urbaniserad landsbygd”. 

Samspelsstråket Boden-Sunderbyn-Luleå är intressant att 
utveckla för att uppnå en stark, samverkande storstads-
region. Härvid är Unbyn, Bodön och Sävastnäs intres-
santa utvecklingsområden, som skulle stärkas med en ny 
broförbindelse över Luleälv. 
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Inledning
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska alla översiktsplaner 
miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upp-
rättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera mil-
jöaspekter i översiktsplanen så att en hållbar utveckling 
främjas. I miljöbedömningen ingår bland annat att samråd 
genomförs och att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) upprättas. MKB:n ska sedan utgöra ett beslutsun-
derlag och fungera som ett stöd i planprocessen.

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning är att 
beskriva och bedöma de övergripande och långsiktiga 
konsekvenserna av de riktlinjer som anges och de om-
råden som pekas ut i LIS-planen. Målet är att främja en 
hållbar utveckling i kommunen, i vilken hänsyn tas till 
de ekologiska, ekonomiska och sociala värden som kan 
komma att påverkas.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska även ge förslag på 
åtgärder som förebygger och begränsar negativ miljöpå-
verkan. I och med att översiktsplanen behandlar kom-
munens utvecklingsfrågor ur ett övergripande perspektiv 
kommer konsekvensbedömningen att vara generell och 
beröra konsekvenser på kommunövergripande, snarare än 
på platsspecifik, nivå.

Avgränsning och metod
För att miljökonsekvensbeskrivningen ska bli relevant 
och tydlig är det viktigt att avgränsa dess innehåll till att 
omfatta översiktsplanens viktigaste påverkansfaktorer. 
Med bakgrund i detta har geografiska, tidsmässiga och 
sakliga avgränsningar gjorts.

Miljökonsekvensbeskrivningen är avgränsad till de mil-
jöaspekter som kan påverkas betydligt vid ett genomför-
ande av planen och har därför avgränsats till att bedöma 
påverkan på följande:

• Naturmiljö
• Hushållning med mark- och vattenområden
• Landskapsbild
• Kulturmiljö och friluftsliv
• Hälsa och livsmiljö
• Klimat, miljö och riskfaktorer
• Försvarsintressen och infrastruktur

I avsnitt Miljöpåverkan beskrivs de intressen som kan 
komma att påverkas av planförslaget och de konsekven-
ser som det kan medföra översiktligt. Mer detaljerade 
beskrivningar finns tillsammans med presentationerna av 
respektive LIS-område.

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär ingen utbyggnad av strandnära 
bebyggelse eller anläggningar med stöd av utpekade 
LIS-områden. Tänkbar byggnation i attraktiva, strandnära 
lägen kommer att hanteras från fall till fall genom pröv-
ning av bygglov eller detaljplan för dispens från eller 
upphävande av strandskyddet.

Utan utpekade LIS-områden i översiktsplanen blir det 
svårare att bevilja dispenser och därmed svårare att bygga 
i attraktiva lägen. Det finns då risk för att den framtida 
landsbygdsutvecklingen blir mer spridd och småskalig 
och att de lämpligaste lokaliseringarna blir dåligt nytt-
jade.

Nollalternativet innebär därför sämre förutsättningar för 
landsbygdsutveckling, vilket kan ge negativa sociala och 
ekonomiska effekter inom kommunen och medföra en 
utarmning av landsbygden. Vidare kan nollalternativet 
eventuellt innebära att lokala värden för natur- och kultur-
miljön samt för friluftsliv bibehålls i större utsträckning 
och att de utpekade områdena förblir obebyggda.
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Bedömningsgrunder
Miljökonsekvenserna har bedömts för de miljöaspekter 
där planen kan antas komma att innebära betydande mil-
jöpåverkan.

Miljöaspekterna i 6 kap 12§ miljöbalken har grupperats 
i olika teman enligt nedan och redovisas i respektive 
delavsnitt.

Grunder för bedömning av LIS-planen 
Miljökonsekvenserna har bedömts för de miljöaspek-
ter där planen kan antas komma att innebära betydande 
miljöpåverkan. Miljöaspekterna i 6 kap 12§ miljöbalken 
har grupperats i olika teman enligt nedan och redovisas i 
respektive delavsnitt.

I avsnitt Miljöpåverkan beskrivs varje tema inledningsvis 
avseende hur LIS-planen och de utpekade LIS-områdena 
kan påverka respektive miljöaspekt, vilka åtgärder som 
kommunen redan vidtagit i planen samt viktiga åtgärder i 
det fortsatta planeringsarbetet. Slutligen beskrivs de kvar-
stående positiva och negativa konsekvenser som planen 
bedöms ge på respektive miljöaspekt.

Konsekvensbedömningen grundar sig i och redovisas 
med utgångspunkt i en femgradig skala, se figur 90. Be-
skrivningen av graderna i skalan anpassas efter de olika 
miljöaspekterna och konsekvenserna redovisas i tabeller 
i sina respektive avsnitt. Skalan bygger i förlängningen 
på hur planen påverkar miljökvalitetsmålen, se avsnitt 
Miljömål.

Värderingen av konsekvenser görs för varje miljöaspekt 
och i en samlad bedömning för hela översiktsplanen. 
Värderingen baserar sig på befintlig tillgänglig informa-
tion om delområdenas och dess närområdes karaktär, 
värden och känslighet. Erfarenhet och synpunkter fram-
komna vid samrådet har vägts in i värderingen.
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Figur 89. Gruppering av miljöaspekterna i teman.

Figur 90. Konsekvensbedömningen redovisas i en femgradig skala där gradernas beskrivning anpassas i vart 
och ett av kapitlets avsnitt.



Figur 89. Gruppering av miljöaspekterna i teman.

Miljöpåverkan

Naturmiljö
LIS-områdena i de nordostliga delarna av kommunen lig-
ger längs Råneälven och inom riksintresseområdet för na-
turvården. Råneälven är en större outbyggd skogsälv och 
därför ett mycket värdefullt exempel på ett stort naturligt 
vattendrag. Området är ett av få vattensystem inom EU 
med relativt stark vildlaxstam. Råneälven med biflöden är 
utvalt att ingå i Natura 2000 eftersom det i område finns 
arter och naturtyper som finns med i Art- och habitatdi-
rektivet. Arter som nämns i beslutet, och som därför är 
relevanta för hela älvsystemet, är utter, lax, stensimpa, 
flodpärlmussla och grön flodtrollslända.

I nära anslutning till vissa av de utpekade LIS-områdena 
finns våtmarksområden, områden med sumpskogar och 
nyckelbiotoper.

Strandzoner har generellt en hög biologisk mångfald vad 
gäller både flora och fauna. Stränderna längs sjöar och 
vattendrag är mycket betydelsefulla för det växt- och 
djurliv som är beroende av vattenmiljöer.

I samtliga LIS-områden innebär ny bebyggelse att natur-
miljöer kommer att fragmenteras och delvis omvandlas 
till bebyggd mark med minskat utrymme för till exempel 
skydd och födosök.

LIS-områden har i planförslaget pekats ut främst vid Lule 
och Råne älvdalar. En generell bedömning är djur- och 
växtlivet vid de mindre vattendragen är känsligare och att 
de attraktiva lägena finns vid större sjöar och längs älvda-
larna.

Konsekvenserna av en utbyggnad inom föreslagna områ-
den bedöms bli små eftersom små områden tas i anspråk 
och områdena i huvudsak redan är be-byggda.

Vid anläggande i LIS-områden finns ett krav på en fri 
passage närmast stranden där vegetationsridåer sparas vid 
strandkanten. Passagen ska skydda den känsliga stranden 
och dess växt- och djurliv. Den fria passagen ger goda 
förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden. 
Vid exploatering ska tillgängligheten till strandområdet 
även säkerställas genom släpp mot vattnet mellan bebyg-
gelse.

Konsekvenserna på naturmiljön bedöms bli små. Detta 
beroende på de hänsynstaganden som gjorts och med 
tanke på att endast 25 % av LIS-områdenas totala areal 
bedöms möjliga att bebygga och att endast cirka 4 % av 
LIS-områdenas totala areal förväntas bli bebyggd.
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Figur 91. Bedömningsgrunder för naturmiljö. Bedömningen är att de kommunövergripande konsekvenserna som mest 
blir små.



Mark och vatten
LIS-planens påverkan på mark och vatten består främst 
av omvandling av delar av naturmark och jord- och 
skogsbruksmark till bebyggelse. LIS-områdenas närhet 
till vatten gör även att vattenytor i kommunen kommer 
att beröras. Påverkan på naturmark och strandmiljöer 
beskrivs i avsnitt Naturmiljö och i detta avsnitt 
beskrivs därför endast konsekvenserna för jord- och 
skogsbruksmark samt vatten. 

Jord- och skogsbruk
Flera av de föreslagna LIS- områdena föreslås i områden 
med jordbruksmark. Enligt miljöbalken 3 kapitel 4 § är 
jord- och skogsbruk näringar av nationell betydelse. 
Konfliktrisker kan uppstå mellan ny bebyggelse inom 
eller i närheten av jordbruksmark då ny bebyggelse eller 
verksamhet riskerar att öka fragmenteringen av 
jordbruksmarker, minska den brukningsbara markytan 
och ändra förutsättningarna för näringen. Vidare kan be-
byggelse i närheten till jordbruk störas av lukt och buller.

Aktivt brukad jordbruksmark ska inte exploateras. Kom-
pletteringar av bebyggelse föreslås i nära anslutning till 
befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen koncentreras 
mot eventuella skogskanter eller husgrupper, så att be-
fintlig åkermark inte fragmenteras. En ny bebyggelse kan 
komma att bidra till att hålla kulturlandskapet öppet då 
önskan om fri sikt mot vatten medför att hävden av 
gammal jordbruksmark upprätthålls.

Genom att i attraktiva lägen ge möjlighet för boende och 
turistföretag ökar möjligheterna för bygden att vara en 
levande landsbygd.

Vatten
Grundvattenresurser har betydelse för den framtida 
dricksvattenförsörjningen och det är viktigt att dessa är 
kända och att de skyddas för framtida behov. Flertalet 
av de föreslagna LIS-områdena ligger på eller i anslut-
ning till en grundvattenförekomst som sträcker sig utmed 
Luleälven. Även Vitträsket är en grundvattenförekomst. 
Enligt vattendirektivets artikel 7 ska vattenförekomster 
som används för uttag av viss kvantitet, eller reserverats 
för framtida uttag, skyddas för att garantera tillgången på 
vatten av god kvalitet. Vattenskyddsområde finns inom ett 
LIS- område i Gunnarsbyn och LIS-områden vid Vitträs-
ket i Sörbyn ligger inom ett planerat vattenskyddsområ-
de för Sörbyns ytvattentäkt. Ett planerat vattenskyddsom-
råde finns i anslutning till LIS-område i Norra Bredåker. 
Där finns också ett äldre vattenskyddsområde för den nu 
nedlagda vattentäkten.

Planen kommer huvudsakligen att leda till enstaka kom-
pletteringar i områden som i huvudsak redan är bebygg-
da. Den nya bebyggelsen får inte påverka möjligheten att 
nyttja vattentäkterna. Vid exploatering gäller skyddsföre-
skrifter för vattenskyddsområdena. I den fortsatta pla-
neringen ska det i varje enskilt fall särskilt beaktas att 
planerad verksamhet inte påverkar vattenförekomsten 
och att avloppsfrågan löses på ett sätt som inte riskerar att 
förorena vattentäktens vatten.

Alla LIS-områden har tilldelats riktlinjer utifrån påverkan 
på vattenskyddsområden och för enskilda avlopp. Status-
klassificering på angränsande vatten har även tilldelats till 
varje LIS-område.

Exploatering kan även minska risken för förorening av 
vattenresurser genom att bristfälliga enskilda avloppslös-
ningar ersätts och ansluts till en gemensam avloppsan-
läggning vid förtätning av bebyggelsen.

Figur 92. Bedömningsgrunder för mark och vatten. Bedömningen är att konsekvenserna blir obetydliga.
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Landskapsbild
Ytterligare bebyggelse med kringliggande tomtmark i de 
utpekade LIS-områdena kommer främst att påverka land-
skapsbilden från vattnet och från motsatta stränder till 
berörda sjöar och vattendrag. Inom öppnare områden kan 
bebyggelsen medföra större påverkan på landskapsbilden 
och i vissa fall påverka utblickarna mot vatten från högre 
belägen bebyggelse. I skogsområden blir påverkan på 
landskapsbilden mindre då bebyggelsen delvis kan döljas 
av vegetationen.

Konsekvenserna för landskapsbilden begränsas av att ny 
bebyggelse och nya anläggningar förväntas bli småska-
liga, och därför medför liten påverkan på landskapsbil-
den. Nästan alla utpekade områden har idag bebyggelse, 
mestadels fritidsbebyggelse eller småskalig bostadsbe-
byggelse. 

Känsliga områden ur landskapsbildssynpunkt ska beaktas 
vid fortsatt planering och dispensgivning. Planen anger 
också att ny bebyggelse inte bör ske på jordbruksmark 
som brukas aktivt.

Figur 93. Bedömningsgrunder för konsekvenser på landskapsbilden. Bedömningen är att konsekvenserna blir små.
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Kulturmiljö, friluftsliv och turism
Höga kulturmiljövärden behöver inte utgöra hinder för 
exploatering. Merparten av de kulturmiljöer som berörs 
av utpekade områden kräver aktiv hävd och skötsel. Om 
inte utvecklingen på landsbygden främjas genom möjlig-
heter till utveckling och viss nybyggnation finns stor risk 
att avfolkningen accelererar och sämre möjligheter att 
underhålla och utveckla kulturmiljöerna. LIS-områdena 
skapar därmed generellt förbättrade förutsättningar för att 
främja kulturmiljöerna. Detsamma gäller för utvecklingen 
av friluftsliv och turism.

Konsekvenser för kulturmiljön
Skyddade kulturmiljöer har trots detta betydelse för om-
fattningen och utformningen av näraliggande bebyggelse 
och verksamheter. Flera av LIS-områdena som valts ut 
ligger inom bevarandevärda odlingslandskap, både inom 
klass I och klass II områden. På flera ställen sammanfal-
ler även områden med fornlämningar med de föreslagna 
LIS-områdena. Inom två av LIS-områdena finns områden 
som utpekats i ängs- och betesmarksinventeringen. 

När exploatering berör fornlämningar beslutar Länssty-
relsen om och i så fall vilka arkeologiska insatser som 
krävs, hur arbetet ska genomföras samt vem som ska 
utföra det. I vissa fall kan Länsstyrelsen även besluta om 
arkeologisk utredning, för att fastställa om det finns forn-
lämningar som ännu inte är kända inom ett arbetsområde. 
Arkeologiska utredningar och undersökningar bekostas 
av exploatören. Behovet av utredning eller av andra ar-
keologiska insatser uppmärksammas ofta i samband med 
planläggning inför exploateringen. All exploatering som 
påverkar fornlämningar kräver tillstånd från länsstyrelsen 
enligt kulturmiljölagen. Om fornlämning påträffas under 
pågående markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas 
och Länsstyrelsen meddelas. 

Två områden, nära de centrala delarna av Boden, finns i 
nära anslutning till riksintressen för kulturmiljön. Tre om-
råden, nära de centrala delarna av Boden, återfinns inom 
eller i anslutning till Norrbottens kulturmiljöprogram. Ett 
LIS-område i Valvträsk finns inom i Norrbottens kultur-
miljöprogram.

Exploatering kan komma att påverka kulturmiljön och 
hur kulturmiljön uppfattas och upplevs. Negativa kon-
sekvenser uppstår om kulturmiljön fragmenteras så att 
dess helhet inte uppfattas och när strukturer och samband 
försvagas och blir mindre tydliga. Positiva konsekvenser 
kan uppstå om exploateringen bidrar till att tydliggöra 
och förstärka samband och strukturer.

Konsekvenserna för enskilda områden inom planen 
bedöms bli positiva, obetydliga eller små, främst bero-
ende på hur planen bidrar till landsbygdsutveckling och 
hur väl kulturmiljöhänsyn kan tas i fortsatt planering och 
dis-pensgivning. I LIS-områden inom eller intill kultur-
miljöer kan ny bebyggelse i första hand prövas i detalj-
plan eller i områdesbestämmelser. I detaljplanen finns 
då möjlighet att reglera utformningen av bebyggelse så 
att den anpassas väl till kulturmiljön. Ny bebyggelse ska 
utformas enligt lokala bebyggelsetraditioner både vad 
gäller utformning och placering. 

Figur 94. Bedömningsgrunder för kulturmiljön. Bedömningen är att LIS-planen ger som mest små 
konsekvenser på kulturmiljön i ett kommunövergripande perspektiv.128



Konsekvenser för friluftsliv och turism
Stränder är en viktig resurs för friluftslivet. Strandskyd-
dets ursprungliga tanke var att bevara stränderna för 
allmänhetens friluftsliv och ge möjlighet för promenader, 
fiske, strandhugg och bad. Strandskyddet är ett generellt 
skydd som gäller alla sjöar och vattendrag. Inom flera av 
de föreslagna LIS-områdena finns badstränder och popu-
lära fiskeplatser för allmänheten.

Vid anläggande av LIS-områden finns ett krav på en fri 
passage närmast stranden. De fria passagerna samt släpp 
mot stranden mellan bebyggelsen gör att stränderna även 
i fortsättningen blir tillgängliga för allmänheten.

LIS-områdena omfattar en begränsad del av kommunens 
strandområden. Det kommer även i försättningen att 
finnas god tillgång på fria stränder i Bodens kommun. 
Begränsade kompletteringar inom redan bebyggda områ-
den bedöms inte förändra rekreationsvärdet i stort inom 
kommunen. Byggande av attraktiva småskaliga turistan-
läggningar samt anläggningar för det rörliga friluftslivet i 
strandnära lägen kan ge fler möjlighet till rekreation och 
friluftsliv i kommunen. 

Figur 95. Bedömningsgrunder för friluftslivet. Bedömningen är att de kommunövergripande konsekvenserna på 
friluftslivet blir obetydliga.
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Naturreuser
Ny bebyggelse inom LIS-områdena kommer ,i den grad 
de byggs ut, att ta i anspråk jord- och skogsbruksmark 
och naturmiljöer som utgör viktiga naturresurser för sam-
hället. Jämfört med de stora arealerna kommer markan-
språket dock att bli obetydligt, se avsnitt Naturmiljö samt 
Mark och vatten. Inga LIS-områden ligger i anslutning 
till naturresurser av betydelse för mineralnäringen eller av 
betydelse för energiproduktion, undantaget vattenkraften. 
Vissa av områdena berör dock områden av riksintresse 
för rennäringen och därför fokuserar konsekvensbedöm-
ningen i detta avseende på detta.

Figur 96. Bedömningsgrunder för användningen av naturresurser. Bedömningen är att de kommunövergripande 
konsekvenserna blir obetydliga.
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Rennäring
Östra delarna av Boden kommun ingår i Gällivare 
skogssamebyns vinter-, vår- och höstbetesmarker. Där 
finns även området Valvträsk som är av riksintresse 
för rennäring med samebyns samlingsplatser inför vår/
höst/vinterflytt, flyttleder och kalvningsområden. Ren-
näringens viktigaste områden klassas som riksintressen. 
Valvträskområdet är det största kärnområdet nedanför 
lappmarksgränsen, inom vinterbetesmarkerna. Flyttle-
den passerar mellan de föreslagna LIS-områdena i den 
nordöstra delen av kommunen. De västra delarna ingår i 
Tuorpon fjällsamebyns vinter- och vårvinterbetesmarker 
och Udtja skogssamebyns sommar- och höstbetesmarker. 

Ny bebyggelse i LIS-områden inom riksintresse för 
rennäring eller i närheten av sådana rennäringsområden 
innebär inte att samebyn upphäver sin renskötselrätt. 
Närheten till flyttled och andra områden av riksintressen 
kan innebära ett intrång i egendomar.

Samebyn kan under flyttning med renar komma att pas-
sera över tomtmark. En flyttled innebär också att renar 
självmant kan passera, eftersom flyttleder uppkommer 
genom att renar under mycket lång tid använt dessa även 
utan inblandning av människor. En flyttled är inte statisk 
utan varierar upp till 500 meter beroende på flertalet fak-
torer där störningar är en.

En stimulering av utvecklingen i området har bedömts 
väga tyngre än riksintresset för rennäringen i de nordös-
tra delarna av kommunen. En förtätning av bebyggelsen 
bedöms inte utgöra något hot mot rennäringen i området.

Med dessa hänsynstaganden och med tanke på att en-
dast en mindre del av LIS-områdena förväntas bebyggas 
bedöms konsekvenserna för rennäringen att bli små, och 
konsekvenserna för naturresurser övergripande kommer 
att bli obetydliga.

Figur 97. Bedömningsgrunder för rennäringen. Bedömningen är att konsekvenserna blir små.
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Hälsa och livsmiljö

Föroreningar
Enligt Länsstyrelsens EBH-databas finns potentiellt 
förorenade områden (enligt metodik för inventering 
av förorenade områden) inom några få av de utvalda 
LIS-områdena. Det handlar om avloppsreningsverken 
i Gunnarsbyn och Rasmyran, en flyghamn i Bredåker 
samt drivmedelshantering i Valvträsk. Vid utbyggnad kan 
ämnen från dessa områden, farliga för människor, djur 
och växter, frigöras. Detta kan medföra konsekvenser för 
människors hälsa samt påverka vattenkvaliteten.

Vid eventuell exploatering måste risken med förorening-
arna utredas vidare och bedömas i samband med pröv-
ning av strandskyddsdispens och bygglov.

Befolkning och sociala konsekvenser 
Genom att i attraktiva lägen ge möjlighet för boende och 
turistföretag ökar möjligheterna för bygden att vara en 
levande landsbygd.

Planförslaget medför att både den kommersiella och 
kommunala servicen kan öka på landsbygden vilket är 
positivt. Människor känner sig trygga när det är nära 
till service. Även tillgängligheten till naturen ökar. Om 
tillgängligheten ökar kan även människor som inte annars 
hittar eller tar sig ut i naturen komma dit. Vidare kan ökad 
tillgänglighet locka andra än egna kommuninvånare ut till 
dessa platser vilket kan öka turismen och därmed skapa 
förutsättningar för andra verksamheter i kommunen att 
utvecklas och växa.

Figur 98. Bedömningsgrunder för hälsa och livsmiljö. Syftet med LIS-planen är att stärka landsbygdsutvecklingen 
och därmed livsmiljön i de utpekade områdena. Bedömningen är därför att de kommunövergripande konsekven-
serna på friluftslivet blir positiva eller i sämsta fall obetydliga.
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Klimat, miljö och riskfaktorer

Klimatpåverkan
Ny bebyggelse genererar mer trafik och energi för upp-
värmning. Förtätning i byarna kan leda till bättre underlag 
för kollektivtrafik och medföra ökad kollektivtrafik på 
landsbygden.

Höga vattenstånd och flöden
Som mått på sannolikhet för översvämning används ofta 
begreppet återkomsttid, som betecknar den genomsnitt-
liga tiden mellan två översvämningar som når till en viss 
nivå.  Benämningen (t.ex. flöde med återkomsttiden 100 
år) ger dock en falsk känsla av säkerhet, eftersom det 
anger sannolikheten för ett enda år och inte den samman-
lagda sannolikheten för en period av flera år.

Om en byggnad anläggs på en nivå som motsvarar 
100-årsflödet är det 63% sannolikhet att den kommer att 
vattenskadas under de kommande 100 åren. Det är även 
37% sannolikhet att byggnaden kommer att vattenskadas 
två gånger under samma tidsperiod.

Bodens kommun använder en detaljerad kartering av 
500-årsflödet som riktlinje vid beviljande av bygglov 
längs Luleälv. Karteringen anger lägsta sockelhöjd för 
byggnaden, för olika delsträckor längs älven, som ska 
klara nivån för 500-årsflödet. Det innebär att Bodens 
kommun använder en högre säkerhetsnivå som riktlinje 
än 100-årsflödet: att sannolikheten för att bebyg-gelse 
skall vattenskadas inte får överstiga 25% under en hund-
raårsperiod. Detta medför att 500-årsflödets nivå blir 
avgörande för var bebyggelse får placeras. Byggnationen 
ska även utföras så att bärande delar av grundläggningen 
såsom plintsulor och vitala delar av grundbalkar inte kan 
skadas av strömningserosion vid höga vattenflöden. Det 
har utförts geotekniska stabilitetsundersökningar på flera 
delsträckor av Luleälv. Stabilitetsförstärkningar, som 
erosionsskydd, har även gjorts på en stor mängd platser 
längs Luleälvs stränder.

Ingen översvämningskartering har genomförts längs Rå-
neälven. Vid utpekande av LIS-områden har topografiska 
förhållanden studerats och lokal kunskap konsulterats.

Vid eventuell exploatering måste riskerna med översväm-
ning eller risker för skred eller ras utredas och bedömas 
i samband med prövning av strandskyddsdispens och 
bygglov. Geotekniska stabilitetsundersökningar genom-
förs där det finns svaga jordar eller svåra geotekniska 
förhållanden.

Figur 99. Bedömningsgrunder för klimat- och riskfaktorer. Bedömningen är att de kommunövergripande konse-
kvenserna blir obetydliga.
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Förvarsintressen och infrastruktur

Totalförsvarets intressen 
Ett fåtal av de föreslagna LIS-områdena finns i nära 
anslutning till områden som är utpekade som influensom-
råde till riksintressen för totalförsvaret. Ef-ter samrådet 
2010 har kommunen tillsammans med Försvaret tagit 
fram ”Riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfält 
och övningsområden i Bodens kommun”. I samband med 
det togs LIS-områden bort. De nu föreslagna LIS-områ-
dena ligger alla utanför påverkansområdet för riksintresse 
totalförsvaret.

Försvarsmakten har en större omgivningspåverkan för en 
stor del av sin verksamhet än den som visualiseras av en 
fastighetsgräns i karta eller ett staket kring ett regements- 
eller övningsområde. Gällande lagstiftning ger normer för 
bland annat bullrande verksamhet som fjärmar gränsen 
för ny bebyggelse väl utanför den fysiska gränsen för 
verksamheten. Efter samråd med Försvarsmakten har 
LIS-områdena anpassats till detta och konsekvenserna för 
totalförsvarets intressen bedöms därför bli obetydliga.

Infrastruktur
Ny bebyggelse innebär följdverksamheter i form av infra-
struktur som t.ex. vägar, avloppsanläggningar m.m. LIS-
områdena har i planen lokaliserats i närheten av befintlig 
bebyggelse vilket ger tillgång till infrastruktur i form av 
vägar och el. Bebyggelseområdena har också lokaliserats 
så att befintligt vägsystem utnyttjas i möjligaste mån.

Grundläggande krav är att vattentäkter inte riskerar att 
förorenas och att omgivande sjöar och vattendrag inte 
riskerar påverkas. Vid etablering bör det utredas om av-
loppsfrågan kan lösas med en gemensam anläggning.

Placering av ny bebyggelse där människor vistas var-
aktigt ska följa Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy: 
inte närmare än 130 meter från en 400 kV led-ning och 
inte närmare än 80 meter från en 220 kV ledning. Ingen 
stamled-ning har sträckning genom föreslagna LIS-områ-
den. Två av områdena ligger i närheten av större stamled-
ningar, men placering av nya byggnader kan placeras på 
avstånd som följer rekommendationerna.

Figur 100. Bedömningsgrunder för försvar och infrastruktur. Bedömningen är att de kommunövergripande konse-
kvenserna för försvarsområden och infrastruktur blir obetydliga.
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Samlad bedömning

Konsekvensbedömning
Ny strandnära bebyggelse kommer att beröra riksintres-
sen. De föreslagna LIS-områdena i de nordöstra delarna 
finns vid Natura 2000-området och inom riksintresseom-
rådet för naturvård Råneälven.

Ett fåtal LIS-områden nära de centrala delarna av Boden 
finns i nära anslut-ning till riksintressen för kulturmiljön. 
LIS-områdena i de norra delarna av kommunen finns i 
nära anslutning eller inom riksintresseområden för 
rennäringen.

Några få av de föreslagna LIS-områdena finns i nära 
anslutning till områden som är utpekade som influensom-
råde till riksintressen för totalförsvaret.

I stort bedöms påverkan på riksintressena vara liten eller 
obetydlig. Främst för att mycket små områden tas i an-
språk, områdena redan är bebyggda och intentionerna är 
att anpassa LIS-områdena till aktuellt riksintresse. Längs 
Råneälven har i huvudsak LIS-områden med befintlig 
bebyggelse valts ut i syfte att bevara naturmiljön och 
inte försämra allmänhetens tillgång till strandlinjen längs 
älvdalen.

Sammantaget kan bebyggelse inom LIS-planens 
utpekade områden i det enskilda fallet innebära 
betydande miljökonsekvenser för någon av miljöaspekter-
na. I det kommunövergripande perspektivet bedöms dock 
konsekvenserna bli obetydliga för de flesta 
miljöaspekter, se figur 101.

 

Figur 101. Samlad konsekvensbedömning av LIS-planen.
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Miljömål
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 
områden. I tabellen på sid 137 beskrivs på vilket sätt 
planen bidrar till, eller på annat sätt påverkar möjligheten, 
att uppfylla respektive miljökvalitetsmål. 

Miljökvalitetsnormer
De miljökvalitetsnormer som är aktuella när det gäller 
strandnära bebyggelse inom Bodens kommun är miljö-
kvalitetsnormerna för vatten.

Nästan alla vattendrag och sjöar i anslutning till LIS-om-
rådena omfattas av miljökvalitetsnormerna för vattenföre-
komster. De som inte är klassade är t.ex. Vittjärvsträsket 
och Altersjön.

I fortsatta planeringen ska det i varje enskilt fall särskilt 
beaktas att byggnation inte får försämra den rådande 
statusen för vattenförekomsterna.

Genom att goda avloppslösningar krävs i varje enskilt 
fall, säkerställs att den ekologiska eller kemiska statusen 
i kommunens vattendrag inte försämras. Om bristfälliga 
avlopp ersätts kan statusen förbättras.

 

Figur 102. Bedömningsgrunder för miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Bedömningen är att konsekvenserna 
blir obetydliga.
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Figur 103. Samlad bedömning av LIS-planens påverkan på uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen.
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Uppföljning
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska miljökonsekvensbe-
skrivningen innehålla en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av den betydan-
de miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.

Uppföljningen av LIS-planen och miljöbedömningen 
sker i samband med att översiktsplanen aktualitetsprövas, 
vilket ska ske en gång per mandatperiod.

Uppföljningen innefattar den betydande miljöpåverkan 
som identifierats samt i vilken utsträckning som bedöm-
ningen av konsekvenserna varit korrekta. Kommunen 
kommer även att följa upp förändringen av samhällsförut-
sättningarna (t.ex. avseende befolkningsutveckling och 
näringslivsstruktur) som översiktsplanens förhåller sig 
till.
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TELEFAX

0920-22841t
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Granskning av förslag tiil Översiktsplan 2L21,inklusive tematiska
tillägg avseende vindbruk och landsbygdsutveckling i strandn ära läge,
LIS, Bodens kommun

Bakgrund
Bodens kommun har upprättat ett ftirslag till ny kommuntäckande översiktsplan.
Förslaget är utställt i enlighet med 3 kap. 12 g plan- och bygglagen (pBL), under tiden
23 februari till 30 april20t7.

Enligt 3 kap 16 $ PBL ska länsstyrelsen under utställningstiden avge ett
granskningsyttrande över översiktsplaneftirslaget. Detta 

-gransknings¡trande 
utgör

statens samordnade syn på ft)rslaget och ska ingå som en del i den'antagna
översiktsplanen.

Av yttrandet ska framgå om

1. ftirslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken,2' förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligi 5 käp miljöbalken
inte füljs,

3' redovisningen av områden ftir landsbygdsutveckling i strandntira lägen inte är
ftirenlig medT kap. 1g e g ftirsta styckãt miljöbalken,

4' sådana frågor rörande användning.r uu rn*k- och vattenområden som angar två
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och5' en bebyggelse blir olämplig med håinsyn till de toãndes och övrigas hälsa eller
säkerhet eller till risken für olyckor, översvämning eller erosion.

Låinsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planftirslaget den22oktober 2013.
Efter samrådet har planftirslaget reviderats bl.a. utiiran de synpunkter som
Låinsstyrelsen framfürt i samrådsyttrandet.

Detta yttrande behandlar i ftirsta hand de fem punkter som omnämns ovan. yttrande
över vindbruksplanen samt LlS-planen görs i separata avsnitt.

Låinsstyrelsens yttrande

Allmänt
De synpunkter Länsstyrelsen framfürde i samrådsyttrandet 2016-0g-l2har till stor del
beaktats i den aktuella granskningshandlingen.

Presentationen av översiktsplaneftlrslaget har tydliggiorts bl.a. genom att
översiktsplanen kompletterats med en karta som reáãvisar phnfurslagets olika delar,
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vilket Låinsstyrelsenanser vara mycketbra, dåtdet ger en tydlig och överskådlig bild av
ftirslagets innebtird. Dock anser Länsstyrelsen fortiarande att det även inne i '
planhandlingen' under avsnittet om framtida markanvändning (Del E) hade varit en
prdef om både ny bebyggelse ftjr bostäder och für verksamhãtàr redávisaj.. få ru--u
kartbild, istället ftir som nu uppdelat.

Kopplingen mellan utvecklingsstrategin, övriga både lokala, regionala och nationella
mål och planftirslaget har ftirtydligats. Det strátegiska angreppssättet med ,,kärnbyar,,
har tydliggiorts och utvecklats bl.a. genom att haãdlingen"kómpletterats med motiventill urvalet av byarna.

Översiktsplanens strategiska utgångspunkt är tydlig och planfÌirslaget är konsekvent
utifrån denna med utveckling längs viktiga kommu]rikationsstrfü o-ch satsning inom
utpekade noder. Förslaget innehåller också rekommendationer ftir efterftiljanîe
planering.

Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden enligt pBL 3 kap. 16$

Riksintressen
Kommunen redovisar riksintressen separat från övriga sektorsintressen både i text ochpäkarta, vilket Länsstyrelsen anser varabra,eftersoir riksintressena har en särställning i
översiktsplaneringen jämftirt med allmåinna intressen. Upplägget med att ftir varje
redovisat riksintresse också redovisa (i enlighet med pBï :Èap. +g) hur kommunen
avser att tillgodose respektive riksintresse anser Länsstyrelsen vara tydligt.

Länsstyrelsen anser dock att redovisningen av riksintressen enligt 4 kap.miljöbalken,
Y-Btät bristftillig och Länsstyrelsen anser därfür att det varit ftãelaktigt -"¿ "ttinledande avsnitt om riksintressen, som i generella termer dels beskriver innebörden av
ltt ett område utpekats som riksintressant och dels klargör skillnaden mellan 3 och 4
kap. miljöbalken när det gäller riksintressena.

T.ex. är Råne älvdal är utöver attvaraav riksintresse enligt MB 4 kap.6$, även av
riksintresse enligt 4 kap.l $, vilket innebär att hela älven o.h aludul.n är av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Samma bestämmelse
gäller även ftir samtliga områden som ingår i nätverket Natura 2000 utöve r att 4kap.g$gäller für dessa områden.

Naturvård
Beskrivningen redovisar inte hur planen tillgodoser riksintresseområdena enligt 4:g MB
Qt{atura 2000-områden). Vad gäller övriga riksintressen för naturv ård, tudet svårt att
bedöma om de tillgodoses i planen p.g.a. attdet beror på hur det ser ut på platsen där
nylutvidgad bebyggelse planeras, t ex vid Gunnarsbyn.

KultarmiljÌ)
Länsstyrelsen anser inte att beskrivningen av hur kommunen anser att
riksintressemiljöerna bör bevaras, användas och utvecklas på kort och lång sikt åir
tillräckligt tydlig ftir att det ska gà att säga att intressena tiligodoses. pet ùeh<ivs bl.a. en
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tydligare awägning i ftirhållande till andra riksintressen där man uppmärksammareventuella intressekonfl ikter.

När det gäller riksintresset Avan-unbyn skriver kommunen på sid. 39 samt underavsnitt Bostäder sid 76 utt -* tLu ueakta odlingslandskap och landskapsbilden.
Länsstyrelsen anser att kommunen även ska poäigtera att vid bygglov ochdetaljplanering ska håinsyn tas till kulturhistoristJvar¿en hos den äldre bebyggelsensom åir karaktärsskapande i riksintresset Avan_Unbyn.

I redovisningen av riksintresset Boden (sid a0) beskrivs riksintresset under deninledande presentationen som " rcaãnområ/en',,slumpberget och Rödberget.'Kasernområde' ger en signal om att det endast handlarïm kaserngårdens byggnadernär det i själva verket handlar om mångfalden av bt;;;;", påtregementsomràdena,
övningsområden, parker, områdenrn.J¡,inrt"uortái.ïuì oar,vägar,ftirråd m.m.

N¿ir det gäller hur riksintresset Boden ska tillgodoses behövs tydligare formuleringar därriksintressets uttryck ges större utrymme ochletydelse i beskrivningen av hurriksintresset ska tillgodoses' Det.ått" också frimgåratl man inte kan se regementenasom isolerade öar. Regementena måste beaktas ,orã ¿.u. i 
"r, 

,u.-uomìfuî,a."garnisonsstad". Garnisonsstaden omfattar aven viktiga ftirbindelsestråk, broar, parker,bostads- och övningsområden.

Formuleringen "regementsområden medverkar till att kaserner och kansli även fortsattska vara de dominerande byggnaderna..." bör ersättas med: "Bebyggelseutveckling skastyras så att den militära historien fortsatt åir läsbar genom att såvú"ka."-lyggnud",
som mångfalden av tunktionsbyggnader och andra ãnlaggningar ges t¡rrã-r-ririËtutrymme"' Även parker' kaserngã-rdar 

9ch somliga vägstråk eir viktiga ftir att läsa denmilitära miljön och måste ..rp.Èt.rur. på så sätt Letonãs också en tydligareunderordning ftir nytillkommande bebyggelse och även att ekonomibyggnadernas
betydelse lyfts.

Detta kan uppnås genom att kompletteringar i skala, orientering och läge anpassas tillområdets militära bebyggelse i stòrt, utal att skära av viktiga funktionella och visuellasamband vare sig inom eller mellan de olika etablis"-uìg.n från militärepoken.

Ävenfüljande formulering bör ftirtydligas: "Militärarkitekturen med den slutna och tillmaterial' form och fürg samordnaae ueuygg"rr." rm áu"" fortsättningsvis framträdasom egenartad och skilja sig fran vad somi övrigt byggts och byggs,iua. LÀrã" ¿.tframgå att-karaktarenh.os befintlig äldre bebygg"elseîi" m framträdagenom utrymmeoch skala i ftirhållande till områd"tr b*byggelse i stort,,. Med detta menas attnytillkommande bebyggelse inte ska trtingã sig på och skala/volym ska tirtr¿tta sig tillden befintliga militÈira bebyggelsen.

För att tillgodose riksintresset inom område BK 3 (Bodens tätort) anser Länsstyrelsenatt stora delar av den park- skogsparkmark som skiljer i"r,,ti¿ru delen avgarnisonsområdet från den norrã bor fredas rre, 
"yi.¡vggàt. - marken mellan f.d.Ing 3 och Bodån inte alls. bör bebyggas. parkmarËmerúñî.¿. Ag och Bodån ochpark/skogsparken Ingentingskogenãellan f.d s3 och Ag utvecklas med storftirsiktighet, så att området fär uetr¿tta sin skogparkk araktär.
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Totalfiirsvøret
utöver att det framgar under avsnittet om riksintressen hur kommunen skall tillgodose
dessa så bör detta även framgå under respektive områdesbeskrivning, ," rr"àun.

N¿ir det gäller "Riktlinjer ftir utbyggnad av bostäder kring skjutftilt och övningsområdeni Bodens kommun" bör policyn úeskrirras översiktligt iãiersiktsplanen och ävenrefereras inom del E: framtida mark- och vattenanvaîdning samt i de geografiska
områden som policyn omfattar.

Delar av Sävastön.(BFK 4) är beläget inom influensområde ftir riksintresset fürtotalftjrsvarets militära del, Bodenområdet. under rekommendationer bör tilläggas attFörsvarsmakten ska remitteras alla plan- och lovärenden inom influensområdet.
Boden cleantech center/ Bråinnklappgn och svalget ryutDelar av vu9 är belägetinom influensområde övrigt. undei iekommendat-ionàr bér tilläggas att alla piun- o.r,lovärenden inom influensområdet ska remitteras till Försvarsmakten.
Delar av Norra svartbyn(BU3) är beläget inom influensområde övrigt. underrekommendationer bör tilläggas att alla plan- och lovåirenden inom influensområdet skaremitteras till Försvarsmakten.

Miljökvalitetsnormer
Enligt PBL 4 kap.5$ skall det framgå i översiktsplanen hur kommunen avser att füljagällande milj ökvalitetsnormer (MCÐ.

Det är bta aff kommunen har identifierat mellankommunalt arbete som en viktig faktorfür-att nå miljömålen och miljökvalitetsnormerna (MKN) samt att kommunen avser attverka ftir att MKN och miljömål uppg,lls vid fysisk ptu*ring. - l

Det är myndigheter och kommuner som ska se till att MKN für vatten nås. Därftir börkommunen ha ett kontrollprogram für de vatten rot" a. fluerkade eller riskerar attpåverkas av utvecklingen i kommunen, med syfte att tria att MKN für vatten nås.

Aktuellt planeringsunderlag fttr MKN vatten finns i databasen VISS med tillhörande
vattenkartan (vattenftirekomster och beslutade normer finns) http://viss.lansslwelsen.se/
vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt fattadebeslut om åtgärdsprogram ochftirvaltningsplan ftir perioden 2016-2021 den 16112 2016.I tabellen på sidan 61 beskrivsekologisk statusþtential och kemisk status ftir vattenftirekomsterna enligt vad sombeslutades 2009. Ändringar av status, miljökvalit"trno.- orh vattenfürekãmstindelning
har gjorts för flera vattenfürekomster inom Bottenvikens vattendistrikt sedan 2009 årsbeslut och vad som anges i öp kan i många fall i dag 

"u.u 
inukl;;li; ippïirr..il*"

olika vattenfürekomster har sammu t*n 1t."x. Lule"alven¡ rn"n alla vattenftirekomster
har en unik id-sättning (EU-CD) som bör användas ftir aípeka ut vattenftirekomsternai fråga. Tabellen bör ses över samt även visa på gällande Ài¡<itrratitetsnorm fürrespektive miljökvalitetsnorm samt hur utveclliãgen enligt översiktsplanen kan inverkapå gällande norTn.

Mellankommunal och regional samverkan
Låinsstyrelsen finner att dessa frågor belyses på ett tillfredsställande sätt i ftirslaget tillöversiktsplan.
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Hälsa och säkerhet
LÈinsstyrelsen finner att dessa frågor belyses på ett tillfredsställande sätt i ftirslaget tillöversiktsplan.

Övrigt
I samrådsyttrandet framförde Länsstyrelsen synpunkter om att jordbruksmarken bör ges
en mer strategisk hantering i översiktsplanen. Kãmmunen har ãarefter låtit genomfüra
en kartläggning av jordbruksmarken inom kommunen, vilket Länsstyrelsen anser varabra' Denna utredning hade dock i någon form behölt iedovisas i översiktspru.r"n, ftir attkunna utgöra ett stöd i framtida phnéring.

Länsstyrelsen konstate nr att kommunen ftireslår bebyggelseutveckl ing inom S ävastönpå områden med värdefull jordbruksmark, något tottnãitr* är högst medveten om.
Såivastön ses som en viktig del i kommunens strategiska bebyggeläutvecklingìring,
viktigapendlingsstråk och med utbyggd teknisk inñastruktur och Länsstyrelsen hardärftir ftirståelse ftir kommunens stállningstagande när det gäller Sävastön. N¿ir detgäller kommunens generella ställningstaÀan¿e att aktiv jo.åbruksmark och befintliga
odlingsmarker i möjligaste mån br;r bev.ãras, vill Länsst"yrelsen hänvisa till MB 3 kap.4$ som anger att brukningsvärd jordbruksmark endast fár tas i ansprfü ftir bebyggelse
eller-anläggningar om det behövs ftir att tillgodose uar..rttigu samhällsintressen sominte kan tillgodoses från allmän synpunkt på ett tillfredsstäùande sätt genom att annanmark tas i anspråk.

Vind bru ksplan, tematiskt tillägg
Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplan 2025.Länsstyrelsen
konstaterar att planen i stora delar överensstämmer med àen plan som *t"gi;;;,
Bodens kommun 201^1-lI-07. Vissa justeringar av ftirslaget har dock skett sedan
samrådsskedet och efter Länsstyrelséns .u-.ådrytt arrdeá0rc-0g-l2.Bl.a. har nägra
utbyggnadsområden utgått eller justerats till sin utbredning.

Riksintressen

Totalförsvaret
Planfürslaget har sedan samrådsskedet justerats für att undvika konflikter med
totalfürsvarets militära del. Utöver att ômrådet Huvudköllandet utgått, så har
vindkraftsområdena Granhammarsberget och Björnberget kompletterats med
information om totalftirsvarets intressen. Texten b<tr ävãn kompletteras med attvindkraftsutbyggnad inom området Granhammarsbergetsnordvästra del samt inomRjörnbergets norra del medftir skada på riksintrerr"n 

"fti. 
toturtiiruu."ì, -äüåä ¿.rvilka omfattas av sekretess.

Kulturmiljö
För riksintresset RikJi-Ðockas anges att riksintresset ska tillgodoses genom analys avvindkraftsverkens påverkan på kulturmiljön som undertagför pravníng av tiiiiiara,
men inget om hur kommunen avser att tillgodose riksintrãJset vad galËr bevarande ochanvändning, vilket är en brist. Vid framtagandet av en analys av viidkraftens påverkan
på riksintresset Rikti-Dockas kulturmiljö ãr det viktigt att detgörs en allsidig analys av
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vilken påverkan en vindkraftsetablering skulle fa på kulturmiljön. I en sådan analys bör
bland annat ingå hur olika placering av vindkraftwerken påverkar kulturmiljön. Särskilt
med tanke pâ att kulturmiljön ligger i ett ensligt, ostört läge d¿ir inga anläggåingar eller
alnan bebyggelse finns inom synhåll från platsen, vilket också arétt av ril"sintresset
Rikti-Dockas viktigaste värden.

I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms vindbruksplanen ge små negativa
konsekvenser ftirkulturmiljön. Detta kan ifrågasattás sarskilt när detiäller det
ftireslagna utredningsområdet Granhammarbe.-rget som ligger i direkt Lslutning till
nybygget Rikti-Dokkas som utöver att det är eti utpekat òmråde av riksintresse, är
¡kydd,at som byggnadsminne. För detta område be-h<ivs en noggrann analys av
konsekvenserna für den skyddade och utpekade kulturmiljön, ,it,iu", denïisuella
påverkan som en vindkraftsetablering skulte medfüra.

Rennäríng
Planft)r-slaget har justeryts 

9å 
att inget område som berör riksintresse für rennäring

längre ftireslås ftir vindkraft. I samband med eventuell utbyggnad är det dock viktigt att
detta sker i dialog med ftireträdare für rennäringen.

Övrigt
Informationen nedan berör inte Länsstyrelsens bevakningsområden i samband med
granskning av översiktsplanen enligt PBL, men kan vara-till nytta inftir eventuell
utbyggnad av vindkraft enligt planftirslaget. Fortfarande berörs, direkt eller indirekt,
9mråden med höga naturvärden. Det kan senare visa sig att det blir svårt, även med
ftirsiktighetsåtgärder, att anvåinda de ftireslagna områdäa ft)r vindkraft. üungsörn, och
andra rovËglar, ska under alla omständigheter visas den hÈinsyn som är nödvändigt -ilte 

þara så långt möjligt, som det står i kommunens ställningstagande pa s zi i
vindbruksplanen.

Granhammarsberget:
På toppen och nordöstra sluttningen av Granhammarsberget ligger ett
gammelskogsområde med dokumenterat höga naturvardJn. Ltinsstyrelsen inventerade
området 2003 i det sk. SNUS-uppdraget, ettiegeringsuppdrag att inventera och
identifiera skogar med höga naturvärden. omrãdet nnns re¿ovisat i Naturvårdsverkets
rapport 5345.I en överenskommelse mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och
markägaren Sveaskog så bestämdes att området ska bevaras som ett ,,större
hänsynsområde". Det innebär att området ska bevaras från skogsbruk och exploatering i
sin helhet, vindkraftsutbyggnad rir ej tillåten.

Norr om Lomträsket på gränsen mot Gällivare kommun finns ett annat skogsområde
med höga naturvärden. Reservatsbildning pågår på Gällivaresidan. Området är inte
inventerat klart och gränserna är osäkra mê"ãet ptanerade reservatet sträcker sig med
största sannolikhet in en bit i Bodens kommun.

Björnberget:
Här finns "Större hänsynsområden", områden med höga naturvärden som ska skyddas
från skogsbruk och vindkraft. Det ft)rsta är Lillspikenio- omfattar berget med samma
namn samt delar av Aspberget. Aven detta område finns redovisat i Nati¡rvårdsverkets
rapport 5345 ' Det andra större hänsynsområdet ligger kloss mot naturreservatet
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Blåkölen' och sträcker sig nomrt upp mot Bjömberget. Detta område f,rnns beskrivet iNaturvårdsverkets rapport 5344. cìrt<a r,5km No o; BHkölen ligger r"Àu".g"t. Ävenhär finns ett skogsområde med mycket höga naturvärden áãr vindkraftsutbyggnad ärdirekt olämpligr.

Mitt inne i vindkraftsområdet ligger naturreservatet Kuoratjjaure. området är bortklipptfran vindkraftsområdet vilket aibramen det är olämpligi-"¿ vindkraftsutbyggnad
ända fram till rerservatsgränsen. Det skulle ge en 

""ä,iT;ãrerkan på såväl områdetsnaturvärden som friluft s- och upplevelsevärden

Sveaskogs större hÈinsynsområden bör redovisas tillsammans med Ekoparker mm under6.2.?-. Övriga skyddsområden. De större hänsynsområdena ska undantas frånvindkraftsetablering. Runt skyddade områden ¡ttt tftà.tìieu buffertzoner tillämpas ftiratt minimera negativ påverkan på natur- och uppleversevärãen.

Landsbygdsufveckling i strandnära läge, Lrs, tematiskt tillägg
Länsstyrelsen finner ansatsen som redovisas inledningsvis i LlS-bilagan somgenomtåinkt och metodisk, ntir det gäller hur LIS-om.ã¿"n ska füreslås. Det är t.ex. braatt det gjorts en kartläggning av befintligt serviceutbudikommunens serviceorter.
Redovisningen på markanvåindningskartan med grupperade LlS-områden ger en bildöver en strategisk ansats vid utpekandet av LlS-õmraden.

sedan samrådsskedet har redovisningen av LlS-områdena ftirtydligats bl.a. genom att denu finns med på plankartan tillsammãnsmed_övrig ftireslagen markanvändning.
Därigenom blir relationen till det övergriggnde qåfr.J;;'.r som LlS-planen der urgörtillägg till tydligare. Den numrering ar.Llf områd"" ro--g¡orts i planh"rãii"æ, bidrarockså till att underlätta tolkningen ãv ñrslaget. c

Låinsstyrelsens konstatetar attkommunen avser att anvåinda LlS-verktyget även utanstöd i översiktsplanens utpekade områden. syftet med den möjligheten enligtpropo.sitionen (Prop. 2008109:119 s. 58) ¿ir ait innan kommunen hunnit ta fram enöversiktsplan med utredda LlS-områden, i det enskilda fallet, under en övergångsperiodfram till en översiktspran är antagen,ändå skal<un; tilH;p" bestämmelr.rãu t irrgLIS' Det bör även tilläggas att syftet med ett sådant mrraran¿e var attgöra det möjlig atttillämpa bestämmelserna kring its fru- till dess att LlS-områden är fastställda iöversiktsplanen. Länsstyrelsen anser därfür att utvecktingrm,tirigheter utanftir utpekadeLlS-områden endast är möjlig für sådana etableringar/rutäi.rgu, som direkt skapar flerän några enstaka arbetstillftillen samt att motsvarande underlõ;ilJ" ãì".rii ror",tagits fram.

sedan samrådet hat nâgraområden utgått, vilket Länsstyrelsen anser varabra.Några
områden har även tillkommit
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Låinsstyrelsen anser att det inom de utpekade LlS-områdena kan finnas fürutsättningar
Ft-ny bebyggelse, men att områdena är så utsträckta att det inte går att generellt
bedöma lämpligheten, utan detta far göras i samband med dispenîpro,rnîng.n. o.t
{}mgår också tydliglav fürslaget attiet i huvudsak handlar om komplettering inomeller i anslutning till befintlig bebyggelse.

Länsstyrelsen anser att det inte är tillräckligt med de områdesvisa rekommendationerna
på gruppnivâ, utan^att det inom varje LlS-område behöver framgå hur man avser attnyttja området. LlS-områdena behöver, på samma sätt som alla annan füreslagen
markanvändning i en översiktsplan, tillfõgas tydliga o-r¿¿.r..to--.;;;". ftir attleva upp till bland annat kraven på tydlighet olh aîvandbarhet i 3 kap s s p.z per.
Länsstyrelsen anser också att det ftir varþ område behöver vara tydligt hur det kopplastill övrig markanvändningsplanering.

Jordbruksmørk
Länsstyrelsens synpunkt avseende olämpligheten att ange LlS-områden påjordbruksmark kvarstår. Att_bebygga jordbiuksmark, auin o- den inte ultir.t brukas,innebär att framtida brukande au mã.k.n omöjliggörs. Länsstyrelsen komm er attvara
starkt restriktiv nåir det gälleratt medge rt gd.tyãdsdispenser inom de ftireslagna LIS-områdena om brukningsvärd jordbruksmark riskerar att påverkas. Enligt -ifãluu..n,MB, 3 kap' 4$ fåtr brukningsvdrdiordbruksmarktas i ansprfü bl.a. endast om dettabehov inte kan tillgodoses på ett från allman synpunkt tiil-fredställande sätt genom attannan mark tas i ansprfü. Kommunens ställningstagande kring',aktivt brukãdjordbruksmark" finner Länsstyrelsen inte nagot tagJtöd ftir.

Nøturmìljö
Beskrivningat av växt- och djurliv liksom de allmänna områdesbeskrivninga maär
mestadels mycket rudimentära. För att kommunens ställningstagande: ,,Där 

det vidinventering eller via loknl lç)nnedomfinns kunskap om tu;nltrgã vdxtmiljöer ejbr r¡ktdlyrljv som t exfagellokaler bör dispensgivning i LlS-området vara restriktivt. Ettmindre antal dispenser kan ges om det kan ske"utan att störa vrixt- och djurliv.,, skakunna vara användbart så behöver det framgå ftir varje iti-¿.lo-råde om dispens börkunna ges direkt utifrån underlaget i riversiÈtsplanenlller om en naturinventeiing
behövs innan dispens kan prövai.

Mitjökvalitetsnormer, MKN
Länsstyrelsen kan uti_från handlingarna i granskningsskedet inte avgöra huruvida
ftirslaget kan medverka.till att en -i¡otuáitetsnorir 

"nrigt 
5 kap miljöbalken inte ftiljs.För att underlätta framtidaprövningai behöver kommuneã i rts-tinaäg"t pa 

"tttydligare och mer genomgående säu beskriva vilka vattenfürekomster som berörs, derasmiljökvalitetsnorm och status. Därefter beskriva orsaken till varftir vissa
vattenftirekomster klassificeras som sämre än god och vilka som är i risk att ej nåmåluppS'llelsen ftir milj ökvalitetsnormen.

Det är även önskvärt om kommunen identifierar i vilka LlS-områden i samband med nybebyggelse kan uppnå en betydande ftirbättring genom ati ersatta bristfrilliga enskilda
avlopp.
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Länsstyrelsen noterar att det inom detta område tillkommit ett nytt område lL, VittjärvA' bestående av 3 mindre delområden. Dessa ligger i anslutning till Storbäcken mellan
Vittjtirvsträsket och Luleälven. Låinsstyrelsen hãr-inga synpunkìer på dessa områden
fürutsatt att kommunens rekommendaiioner für ueufggéhä beakta;.

LlS-områdesgrupp 2;
Svartlåområdet

Se ovan avseende områden med jordbruksmark.

LlS-områdesgrupp 3;
Hørøds och Bodträskfors och appströms Luredrvsstråket
Inga synpunkter på dessa områden ftirutsatt att kommunens rekommendationer ft)r
bebyggelse beaktas

LlS-områdesgrupp 4,.
Lulerilvsstråket nedströms B odens ttitort
Sedan samrådsskedet har området Sävastnäs utgått som LlS-område. Länsstyrelsen
anser dock även att området 4 A, Bjässmoran noff om unbyn är olämpligt sám LIS-
område, då det redan råder sådant bebyggelsetryck som gör att LIS knapfast behövs ftir
att stimulera bebyggelseutveckling inom området.

Anpassning till ett fürändrat klimat
Kommunen har i samrådsredogörelsen inte alls kommenterat Låinsstyrelsen synpunkter
gällande anpassning till ett ftirändrat klimat. Det behöver framgå huruvida konsekvenser
av klimatftiråindringar kan påverka ftireslagen bebyggelr.. öu"ïagunj;il* "

ställningstaganden beträffande hantering Ju tottr"liãnser av ett ftirändrat klimat
behöver också framgå. I eventuella fail áar det är nödvrindigt behövs även anvisningar
ft)r kl imatanpassningsåtgärder.

Fornlòimningar
I MKB:n (s. 155 och framåt) anges endast att all exploatering som påverkar
fornlcimningar lcräver tittståndfrån lcinsstyretsen eilrgt kutturmitjatagen. Denna
information behöver kompletteras med bedömningar ãch konsekvenser vid fürekomst
av fornlåimningar inom LlS-områdena. Det behöver även framgå hur kommunen avser
!119ra fomlämningar med hänsyn till vad som framgår av kulturmiljölagens 2kap.l0-
14 $$. 

--J----Þ-'^e - ¡

Planförslaget

LlS-områdesgrupp l;
Luleòilvsstråket appströms Bodens ttitort tíil och med Bredåkersbyørna
Områdesgruppen omfattar ett flertal områden med jordbruksmark vilket inneb¿ir att deenligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser inteiorde vara möjliga att bebygga.
Låinsstyrelsens synpunkt från samrådsyttrandet om att jordbruksområdena bör undantas
Kva"rstar.
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LlS-områdesgrupp 5;
Gannarsbyområdet

Länsstyrelsen anser Gunnarsbyområdet vara lämpligt ftir LIS, med undantag ftir de
delar som omfattar brukningsvärd jordbruk..*k. liri, fin x dagligvaruhand"el,
samhällelig service samt en del fiiretagande som kan gynnas av ytterligare bebyggelse.
Råneälvens dalgang är dessutom en atiraktiv plats sorlstrategiskt brirfunna utvecklas
bl.a. i turistiskt syfte.

LlS-områdesgrupp 6;
Skogs,åområdet

Länsstyrelsen är tveksam till LlS-motivet då vi inte kan se hur landsbygdsutvecklingen
gynnas. I övrigt inga synpunkter på områdena.

I-llS-områdesgrupp 7;
Ovrígø lands bygds område n
sedan samrådsskedet har området Brännberg utgått som LlS-område, vilket
Länsstyrelsen anser varabramed hänsyn tiliattãffekterna nÈir det gailer
landsbygdsutveckling torde vara g*rku små, något som kommunen också konstaterat.
När det gäller övriga områden har Låinsstyrelsenìnga synpunkter utöver att
brukningsvärd j ordbruksmark bör undantas från ttS -områ¿ena.

Samråd och beslut
Inftir länsstyrelsens granskningsyttrande har ftiljande myndigheter givits tillftille attyttra sig: Statens Geotekniska institut (SGI), svãriges géoloÀiska uãders<itning (sGU),
Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Myndighet;lfü-r samhällsskydd och beredskap,(MSB), Trafikverket, Sametinget, Lantm¿iterie1, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, post-
och telestyrelsen, Försvarsmakten, FortifikationsverÈet samt Vattenfall Eldistribution
AB.

Inom Länsstyrelsen har följande enheter tillfrågats i ärendet; miljöskydd, social
hållbarhet och samhällsskydd, naturvård, miljöãnalys, landsbygd, ,u-t íaturresurs- ochrennäring.

Patrik Wallgren
Enhetschef Inger Krekula

Planarkitekt
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