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Detaljplan för SÄVAST 23:11, del av, Brännan, Sävastön, Bodens kommun, Norrbottens län 

 

PLANBESKRIVNING 
 

1. HANDLINGAR 

 

Följande handlingar utgör förslaget:  

 Plankarta i skala 1:2 000 med planbestämmelser 

 Denna planbeskrivning  

 

Följande handlingar tillhör förslaget: 

 Fastighetsförteckning 

 Grundkarta i skala 1:2 000 

 

2. PLANPROCESSEN 

Planarbetet sker i en process där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. 

Figuren nedan illustrerar planprocessen och i vilket skede planarbetet är just nu.  

 

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt PBL (1987:10). 

 

 
 

 

3. PLANENS SYFTE 

Planområdet omfattas idag av tre detaljplaner som alla medger användningen bostäder för större 

delen av nu aktuellt planområde. Detaljplanerna är utformade för s.k. storkvarter där stor 

flexibilitet ges gällande utformningen och placeringen av bostadsbebyggelsen. Ytor för 

lokalgator saknas i gällande detaljplaner och områden för naturmark är inte specificerade.   

 

Detaljplanens syfte är att mer i detalj reglera hur området får bebyggas med bostäder samt 

säkerställa utrymmen för allmän platsmark, så som lokalgator, gång- och cykelvägar, naturmark 

och lek.    

 

4. AVVÄGNING ENLIGT HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSERNA I 
MILJÖBALKEN 

Aktuellt planförslag är förenligt med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken.    
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5. PLANDATA 

 

Läge 
Planområdet är beläget på Sävastön och gränsar i norr till Övägen, i öster till Svängleden, i söder 

till Luleälven och i väster till bostadsområdet Maran, se figur 1.  

 

 
Figur 1. Översiktskarta där planområdet markerats med rött 

 
Areal 
Planområdet omfattar ett cirka 42 hektar stort land- och vattenområde.  

 

 
Figur 2. Snedbild över aktuellt planområde, planområdet markerat med gult.   

 

Markägarförhållanden 
I planområdet ingår fastigheterna Sävast 23:11, 23:157, 23:158, 23:159, 23:233, 23:234 och 

23:237. Fastigheterna Sävast 23:233 och Sävast 23:234 ägs av brf. Gärdeskullen i Boden och 

övriga fastigheter inom planområdet ägs av Bodens kommun.    
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Kommunen har låtit PEOH egendomsutredaren utreda ägare av vattenområde som ingår i 

aktuellt planområde. Utredningen visar att det vattenområde som omfattas av aktuell detaljplan 

bedöms ingå i fastigheten Sävast 23:11 som ägs av Bodens kommun.  

 

 
Figur 3. Karta över fastigheter som ingår i aktuellt planområde, planområdet markerat med rött. 

 

6. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

 

Fördjupad översiktsplan 
I kommunens gällande fördjupade översiktsplan antagen 1990 är planområdet till största delen 

föreslaget för bostäder, B, se figur 4. En mindre del av planområdet närmast Luleälven ligger 

utanför det område som i den fördjupade översiktsplanen föreslås för bostadsändamål. För detta 

område finns i den fördjupande översiktsplanen inget föreslaget användningsområde. 

Detaljplaneförslaget strider inte mot den gällande fördjupade översiktsplanen.       
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Figur 4. Fördjupad översiktsplan, planområdet markerat med rött. 

 

Detaljplan 
För aktuellt planområde gäller idag tre detaljplaner, 25-P91/60, 25-P91/76 och 25-P91/77 se 

figur 5. De tre detaljplanerna upphör att gälla när aktuellt planförslag vinner laga kraft.    

 

 
Figur 5. Gällande detaljplaner, aktuellt planområde markerat med rött. 
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 Detaljplan 25-P91/60 lagakraftvunnen 1991-04-05 medger bostäder i två våningar med 

största totala bruttoarea 20 000 m
2
 ovan mark för hela planområdet. Detaljplanen 

omfattar bland annat nuvarande bostadsområde Storgärdan.   

 Detaljplan 25-P91/76 lagakraftvunnen 1991-06-03 medger bostäder i två våningar med 

största totala bruttoarea 16 300 m
2
 ovan mark för hela planområdet.  

 Detaljplan 25-P91/77 lagakraftvunnen 1991-06-03 medger bostäder i två våningar med 

största bruttoarea 25 000 m
2
 ovan mark.  

 

 

Program 
Kommunen har tidigare gjort ett program för aktuellt planområde. Ett samrådsmöte angående 

programförslaget hölls 2010-10-25. Under programsamrådet inkom många synpunkter kring hur 

dåvarande förslag var utformat och framförallt kring hur den mark som föreslogs för bostäder 

ianspråktog stora delar av det befintliga skogsområdet, se figur 6. Förslag på ny avgränsning av 

planområdet för att bevara befintligt skogsområde samt ny lokalisering för infarten till det nya 

bostadsområdet inkom från berörda under samrådet, se figur 7.  

 

  
Figur 6. Planområdets avgränsning i programskedet.    Figur 7. Förslag på ny avgränsning av planområdet markerat 

 

 

Efter programsamrådet togs en landskapsinventering fram av konsult för att se vidare på 

planområdets naturvärden. Landskapsinventeringen tillsammans med synpunkterna inkomna 

under programsamrådet ligger till grund för nu aktuellt planförslag.   

 

 

Behovsbedömning/miljökonsekvensbeskrivning 
I enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen, miljöbalken och förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar ska planer och program som kan antas leda till en betydande 

miljöpåverkan miljöbedömas. För detaljplaner ska behovet av en miljöbedömning utredas i det 

enskilda fallet, en s.k. behovsbedömning.  

med rött, samt förslag på annan placering av den nya 

infarten som inkom som synpunkt under 

programsamrådet. 
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Slutsatser och ställningstagande  

Med utgångspunkt från bilaga 4 till MKB-förordningen (1998:905) gör kommunen den 

sammanvägda bedömningen att genomförande av den föreslagna detaljplanen inte riskerar att 

medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att fortsatt miljöbedömning inte anses nödvändig 

och en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen. Kommunen har 

samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen.   

 

Länsstyrelsen har 2011-11-10 inkommit till kommunen med sitt samrådsyttrande angående 

kommunens ställningstagande om särskild miljöbedömning. Länsstyrelsen meddelar att de inte 

anser att det är uteslutet att ett genomförande av planförslaget kan innebära en betydande 

miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför bör upprättas. En 

miljökonsekvensbeskrivning bör då behandla geotekniska säkerhetsrisker och konsekvenser av 

att de tätortsnära friluftsområden som finns inom området begränsas. 

 

Kommunen har i aktuellt planförslag behandlat geotekniska säkerhetsrisker genom att utgå från 

rekommendationerna som ges i det geotekniska utlåtandet gällande avstånd från tänkt 

bebyggelse till släntkrön, se avsnitt Stabilitet i aktuell planbeskrivning. Planförslaget är utformat 

på ett sådant sätt att ingen av de föreslagna tomterna är närmare släntkrön än 

rekommendationerna i det geotekniska utlåtandet föreslår. Kommunen har även i arbetet med 

aktuell planläggning tagit hänsyn till påverkan av 500-års flödet från Luleälv för att minska 

risken för översvämning på mark som föreslås för bostadsändamål. All mark som planeras för 

bostadsändamål ligger utanför 500-års flödet, se avsnitt Risk för höga vattenstånd i aktuell 

planbeskrivning. 

 

Kommunen är väl medveten om att delar av aktuellt planområde används frekvent för 

rekreation. Skogen med ”mulleskogen”, sandgropen och de flertalet stigar som går genom 

densamma används av såväl boende i närheten som förskolan och skolan. Likaså är den gång- 

och cykelväg som går genom aktuellt planområde flitigt nyttjad. Kommunen har i aktuellt 

planförslag i största möjliga mån beaktat dessa faktorer för att ett genomförande av aktuellt 

planförslag ska påverka de rekreativa områdena så lite som möjligt. För att säkerställa att skogen 

bibehålls som rekreationsområde har kommunen i aktuellt planförslag lagt ut stora områden för 

naturmark för områden där gällande detaljplan istället medger stor exploatering av 

bostadsbebyggelse.  

 

Den gång- och cykelväg som idag går genom planområdet föreslås i ett annat läge närmare 

älven. Detta medför att de oskyddade trafikanterna fortsättningsvis ges möjligheter att färdas 

genom området. Släpp från gång- och cykelvägen till de nya föreslagna tomterna, skogen och 

den föreslagna lekplatsen kommer även att finnas för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet i 

området.  

 

Sammantaget bedömer kommunen att nu aktuellt planförslag i största möjliga mån tar hänsyn 

till de tätortsnära friluftsområden och de geotekniska säkerhetsriskerna som finns i området, att 

ett genomförande av planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan och att en 

miljökonsekvensbeskrivning således inte behöver upprättas.     

  

 

Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsens ordförande har genom sin delegation gett Samhällsbyggnadskontoret i 

uppdrag att ställa ut rubricerad detaljplan för granskning.    
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 

Natur 

Mark och vegetation 

Skogen består i huvudsak av tallskog med inslag av gran och björk. Fältskiktet består av mossor, 

renlava och risvegetation, mest lingon. (Landskapsinventering – Sävastön området Brännan och 

Storgärdan, E-City landscape, Elina Söderström 2010). Mark för tilltänka bostadstomter 

markeras med orange på flygfoto i figur 8. Aktuellt planförslag har utgått från att i största mån 

bevara den del av skogen som används mest frekvent och den del av skogen som 

landskapsinventeringen har pekat ut som mest värdefull. Den största delen av skogen som tas i 

anspråk vid exploatering av området i enlighet med planförslaget består av björk- och slyskog.   

 

        
Figur 8. Föreslagna tomters utbredning redovisade på flygfoto.  

Naturvärden 

Kommunen har till granskningsskedet låtit Vatten & Miljöbyrån göra en naturvärdesbedömning 

av aktuellt planområde. Som underlag till naturvärdesbedömningen har använts material från tre 

tidigare undersökningar; Landskapsanalys 2007 Ramböll, Tillgänglighet Lule älv - 

Landskapsanalys 2008 samt Landskapsinventering 2010 E-City lanscape. Förutom de tidigare 

undersökningarna har området bedömts genom flygbildstolkning och platsinventeringar.  

 

I de tidigare undersökningarna har området närmast älven ansetts mest värdefull. Den täta 

sumpskogen med en hel del död ved skapar viktiga livsmiljöer för olika djur och växter. Inga 

särskilda naturvärden eller särskilt värdefulla växt eller djurarter har i de tidigare 

undersökningarna påträffats i området. 

 

Vid inventeringarna som Vatten & Miljöbyrån har gjort påträffades inga naturvårdsarter, 

rödlistade arter eller hotade arter. Djurarter som påträffades vid inventeringarna var större 

hackspett, korp, kråka, skata, spår av ekorre och hare, gnag av bäver samt spillning efter orre.  
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Stora delar av planområdet består av ung tallskog uppskattningsvis i åldern 30-50 år med 

fältskikt bestående av ris, framförallt lingon och lavar. Ett visst inslag av lövträd finns, mest 

björk men även asp och sälg förekommer. Dessa områden bedöms ha ett lågt naturvärde. 

 

En del av området hyser en äldre tallskog med inslag av gran och lövträd, främst björk. I 

gränsen mot björkskogen i väster finns ett område som domineras av stora granar. Området 

används av närboende samt skola och förskola. En eldstad med bänkat samt kojor och stigar 

finns i skogsområdet. Detta område är starkt påverkat av mänskligt slitage och ingen 

information om skyddsvärda arter finns. Naturvärdet för detta område bedöms som lågt. 

 

Mellan åkermarken och den äldre barrskogen finns ett större sammanhängande område med 

björkskog. Enstaka större sälgar finns i området samt ett visst inslag av asp närmast barrskogen. 

Åldersstrukturen på träden är enhetlig men med ett undre skikt av gran, björk, asp och sälg. 

Även id Svängleden i östra delen av inventeringsområdet finns mindre områden med björkskog 

som liknar ovan beskrivna områden. Naturvärdet i dessa områden bedöms som lågt. 

 

I planområdets södra och östra del finns ett par områden med ung blandskog av tall, björk och 

gran. Dessa områden gränsar till bostadsområdet Strandängen och Svängleden vilket innebär att 

den antropogena påverkan är stor. Naturvärdet bedöms som lågt.        

 

Mellan gång- och cykelvägen och nipslänten finns ett område som är kalhugget. Området är på 

sina ställen mycket snårigt med ung slyskog. Naturvärdet bedöms som lågt.   

 

Längs kanten på nipan och i slänten ner mot älven finns ett bestånd av grova aspar som många 

är över 40 cm i diameter vid brösthöjd och björkar i liknande storlek. De grova asparna hyser 

Aspticka. Andra svampar såsom björkticka, snurrkrös och en mussling påträffades trots att 

inventeringen genomfördes i mars. I området ligger mycket död ved vilket innebär att området 

har förutsättningar att hys naturvårdsarter, rödlistade arter och hotade arter samt en god 

artrikedom. Spår av hare och gnag av bäver påträffades vid inventeringen. Det område med 

högsta biologiska mångfald är området längst i söder där den i samrådsskedet planerade 

småbåtshamnen var placerad. Det flacka området uppe på nipan har längs nästan hela 

inventeringsområdet avverkats ända fram till kanten. På grund av avverkningen kan större delen 

av nipans slänt tänkas vara starkt påverkade av kanteffekter och naturvärdet kan därför vara 

lägre än i de södra delarna där björkskogen står kvar ovanför branten. Naturvärdet för området 

vid nipans slänt bedöms som högt relativt till omgivningen.   

 

Den samlade bedömningen över naturvärdena i aktuellt planområde är att nipbrantens södra del, 

där lokalisering av småbåtshamnen under samrådet föreslogs, är högst relativt till omgivningen.  

Övriga områden bedöms ha ett lågt naturvärde mycket på grund av mänsklig påverkan/slitage 

och närheten till vägar och bebyggelse. 

 

Naturvärdesbedömningen har legat till grund för att småbåtshamnen till granskningen har fått en 

ändrad lokalisering.    

Förorenad mark 

Det finns ingen kännedom om förorenad mark inom området.  
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Radon 

Aktuellt planområde ligger i låg- till normalriskområde för förekomst av radon.  

 

Risk för höga vattenstånd 

Kommunen har tagit en riktlinje om att använda 500-års flödet som dimensionerande faktor vid 

planläggning för att minska risken för översvämning på mark som planläggs för 

bostadsändamål. All mark som föreslås för bostadsändamål ligger utanför området för 500-

flödet. I figur 9 redovisas 500-års flödet från Luleälven med blå skraffering. Ovan den blå 

skrafferingen stiger marknivån kraftigt. Från Luleälven upp till tomterna i raden närmast vattnet 

råder en nivåskillnad på cirka 10 meter.   

 

 
Figur 9. 500-års flödet skrafferat med blått och föreslagna  

tomters utbredning markerat med orange. 

Stabilitet 

För aktuellt planområde finns tidigare genomförda geotekniska undersökningar och geotekniskt 

utlåtande. Planförslaget som presenterades under samrådet utformades med utgångspunkt ur 

dessa underlag. Efter samrådet gjordes en kompletterande geoteknisk undersökning för att 

säkerställa att planförslaget var möjligt att genomföra. Ur den kompletterande geotekniska 

undersökningen framgick att den i samrådsskedet föreslagna lokaliseringen av gång- och 

cykelvägen inte var möjlig att bygga utan att vidta större markåtgärder. Detta har inneburit att 

gång- och cykelvägen till granskningen har fått ett annat läge, längre ifrån släntkrönet närmare 

föreslagna tomter i främre raden. 

 

Likaså har den kompletterande geotekniska undersökningen medfört att tre av tomterna i det 

västra delområdet till granskningen har tagits bort.       

 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.  
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Bebyggelseområden 
Inom aktuellt planområde finns ett befintligt bostadsområde som kallas för Storgärdan. 

Bostadsområdet Storgärdan har en areal på cirka 29 000 m
2
 och omfattar fastigheterna Sävast 

23:233 och Sävast 23:234 som ägs av brf. Gärdeskullen. Inom de två fastigheterna finns 37 

bostadshus i en våning där den totala byggnadsarean uppgår till cirka 5 500 m
2
. Storgärdan ingår 

i ett större område (cirka 80 000 m
2
) som omfattas av detaljplan 25-P91/60 vilken medger 

bostäder i två våningar med en största totala bruttoarea på 20 000 m
2
 för hela 

detaljplaneområdet. I figur 10 redovisas kommunens markinnehav med röd skraffering ovanpå 

gällande detaljplan samt de befintliga byggnader som finns inom brf. Gärdeskullens två 

fastigheter.  

 

 
Figur 10. Gällande detaljplan för del av aktuellt planområde som idag är bebyggt. Bodens kommun äger de ytor som 

markerats med röd skraffering.  

 

Aktuellt planförslag medger fortsättningsvis bostadsbebyggelse i två våningar på fastigheterna 

Sävast 23:233 och Sävast 23:234. Ingen total byggnadsarea eller bruttoarea finns angivet i 

aktuellt planförslag utan samtliga ytor inom fastigheterna kan bebyggas förutom de som 

markerats med punktprickning på plankartan.  

 

I aktuellt planförslag medges förutom befintliga bostäder på Storgärdan, 71 nya tomter för 

bostadsbebyggelse med möjlighet att uppföra friliggande hus, radhus, parhus och kedjehus. 

Tomtstorlekarna och dess läge styr vilken typ av bostadsbebyggelse som får uppföras samt höjd 

på husen som varierar mellan en och två våningar. Gemensamt för den nya bebyggelsen i 

planområdet är att byggnaderna ska ha röda tak, likt övriga hus på Sävastön.    
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Figur 11. Illustration över hur bebyggelsen kan se ut vid ett genomförande av aktuell detaljplan. Observera att antalet 

tomter i illustrationen är fler än antalet tomter på plankartan då justeringar efter samrådet har gjorts och illustrationen 

ej har uppdaterats. Likaså har gång- och cykelvägen samt småbåtshamnen fått ett ändrat läge. 

 
Figur 12. Illustrerad vinterbild i planområdet. 

Ett mindre område i öster har planlagts för bostadsändamål för att möjliggöra utökning av 

fastigheten Sävast 23:238 i enlighet med tidigare överrenskommelse från år 2006 mellan 

kommunen och fastighetsägarna till Sävast 23:238. 

Övrig bebyggelse 

I sydvästra delen av planområdet finns en pumpstation som i planförslaget har säkerställts 

genom införandet av användningsbestämmelsen teknisk anläggning [E].      
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Offentlig och kommersiell service 

Ingen offentlig eller kommersiell service finns idag inom planområdet. Förskola och skola finns 

på den östra sidan av Sävastön i området som benämns Trånga gatan. En gång- och cykeltunnel 

förenar de två områdena. Inom planområdet medges ingen ny offentlig eller kommersiell 

service.  

 

I takt med att planområdet exploateras kan förstärkning av servicefunktioner som exempelvis 

ytterligare förskole- och skolplatser komma att behövas på Sävastön/ i Sävast.  

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetskrav på nya byggnader hanteras i bygglovskedet.  

 

Byggnadskultur och gestaltning 

En bestämmelse om röda tak [f1] har införts på plankartan för att knyta an till övrig bebyggelse 

på Sävastön.  

 

 

Friytor 

Lek och rekreation 

Under programsamrådet inkom flertalet skrivelser angående värdet av skogen som vistelse- och 

rekreationsområde och hur då aktuellt programförslag tog rekreativ mark i anspråk.     

 

I aktuellt planförslag har i största möjliga mån de synpunkter rörande skogens kvaliteter som 

inkommit under programskedet tagits i beaktan. Viss mark som i gällande detaljplaner möjliggör 

bostadsbebyggelse i den östra delen av området, markerat med gult i figur 13, har i aktuellt 

planförslag, se figur 14, föreslagits som naturmark för att säkerställa att området bibehålls som 

rekreationsområde. Aktuellt planförslag föreslår också att de tre infarterna som ska försörja 

trafiken till planområdet sker från Övägen, för att påverka skogen så lite som möjligt.   
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Figur 13. Gällande detaljplaner där mark som gulmarkerats medger ny bostadsbebyggelse. 

 
Figur 14. Aktuellt planförslag där mark som gulmarkerats medger ny bostadsbebyggelse och mark som grönmarkerats 

medger natur och lek. 

Den befintliga ”mulleskogen” som finns inom planområdet påverkas inte direkt av planförslaget 

då den ligger inom mark som föreslås för natur. Men i och med att de föreslagna tomterna ligger 

i anslutning till ”mullskogen” kan ny lokalisering av densamma komma att behövas för att 

upprätthålla samma skogskaraktär som idag. Kommunens ambition är, om flytt av 

”mulleskogen” görs, att i tät kontakt med berörda komma överrens om ny plats och utformning.       
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Figur 15. Föreslagna tomters utbredning samt befintliga målpunkter i skogen.  

 

Vattenområden 

Aktuellt planområde omfattar ett cirka 6 ha stort vattenområde som till största delen föreslås 

som öppet vattenområde [W]. Inom ett avgränsat område[WV] och [V] förslås möjligheter att 

anordna en småbåtshamn. Aktuell detaljplan medger ett större mark- och vattenområde för 

småbåtshamnen för att möjliggöra en flexibel placering av hamnen då lämplig lokalisering av 

densamma ännu ej fastslagits. Ett genomförande av detaljplanen bedöms därmed påverka 

området i mindre utsträckning än vad som redovisas på plankartan. Möjligheter att uppföra 

redskapsbodar och dylikt med en högsta byggnadshöjd på 3 meter ges på mark som korsprickats 

på plankartan inom området som föreslås för småbåtshamn. Röda tak [f1] gäller även för 

byggnader inom detta område. Möjlighet att lägga ned och ta upp båtar i planområdet kommer 

inte att ges i aktuellt planområde, utan detta får ske vid annan plats.    

 

 
Gator och trafik 

Gång- och cykeltrafik 

Idag finns en gång- och cykelväg i den södra delen av planområdet som förbinder 

bostadsområdena Maran och Strandängen. I samband med exploatering av området föreslås 

gång- och cykelvägen inom planområdet flyttas längre söderut, närmare älven, se blå sträckning 

i figur 16. 

Befintlig ”Mulleskog” 

”Sandgropen” 
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Figur 16. Befintligt läge på gång- och cykelvägen som föreslås flyttas markerat med rött på karta. Nytt läge för gång- och 

cykelvägen markerat med blått på karta.  

 

Figur 17. Illustration över området närmast älven där gång- och cykelvägen fått en sträckning närmare älven än idag. 

Lokalnät 

Det nya föreslagna bostadsområdet föreslås angöras via tre infarter från Övägen. Lokalgator 

med kommunalt huvudmannaskap föreslås trafikförsörja de olika delområdena inom 

planområdet. Trafiken till det befintliga bostadsområdet på Storgärdan leds idag in på 

Storgärdsvägen via Övägen. Idag ligger Storgärdsvägen inom kvartersmark för bostadsändamål 

och fungerar som en gemensamhetsanläggning. I planförslaget föreslås den första delen av 

Storgärdsvägen övergå till allmän platsmark [LOKALGATA] för att möjliggöra 

trafikförsörjningen till de tio nya tomterna som föreslås i anslutning till det befintliga 

bostadsområdet Storgärdan.    
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Figur 18. Föreslaget lokalnät som ska försörja det nya bostadsområdets delområden. 

Kollektivtrafik 

Linjetrafiken buss nr. 28 och lokaltrafiken linje 3 har hållplatslägen längs Svängleden i 

anslutning till Övägen.  

Parkering och utfarter 

Parkering sker på den egna tomtmarken. Ett område för parkering [P] finns utlagt i anslutning 

till det västra delområdet intill den tekniska anläggningen tänkt att fungera som parkering för 

gäster i småbåtshamnen eller besökare i området.   

 

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och de nya tomterna 

kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. En pumpstation finns i 

planområdet och ett område för teknisk anläggning [E] har lagts ut i planen.  

El 

Anslutningspunkt kommer att finns i tomtgräns till de föreslagna nya tomterna.  

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt Bodens kommuns lokala renhållningsordning.  
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Administrativa frågor 

Upphävande av strandskydd 

Del av planområdet omfattas av det generella strandskyddet på 100 meter. I aktuell detaljplan 

föreslås en mindre del av strandskyddet upphävas. Områden där strandskyddet föreslås 

upphävas avgränsas med administrativ gräns och markeras med skraffering på plankartan.  

 

Strandskyddet föreslås upphävas för vattenområde som föreslås för småbåtshamn samt för 

kvartersmark som föreslås för småbåtshamn. Som särskilt skäl för upphävandet av strandskyddet 

åberopas 7 kap 18 c § 3 p Miljöbalken med motiveringen att de tilltänkta anläggningarna 

behöver ligga vid vattnet för sin funktion. Upphävande av strandskyddet föreslås också för del 

av mark i östra delen av planområdet som föreslås för bostadsändamål. Som särskilt skäl för 

upphävande av strandskyddet åberopas här 7 kap.18 c § 2 p Miljöbalken med motiveringen att 

det område där strandskyddet förslås upphävas är väl avskilt med gång- och cykelväg samt 

naturmark från området närmast strandlinjen.  

    

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Kommunens bedömning är att aktuellt planförslag inte orsakar betydande miljöpåverkan. 

 

Större delen av aktuellt planområde är sedan tidigare planlagt och omfattas av tre detaljplaner. 

Gällande detaljplaner medger stora områden för bostäder i två våningar med en sammanlagd 

byggrätt på 61 300 m
2
 bruttoarea. Detaljplanerna är utformade för så kallade storkvarter där stor 

flexibilitet ges gällande utformningen och placeringen av bostadsbebyggelsen. Områden för 

lokalgator och gång- och cykelvägar saknas i gällande detaljplaner och områden för naturmark 

är inte specificerade. Endast en mindre del av gällande detaljplaner som omfattar aktuellt 

planområde är idag genomförd. Ett delgenomförande av detaljplan 25-P91/60 skedde i samband 

med exploatering av det nuvarande bostadsområdet Storgärdan, i övrigt är detaljplanerna inte 

genomförda.  

 

Aktuellt planförslag syftar till att mer i detalj reglera hur området får bebyggas med bostäder 

samt säkerställa utrymmen för allmän platsmark så som lokalgator, gång- och cykelvägar, 

naturmark och lek. 

 

Detaljplaneförslaget medger 71 nya tomter med en total tillkommande bruttoarea på 30 750 m
2 

och bekräftar bostadsbebyggelse i det befintliga bostadsområdet Storgärdan. Till skillnad från 

gällande detaljplaner preciseras i aktuellt planförslag var bostadsbebyggelse får ske och hur 

bebyggelsen inom de föreslagna tomterna får utformas gällande bostadstyp och volym. I och 

med preciseringen av bostadsbebyggelsen kan också utrymmen för allmän platsmark preciseras 

och säkerställas. Viktigt har i planarbetet varit att säkerställa att delar av skogen som används 

frekvent av bland annat närboende, förskolan och skolan bibehålls som rekreationsområde. I 

gällande detaljplaner är större delen av skogen planlagd för bostäder. I nu aktuellt planförslag 

säkerställs den rekreativa skogen genom mark som föreslås för natur.           

 

Marken i området sluttar ned mot älven och i planområdets södra del råder stora höjdskillnader. 

Föreslagna områden för bostäder är placerade enligt i utförda geotekniska undersökningar 

framkomna rekommendationer för att säkerställa att ras och skred ned mot Luleälv inte ska 

riskeras. Som dimensionerande faktor vid planläggningen har 500-års flödet från Luleälv 

använts. All mark som föreslås för bostadsändamål ligger utanför området för 500-års flödet.     
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För en mindre del av planområdet föreslås strandskyddet upphävas för att möjliggöra utveckling 

av området i enlighet med aktuellt planförslag. Tillgängligheten till strandområdet för 

allmänheten säkerställs genom områden för natur samt gång- och cykelväg som förelås mellan 

strandlinjen och kvartersmarken.     

 

7. ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 

Tidplan 
Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt PBL (1987:10) och planeras antas av 

Kommunfullmäktige under sommaren 2015.  

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är satt till fem år från den dag planen vinner laga kraft. 

 

Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Som 

huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja 

under genomförandetiden. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under 

genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. 

 

En detaljplan fortsätter att gälla, även efter genomförandetidens slut, fram till den dag 

kommunen gör en ny plan eller till dess planen ändras eller upphävs.  

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

 

Kommunen ombesörjer inte iordningställande av småbåtshamn och heller inte drift och 

underhåll av densamma.      

 

8. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

 
Fastighetsbildning, fastighetsreglering, gemensamhetsanläggning mm. 
Eventuella gemensamhetsanläggningar och servitut i samband med avstyckningar hanteras i 

fastighetsbildningar. Befintliga gemensamhetsanläggningar som påverkas av aktuell detaljplan 

föreslås upphävas. Ansökningar om eventuella fastighetsbildningar ska ske till Lantmäteriet.  

 

9. EKONOMISKA FRÅGOR 

 

Inlösen, ersättning 
Bodens kommun står som fastighetsägare till samtlig mark inom planområdet förutom 

fastigheterna Sävast 23:233 och Sävast 23:234 som ägs av brf. Gärdeskullen. Ett genomförande 

av planförslaget innebär att del av mark som idag ägs av brf. Gärdeskullen ianspråkstags som 

allmän platsmark, lokalgata, för den del av Storgärdsvägen som ligger närmast Övägen. 

Överrenskommelse mellan kommunen och brf. Gärdeskullen gällande detta kommer att ske.  
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10. TEKNISKA FRÅGOR 

 

Tekniska utredningar 
För tekniska undersökningar och andra åtgärder som kan komma att erfordras vid en eventuell 

exploatering ansvarar respektive fastighetsägare för. 

 

 

 

11. REVIDERINGAR 

Planförslaget har efter granskningen reviderats en aning för att säkerställa att befintlig 

huvudvattenledning i planområdets västra del förläggs i områden för allmän platsmark. Detta 

har inneburit att delar av det västra delområdet har flyttats några meter norrut samt att några 

tomter i raden närmast älven i det mittersta delområdet har flyttats norrut.  

 

    

 

Boden som ovan 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

 

Lars Andersson 

samhällsbyggnadschef  

Malin Brunström 

planarkitekt  

    

 
 

            

 

 

           Antagen av Kommunfullmäktige 2015-06-15 

Laga kraft 2016-03-22 

 

 

            Bestyrkes på tjänstens vägnar; 

 

 

 

 

            Monica Karlsson 

            mark- och planhandläggare
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Samhällsbyggnadskontoret 
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