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Förord
Denna rapport har skrivits under min utbildning i samhällsbyggnad vid Luleå tekniska
universitet. Arbetet med uppsatsen har pågått under vintern /våren 2017 och har utförts i
samarbete med samhällsbyggnadskontoret i Bodens kommun. Under min VFU period som
även den utfördes på samhällsbyggnadskontoret i Bodens kommun, arbetade jag framförallt
med detaljplanering. Därför har jag valt att skriva om detaljplaneprocessen och hur
undersökningen/ utredningen för en eventuell expansion av ett område i Sävast kan se ut.

Rapporten är ett utredningsarbete där jag gör analyser/ bedömningar av risker, konsekvenser
och möjligheter för en eventuell exploatering. Syftet med rapporten var att utreda hur arbetet
med att ta fram handlingar till en detaljplan kan se ut.

Jag vill särskilt tacka Cecilia Kvibacke, mark- och exploateringsingenjör, som tog sig an en
praktikant trots att de hade fullt upp på kontoret. Ett stort tack tilldelas alla andra medarbetare,
utan er hjälp hade denna studie aldrig gått att genomföra.

Boden, juni 2017

Ida Ahlbäck

II

Sammanfattning
Arbetet med att ta fram en detaljplan ska följa plan- och bygglagens bestämmelser. I en
detaljplan ska det ges en samlad bild av markanvändningen och omgivningen men även hur
miljön avses förändras. Med en detaljplan får kommunen reglera mark- och vattenanvändning
inom ett specifikt område och den kan ha olika utföranden beroende på hur stor betydelse
planen förväntas ha på allmänheten. (Boverket, 2009)
Uppsatsen är ett utredningsarbete där jag har gjort analyser / bedömningar av risker,
konsekvenser och möjligheter för en eventuell exploatering av ett bostadsområde i Sävast.
Efter utredningsarbetet tog jag fram ett förslag till detaljplan där detaljplaneprocessen följer
ett utökat förfarande som är förenligt med Bodens kommuns översiktsplan 2025.
Översiktsplanen är på utställning och förväntas bli antagen av kommunfullmäktige under
sommaren 2017.
Uppsatsen kommer inledningsvis teoretiskt beskriva planprocessen för att sedan övergå till
projektet Hornsdal. Syftet med rapporten var att utreda hur arbetet med att ta fram handlingar
till en detaljplan kan se ut.

Bodens kommun har som målsättning att öka befolkningen till 30 000 personer år 2025.För
att nå målet krävs, bland annat, att kommunen kan erbjuda attraktiva tomter som möjliggör
tillväxt.
Sävast har ett attraktivt läge för boende i främst Boden och Luleå. Efterfrågan på planlagda
tomter är mycket stort varför det finns ett behov att upprätta nya detaljplaner för
bostadsändamål. Byggande av nya bostäder är också ett krav för att främja tillväxten. Det är
också ett allmänt intresse som ska främjas enligt PBL.
Förutsättningarna för en expansion i Sävast är stora eftersom det aktuella planområdet ligger i
direkt anslutning av befintliga bostadsområden med god kommunikation, infrastruktur,
samhällsservice och närheten till rekreation och friluftsliv.
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1 Inledning
Detta examensarbete kommer att avsluta mina studier inom samhällsplanering vid Luleå tekniska
universitet. Jag har utövat min VFU, verksamhetsförlagda utbildning, på samhällsbyggnadskontoret i
Bodens kommun där jag ingick/ingår i ett projekt om en förtätning i Sävast. Examensarbetet och den
verksamhetsförlagda utbildningen omfattar tillsammans 7,5 + 15 högskolepoäng.

Projektet startade med litteraturstudier om hur detaljplaneprocessens olika moment går till. Vidare ledde
projektet till ett utredningsarbete om en eventuell exploatering av ett bostadsområde i Sävast. Det
gjordes undersökningar, analyser/ bedömningar av risker, konsekvenser och möjligheter.

Samhällsplanering angår och påverkar alla människor då det handlar om en utveckling av de fysiska
miljöerna som de bor eller vistas i. I en planeringsprocess måste planerare konstant göra avvägningar mellan
en mängd olika motstridiga intressen. Planerarna ställs i och med detta inför en svår etisk problematik vad
gäller vilka åtgärder som kan anses lämpliga att fullfölja. Frågan är i och med detta vems intressen som
planeraren i huvudsak ska tjäna, om det till exempel är sina arbetsgivare, politiker, personliga värderingar
eller samhället i stort.

Denna uppsats ämnar att utifrån mina utförda litteraturstudier och underökningar redovisa förutsättningarna

om en eventuell förtätning av ett område i Sävast, Bodens kommun och förhoppningsvis kan detta leda
till en eventuell exploatering av aktuellt planförslag.
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1.1 Bakgrund
Detaljplanering och fysisk planering handlar om att bestämma hur mark- och vattenområden ska
användas. Samhällsintressen och den enskildes rättigheter ska vägas mot varandra och uppmärksammas.
I en detaljplan regleras vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt hur dessa ska
användas och utformas. Regleringen kan exempelvis ange hur höga byggnader får vara, var de ska
placeras, avstånd mellan tomtgränser etc. Det som anges i detaljplanen ger byggrätt och är bindande. När
man utformar en plan tar man stöd utav PBL, plan och bygglagen, men även av miljöbalken. (Boverket,
Så planeras Sverige, 2016)
Det är kommunen som tar fram detaljplaner och i PBL finns det bestämmelser när, hur och varför en
plan ska utformas. Detaljplanen ska visas som ett bestämt område på en plankarta och till detta ska det
ingå en planbeskrivning som beskriver planens syfte och innehåll. Det kan även ingå andra handlingar
som exempelvis illustrationer och översiktskarta.
Detaljplanen börjar gälla när kommunens antagande har vunnit laga kraft och gäller tills den antingen
upphävs, ändras eller ersätts med en ny detaljplan. Detaljplanen har en genomförandetid som ska stå
skrivet på plankartan och är mellan 5–15 år. (Boverket, Detaljplanering, 2016)
Bodens kommun har utarbetat en utvecklingsplan och vision för år 2015–2025 som fastställdes av
kommunfullmäktige 2014-04-07. Visionen för Boden är att år 2025 ska det vara mer än 30 000 invånare
i kommunen.
Detta har lett till att kommunen satsat mycket på att få fram attraktiva tomter med bra lägen så att
inflyttning till Boden ska locka. De senaste två åren har det satsats på flera exploateringar av villatomter,
framförallt i Sävast. Bostadsmarknaden i Sävast är väldigt attraktivt och det finns god tillgång till
offentlig service med skolor, förskolor, gruppboenden och idrottsanläggningar. Området Hornsdal ligger
även i närhet av Luleå älven som ger möjligheter till upplevelser, rekreation och friluftsliv.
Efter denna utredning kom jag fram till ett resultat som jag presenterar i detta examens arbete. Det är ett
förslag till en ny detaljplan i Sävast där detaljplaneprocessen följer ett utökat förfarande som är förenligt
med Bodens kommuns nya översiktsplan 2025.
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1.2 Syfte
Projektets avsikt och målsättning var att göra en kunskapssammanställning som vidare mynnade ut till
ett utredningsarbete för att undersöka förutsättningarna om en eventuell förtätning av ett område i
Sävast, Bodens kommun. Syftet med examensarbetet är att visa hur arbetet med att ta fram handlingar
till en detaljplan kan se ut och förhoppningsvis kan detta leda till en eventuell exploatering av aktuellt
planförslag.

1.3 Mål
Målet med mitt examensarbete var att göra noggranna analyser och en utredning om vilka möjligheter,
begränsningar, åtgärder och potential det finns för en exploatering i Sävast. Detta genom att använda
mina kunskaper inom detaljplanering som jag erhållit under min verksamhetsförlagda utbildning för att
ta fram rätt handlingar som i slutändan kan leda till att planen blir antagen.

1.4 Avgränsningar
För att avgränsa detta examensarbete har jag valt att skriva om utredningen och framtagningen av
handlingar för behovsbedömningen till och med planbeskrivningen. En planprocess kan bli väldigt
utdragen och speciellt efter samrådshandlingarna då det ofta kommer in många synpunkter från berörda
sakägare och allmänheten som ska bearbetas.

2 Material och metoder
Framställningen av denna rapport började med allmän faktainsamling och information från ”Handbok
för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL”, skriven av Kristina Adolfsson och Sven Boberg,
Norstedts Juridik 2015. På Boverkets hemsida fanns det även mycket information som var användbar till
detta projekt.
Materialinsamling och information till projektarbetet inhämtades från litteraturstudier, undersökningar,
samråd och samarbeten med andra experter. Under arbetet med detaljplanen tog jag hänsyn till
kommunens allmänna intressen enligt 2 kapitlet i plan- och bygglagen, hushållningsbestämmelserna i 3
och 4 kapitlen i miljöbalken samt Bodens kommuns föreslagna översiktsplan 2025. Jag fick support och
råd från mark- och exploateringsavdelningen, planavdelningen och miljöavdelningen på
samhällsbyggnadskontoret i Bodens kommun samt gatuavdelningen, tekniska förvaltningen, VA och
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BEAB. Jag har lagt stort fokus på personliga möten och diskussioner med berörda inom dessa
ovannämnda expertområdena för att utreda de bästa förutsättningarna för en eventuell exploatering.
Sävast är ett primärt utvecklingsområde för bebyggelse och ett stråk för att förbinda och stärka de
regionala sambanden mellan Boden kommun och Luleå kommun. Boden kommun arbetar aktivt för att
stärka planberedskapen för bostäder, infrastruktur och verksamheter inom Sävast.
Jag använde mig utav Focus Detaljplan, ett Auto CAD program, för att ta fram plankartan. Detta
program används även på Bodens kommun vid upprättande av detaljplaner med planbestämmelser och
illustration. För framställning av kartorna använde jag mig av ARCMAP där det finns olika lager,
shapefiler, med information från bland annat hushållningssällskapet, BEAB, jordbruksverket och andra
undersökningar. Jag använde mig även utav GIS4WEB som är ett GIS-program som konstruerats för
kommunerna runt fyrkanten (Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn).
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3 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, innehåller bl.a. regler om hur planer ska utformas/upprättas samt
hur de allmänna och enskilda intressena ska beaktas vid planläggning av mark- och vattenområden.
Lagen syftar till att främja en god samhällsutveckling och långsiktig hållbar livsmiljö. I PBL står det
skrivet om bestämmelser av de olika planformerna samt om tillstånd vid olika byggåtgärder som
exempelvis bygglov och marklov. Lagen föreskrivs även att det ska finnas nämnder i varje kommun
som ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt även ha insikt över
byggnadsverksamheten i kommunen.
Planläggningen ska utgå från att mark- och vattenområden används på det lämpligaste sättet med hänsyn
till dess egenskaper, läge och behov. Denna lämplighetsprövning ska omfatta hela området som tas i
anspråk för bebyggelse. Lämplighetsprövningen innebär att vid utformning och lokalisering är det
viktigt att ta med olika samhällsintressen som exempelvis markförhållanden, bullerstörningar, trafik,
samhällsservice, VA, el, hälsoaspekter etc. I 2 kap. PBL anges vilka samhällsintressen som ska beaktas
vid planläggning enligt lagen.
Miljöaspekterna är en viktig punkt i PBL och lagen ställer krav på den miljö som skapas i planeringen
och utgör grunden för länsstyrelsens samrådspunkter av den aktuella planläggningen. Länsstyrelsen har
befogenheter att ingripa mot ett kommunalt beslut som dem anser strida mot gällande regler,12 kap.
PBL.
Begreppet hållbar utveckling ska återspegla de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna för
planens utformning. Vid planläggning ska även bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 och 4 kap. i miljöbalken tillämpas (Adolfsson & Boberg, 2015).
Dessa bestämmelser utgör en avvägning mellan bevarandeintressen och exploateringsintressen samt
kompetensfördelningen mellan staten och kommunen.
Kommunen ska i sin planering bland annat beakta dessa olika aspekter enligt PBL:


Ha en god hushållning med naturresurserna och kraven på miljökvalitet



Bevaka att riksintressen, strandskydd och att miljökvalitetsnormer följs



Visa på vilket sätt riksintressen kan tillgodoses



Användningen av mark, vatten och Natura 2000-områden



Bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivning i 6 kap. miljöbalken ska tillämpas på
miljökonsekvensbeskrivningar enligt PBL
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Det är kommunen som har befogenheter att planlägga användningen av mark- och vattenområden men
kommunen måste göra bedömningar utifrån de olika allmänna intressena som PBL anger. (Adolfsson &
Boberg, 2015)

4 Plansystemet
Det finns fyra olika typer av planer som styr markanvändningen i en kommun. Det är regionplanen,
översiktsplanen samt detaljplaner eller områdesbestämmelser. Dock är kommunerna enligt PBL endast
tvungna att ha en aktuell översiktsplan.

Regionplan
vägledande

Översiktsplan
vägledande
Områdesbestämmelser

Detaljplan
bindande

Bygglov

Figur 1 Plan- och bygglagens plannivåer, konstruerad av författaren
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4.1 Regionplan
En regionplan är avsedd att användas för samordning av flera kommuners planering av exempelvis
regionala anläggningar, klimatfrågor, kommunikationssystem, ledningar etc. I PBL används begreppet
regionplanering. Exempel på regionala frågor är bland annat stormarknader, transportterminaler och
anläggningar för energiproduktion. (Boverket, 2016)

4.2 Översiktsplan
I översiktsplanen redovisar kommunen mål, strategier och riktlinjer. Översiktsplanen ska fungera som
hjälp och vägledning för alla som vill leva, verka, bygga eller utveckla kommunen på olika sätt. Den ska
visa både allmänheten och myndigheter vilka avvägningar kommunen gör mellan olika intressen när
beslut ska tas om mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling. Med översiktsplanen anges
olika inriktningar för en långsiktig utveckling. Översiktsplanen ska även fungera som stöd och
vägledning när kommunen beslutar om detaljplaner, planbesked, bygglov och andra
tillståndsprövningar. (Adolfsson & Boberg, 2015)

4.3 Områdesbestämmelser
Med en detaljplan eller områdesbestämmelse kan man reglera hur bebyggelse, mark- och vattenområden
inom kommunen ska användas, utvecklas och bevaras. Det som skiljer dem åt är att
områdesbestämmelser endast reglera ett begränsat antal frågor och ger ingen byggrätt eller rätt för
kommunen att lösa in mark. Områdesbestämmelser används om man vill säkerhetsställa ett syfte i
översiktsplanen med riktlinjer som är bindande inom ett begränsat område som inte har detaljplanelagts.
(Adolfsson & Boberg, 2015)

4.4 Detaljplan
Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. Planen medför rätt
att bygga i enlighet med bestämmelserna under en särskild angiven genomförandetid. Detaljplanen ska
redovisa allmänna platser (disponibel för allmänheten, ex. gator, torg, parker), kvartersmark
(områden för enskilt bebyggande och för allmänt ändamål) och vattenområden (hamnar, badplatser)
samt gränserna till dessa. De allmänna intressena ska vägas mot eventuella motstående enskilda
intressen och beslut att anta detaljplaner eller områdesbestämmelser kan överklagas av sakägare m.fl.
Kommunen är oftast huvudman för allmän plats och har därför rätt att lösa in mark som är avsedd för
allmänna platser. Om kommunen har huvudmannaskap har de även en skyldighet att ställa i ordning och
underhålla dessa allmänna platser i den takt planen tas i anspråk. Detaljplanen ska inriktas på att
uppfylla de nationella målen i 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.
(Boverket, 2014)
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I PBL finns det tre grundläggande krav på detaljplanens utformning, 4 kap. 32 § PBL:


Planområdet bör inte vara större än att detaljplanen kan genomföras under genomförandetiden.



Regleringen av bland annat bebyggelse, miljö och utformning ska tydligt framgå i detaljplanen.



Detaljplanen ska endast innehålla de bestämmelser som är nödvändiga och motiverande.
(Adolfsson & Boberg, 2015)

5 Detaljplaneprocessen
Den 1 januari 2015 infördes det några förändringar i detaljplaneprocessen. Lagändringens syfte är att
planprocessen ska utgå från ett ”standardförfarande”, vilket är ett enklare förfarande. Med denna ändring
ska planprocessen förkortas och förenklas. Förutom standardförfarande så finns det utökat förfarande
och samordnat förfarande.
Ett standardförfarande, se figur 2, tillämpas om planförslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av
betydande intresse för allmänheten eller att planen ej kommer att medföra betydande miljöpåverkan.
(Adolfsson & Boberg, 2015)

Planbesked

Start/beslut

Samråd

underättelse

Gransknings-

Granskning

utlåtande

Antagande

Laga kraft

Figur 2 Planprocessens Standardförfarande enligt PBL (2010:900), illustration av författaren

Om planförslaget godtas av samtliga under samråd, inkluderat länsstyrelsen, kan standardförfarandet
förenklas ytterligare, begränsat förfarande. Underrättelse och granskning behöver då inte utföras och
planförslaget kan antas direkt. (Adolfsson & Boberg, 2015)
Vid ett utökat förfarande, som detta projekt omfattar, så sker planprocessen enligt figur 3. Där ska
aktuellt område utredas med en separat behovsbedömning som ska samrådas med länsstyrelsen. Ett
utökat förfarande ska tillämpas om:


Detaljplanen inte är förenlig med kommunens översiktsplan eller länsstyrelsens
granskningsyttrande över den



Är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt har stor betydelse för exempelvis
kulturmiljö strandskydd, ekonomiska aspekter, hälsa, rekreation etc.



Kan antas medföra betydande miljöpåverkan, 5kap.7§ PBL

Planbesked

Start
beslut

Program
Behovsbedö
mning

Kungörelse
samråd

Samråds
redogörelse

Underättelse
granskning

Granskning
utlåtande

Figur 3 Planprocessens Utökat förfarande enligt PBL (2010:900), illustration av författaren
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Antagande

Laga kraft

Ett samordnat planförfarande kan tillämpas för ett planförslag som enbart gäller en verksamhet som
tillståndsprövas enligt miljöbalken eller prövas i framtagande av en väg eller järnvägsplan, under
förutsättningar att planförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
över den, 5 kap. 7§ PBL. Samordningen innebär att prövning enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om
byggande av järnväg förenas och att arbetet med upprättande av MKB, granskning och andra underlag
samordnas. (Adolfsson & Boberg, 2015)

5.1 Planbesked
Ett planbesked är ett kommunalt beslut och är den första skriftliga handlingen om att vidta en åtgärd
beträffande en föreslagen planläggning. Bestämmelserna om planbesked gäller besked om upprättande,
ändring och upphävande av detaljplaner samt även ändring och upphävande av områdesbestämmelser. I
handlingen ska det dokumenteras vilken åtgärd som ska göras samt ingå en översiktskarta på aktuellt
område. Om syftet är att uppföra eventuella byggnader ska byggnadsverkens karaktär och ungefärliga
omfattning beskrivas. I planbeskedet ska det framgå om och när kommunen avser att påbörja planarbetet
och kommunen har även skyldighet att ta ett beslut om planbesked inom fyra månader från dagen
begäran inkommit. Ett planbesked får inte överklagas, 13 kap. 2 § PBL. (Boverket, 2014)
På samhällsbyggnadskontoret i Bodens kommun är det samhällsbyggnadschefen Lars Andersson samt
kommunalrådet Inge Andersson som tar beslut om planbesked. De ska bedöma planbeskedet utifrån
bestämmelserna om allmänna och enskilda intressen i 2 kap. PBL. Planbeskedet/uppdraget för Del av
Sävast 23:7, Hornsdal finns bifogat under Bilaga 1.

5.2 Program
För att underlätta arbetet med en detaljplan kan det vara bra att upprätta ett särskilt program där planens
mål och utgångspunkter anges, 5 kap. 10 § PBL. Ett program upprättas ofta vid komplicerande planer
som berör många intressenter och innehåller starka motstående intressen. Detta möjliggör och medför
mer kunskaper och att sakägare m.fl. får en större inblick i planarbetet. Att upprätta ett planprogram är
frivilligt och det är kommunen som gör denna bedömning. Efter att man upprättat ett program ska det ut
på samråd efter samma regler som gäller för själva planen och kommunen ska svara på de synpunkter
som inkommit. (Adolfsson & Boberg, 2015)
Kommunen har gjort bedömningen att ett särskilt planprogram ej behöver utarbetas. Projektet är ett
mindre område som troligtvis inte påverkar många och ett program kommer inte att underlätta arbetet
med att ta fram en detaljplan.
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5.3 Samråd och kungörelse
Samråd ska ske när det tagits fram ett färdigt planförslag. Kommunen är skyldig att samråda om
förslaget med berörda intressenter som länsstyrelsen, lantmäteriet, berörda kommuner och sakägare som
anses bli berörda av den aktuella planen. Syftet med samrådet är att få fram så bra beslutsunderlag som
möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådshandlingar består av en plankarta med
tillhörande bestämmelser och en planbeskrivning för att kunna tolka planen. Eventuella illustrationer kan
vara bra att redovisa så att planens idé och tanke tydligare framförs. Om en miljökonsekvensbeskrivning
har upprättats så ska även den redovisas som ett separat dokument till samrådet. (Adolfsson & Boberg,
2015)
Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen till förslaget, konsekvenser med
förslaget och planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller
annan synpunkt. Kommunen ska redovisa resultatet av samrådet i en samrådsredogörelse där inkomna
synpunkter ska framföras och kommenteras. (Plan-och bygglag(2010:900), 2010)
Samrådstiden för ett utökat förfarande är minst 3 veckor, 5 kap. 11 a § PBL, medans det inte finns några
bestämmelser om samrådstiden i ett standardförfarande. Dessa samrådstillfällen utformas på många
olika vis beroende på vad det är för plan som ska ställas ut. Är det många som berörs så kan det vara bra
att ordna ett offentligt samrådsmöte där synpunkter kan tas emot. Är det endast få som berörs kan det
räcka med utdelad information med tillhörande handlingar. Om planförslaget tagits fram med ett utökat
förfarande ska kommunen kungöra förslaget vid samråd, 5 kap. 11 a § PBL. Detta behövs inte om
förslaget är ett standardförfarande. Med en kungörelse menas det att planförslaget ska införas i alla
lokala dagstidningar samt anslås på kommunens anslagstavla.
Kommunen har en obligatorisk samrådskrets som de alltid måste samråda med, bland annat
Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och berörda kommuner. Kommunen ska även ge tillfälle för
samråd med berörda sakägare, hyresgäster, organisationer som kan tänkas beröras, andra myndigheter än
de statliga etc. Samrådet innebär oftast att planförslaget ändras inför granskning.

5.4 Granskning
När samrådsredogörelsen är klart ska kommunen i en underrättelse informera om sitt förslag till
detaljplan och låta den granskas under en viss tid, 5 kap. 18 § PBL. Det är vid detta tillfälle alla berörda
får ta del av kommunens slutliga planförslag. Under granskningen redovisar kommunen vilka
synpunkter som tillgodosetts och vilka som förkastats efter samrådet.
Tiden för granskning är minst två veckor vid standardförfarande och minst tre veckor för utökat
förfarande. Under granskningen är det inte ett förslag som ställs ut, utan den slutgiltiga planen. Efter
granskningen skriver man ett granskningsutlåtande med samma utformning som samrådsredogörelsen,
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det vill säga en sammanställning av inkomna synpunkter samt en redovisning av kommunens förslag
med anledning till synpunkterna. Under granskningen ska kommunen se till att planförslaget
tillsammans med samrådsredogörelsen finns tillgängliga för alla som vill granska det, 5 kap. 21 § PBL.
(Adolfsson & Boberg, 2015)

5.5 Antagande
En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige om det handlar om större områden, påverkar mångas
intressen, särskilda miljöer och planer som medför större ekonomiska åtaganden för kommunen. Har
planen mindre principiell betydelse kan kommunfullmäktige delegera ansvaret till kommunstyrelsen
eller byggnadsnämnden,5 kap. 27 § PBL. Efter att planen blivit antagen ska kommunen skicka ett
meddelande om detta till bland annat länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare, andra kommuner
som berörs, bostad - och hyresgäster m.fl. Detta ska även tillkännages på kommunens anslagstavla.
Överklagandetiden är tre veckor från och med när detta protokoll tillkännages. (Adolfsson & Boberg,
2015)

5.6 Överklagande
Det är inte alla som kan överklaga en antagen plan utan endast dem som skriftligt inkommit med
synpunkter under granskningen och inte fått dem tillgodosedda. Överklagan att anta en detaljplan lämnas
hos kommunen och går vidare till länsstyrelsen för prövning. Länsstyrelsens beslut får överklagas till
Mark- och miljödomstolen där processen regleras i lagen (1996:242), om domstolsärenden. (Adolfsson
& Boberg, 2015)

5.7 Laga kraft
En detaljplan börjar gälla när kommunens beslut om antagande har vunnit laga kraft, alltså när tiden för
överklagande gått ut. Detta under förutsättning att ingen har överklagat beslutet eller att länsstyrelsen
valt att överpröva beslutet. (Adolfsson & Boberg, 2015)

11

6 Sävast
6.1 Bakgrund
Bodens kommun har en ny översiktsplan på utställning som förväntas bli antagen under sommaren 2017.
Kommunen har även en vision att till år 2025 utveckla fler nya bostadsområden för att uppnå målet med
30 000 invånare.
Boden ligger i Norrbotten ca 3,5 mil innanför kusten. I Bodens kommun bor idag (2017) ca 28 000
personer på en yta av 4500 kvkm. Enligt Bodens befolkningsprognos förväntas staden fortsätta växa och
Sävast/Sävastön är ett av de områden där invånarantalen antas öka. Detta har man bedömt genom att
studera tidigare års befolkningsutveckling.

Befolkningsutveckling Sävast
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Figur 4 Befolkningsutveckling i Sävast enligt Bodens befolkningsprognos 1990-2016 . (SCB, 2016)

Boden kommun har en vision att växa mot Luleå och detta kräver att det finns områden där kommunen
kan exploatera. Sävast är det område där exploateringar har fungerat, tomterna har sålts omedelbart och
detta leder till en vidareutveckling av nya attraktiva småhustomter. Därför gjorde jag en granskning var
kommunen ägde mark i Sävast som eventuellt hade varit ett bra utvecklingsområde för bebyggelse och
kom fram till planområdet markerat med rött i figur 5.
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Figur 5 Föreslaget planområde markerat med rött. Ortofoto från Bodens kommun karttjänst.

Jag som projektledare och anställd åt samhällsbyggnadskontoret lämnade sedan ett förslag till uppdrag
om upprättande av detaljplan till kommunalrådet och samhällsbyggnadschefen, se Bilaga 1 Planbesked.

6.2 Områdets historia
Sävast är en by med månghundraårig historia. Jord- och skogsbruk har haft stort inflytande i området
med sina bördiga marker och fina skogar. Närheten till Luleå älven har även den haft stor betydelse för
försörjningen. I mitten av 1700-talet byggdes gamla Sävast upp till ett litet samhälle med låg- och
mellanstadieskola, en livsmedelsbutik, ett bibliotek och ett postkontor. I och med detta så ökade
invånarantalet och Sävast kunde ses som en tätort.
År 1989 startades ”vision Sävast” som innebar en fortsatt exploatering och samhällsutveckling på de
kvarvarande jordbruksmarkerna på Sävastön. (kommun, 2015)
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6.3 Planområdet
Sävast är beläget mellan riksväg 97 och Luleälven. Folkmängden ligger på cirka 3000 och området
ligger ca 7 km från Boden och ca 30 km från centrala Luleå.
I den kommun övergripande strategiska översiktsplanen pekas stråket Boden-Sävast-Luleå
kommungräns ut som primärt utvecklingsområde, se figur 6.
Tillväxt inom utvecklingsområdet stärker de regionala sambanden och främjar regionens arbetsmarknad.
Rekommendationerna för exploatering inom primärt utvecklingsområde är att planläggning med
detaljplan krävs för en ny sammanhållen bebyggelse. Förutsättningar för hållbart byggande ska vara
vägledande. Tillgång till gång- och cykelvägnät, kollektivtrafik, hållbara VA-lösningar samt fysisk
tillgänglighet är även det viktigt. Hänsyn ska självklar tas till redan befintlig bebyggelsestruktur, boende
miljöer och estetiska värden. (Kommun, 2017)
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 inom
områdena stärker långsiktigt underlag för befintliga servicefunktioner i Sävast samtidigt som
förutsättningarna för utveckling av den kommersiella servicen ökar. (Kommun, 2017)

Figur 6 Bebyggelseutveckling i Sävast och Sävastön, utställningshandlingar för översiktsplan Boden 2025.Föreslagna
planområde markerat med röd skraffering.

14

6.3.1 Offentlig service
I Sävast finns det god tillgång till offentlig service med bland annat väl underhållna idrottsanläggningar.
Det finns många olika idrottsföreningar med många medlemmar. Intill det befintliga planområdet ligger
ett elljusspår där man kan utöva längdskidor, draghund, löpning etc. I Sävast har man även aktiviteter
som fotboll, cykel, bordtennis och golf. Golfbanan som har 18 hål ligger på Tallkronsvägen 2 och är
utsedd till Norrbottens bästa golfbana 4 år i rad. Bodens golfklubb kan även erbjuda en ny
högteknologisk golfsimulator samt restaurang. (Bodens Golfklubb, Lule-Bild, Idenstedt, & Bergman,
2017)
I Sävast finns det tre kommunala förskolor:


Golfkullens förskola, Trånga gatan 33



Örtavallens förskola, Kryddvägen 1



Tallbackens förskola, Fruktvägen 3

När barnen börjar på sexårsverksamhet och årskurs 1–6 så finns detta på Mårängsskolan, Trånga gatan i
Sävast. Det finns även högstadium, Brönjaskolan (årskurs 7–9) på Fruktvägen 3. (Sävast Utveckling |
Lokal utveckling i Sävast, 2017)
6.3.2 Kommersiell service
Den kommersiella servicen i Sävast består av en ICA butik och vid sidan av denna en pizzeria. I ett
strategiskt läge intill 97:an och den södra infarten till Sävast finns Boden Business park som är en
anläggning som inrymmer företagspark, konferenslokaler, restaurang och hotell. Film nord har även
etablerat sig i området och en filmstudio är under uppförande.
6.3.3 Mark och natur
Det aktuella planområdet ligger vackert beläget med ett avstånd på cirka 200 meter till Luleälven.
Området präglas av odlingslandskapet i norr samt en blandning mellan äldre traditionella bebyggelser
med mindre hästgårdar och gamla jordbruksgårdar. På andra sidan av Sävastvägen ligger området
Hornsberg som är ett nyetablerat bostadsområde.
Från Hornsdal har man utsikt mot älven, landskapet, skogen och bergen på andra sidan älven. Hornsdal
ligger längsmed Sävastvägen, väg 588, mellan Sävast och Bodsvedjan, knappt 7 km från Bodens
centrum.
Det föreslagna planområdet är relativt plant med små höjdskillnader. Nordöst om planområdet är det
stora höjdskillnader mot tallskogen och till söder utanför planområdet är det sankmark.
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Sveriges Geologiska AB (numera Sveriges geologiska undersökning, SGU) gjorde 1998 en
markradonutredning över Bodens kommun. De karterade radonrisken i mark i fyra huvudklasser.
Karteringen överfördes till digitalt format under år 2008. Område ligger inom normal till lågrisk område
för radon, se figur 7. Det finns ingen kännedom om förorenad mark inom det aktuella planområdet.

Figur 7 Planområdet ligger inom normal till lågrisk område för radon. Ortofoto från Bodens kommuns karttjäns. Karteringen utförd av
SGU.
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6.3.4 Geoteknik
På uppdrag av Bodens kommun har VIAK AB, Boden, utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för
planläggning för Västra Sävast-Öändan.

Figur 8 Geoteknisk undersökning utförd 1974, Västra Sävast och Öändan, sondering nr 4, 5 och 6 är inom aktuellt
planområdet

Fältarbetet utfördes i oktober och november år 1974 och omfattar viktsondering med motorsond,
provtagning med kolvborr, provtagningsspets och spadborr. Grundvattenståndsobservationerna samt
utsättning och avvägning av borrhålen och inmätning av uppfyllnadsområde gjordes i december 1977.
Inom åkermarken utgör jorden överst av ca 0,3 m matjord och inom skogsområdena ca 0,1 m rotfilt.
Dessutom påträffas fast lagrad silt och sand, som mot djupet antar lösare lagring och övergår i
sulfidhaltig silt. Inom området i öster är sedimenten löst lagrade och därunder förekommer morän.
Djupet till fast botten enligt viktsonderingen varierar mellan 0 och 20 meter.
Enligt Viak AB:s undersökningar så ska grundläggningen i de ljusa områdena ske med plattor i det fasta
ytlagret vid enplanshus. Är det ett bostadshus med två plan kan även här grundläggningen ske med
plattor, eventuellt med pålar. (Forslund & Engström, 1978)
Den utförda grundundersökningen är översiktlig och när området eventuellt planlagts kan en
noggrannare undersökning visa sig vara nödvändig.
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6.3.5 Riksintressen
Det är riksantikvarieämbetet som ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för kulturmiljövården i
enlighet med 3 och 4 kap. Miljöbalken. Syftet är att dessa intressen ska hävdas i den kommunala fysiska
planeringen och i andra beslut om markanvändning. Odlingslandskapet omkring aktuellt planområde
utgör inget riksintresse för kulturmiljövården. Områden som utpekats som riksintressen ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada de aktuella värdena.
6.3.6 Jordbruk
I Sävast finns det mycket jordbruksmark som är av brukningsvärde. Värdefull jordbruksmark bör så
långt som möjligt bevaras och i de fall exploateringar på dessa områden bedöms nödvändiga, behöver
dessa föregås av studier som i ett helhetsperspektiv hanterar frågan.
I samband med översiktsplanarbetet har kommunen uppdragit åt Hushållningssällskapet att inventera
jordbruksmarken inom kommunen, se figur 9. Det föreslagna planområdet omfattar ca 1–1.5 hektar
jordbruksmark och marken är klassad som särskilt brukningsvärd jordbruksmark. Huvudgröda inom
planområdet består av Vårrybs. Potatis och bärodling var inte någon gröda under 2011–2014.
(Sigfridsson, 2016)

Figur 9 Brukningsvärde av jordbruksmark i det aktuella området, Arcmap. Hushållningssällskapets värdering av den
aktuella marken.
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7 Förutsättningar
Jag som projektledare kallade till möte mellan mark- och exploateringsavdelningen och planavdelningen
för att gå igenom förutsättningarna, utvecklingsmöjligheterna samt målet med Hornsdal. Bodens
kommun vill fortsätta växa mot Luleå och kunna erbjuda attraktiva tomter med goda möjligheter vad
gäller kommunikation, infrastruktur, samhällsservice, närheten till rekreation och friluftsliv. Det har
skett stora och många exploateringar i Sävast de senaste åren eftersom det har varit stor efterfrågan på
tomter i närheten av Boden och Luleå.
Detta område ligger även det med bra pendlingsavstånd samt goda bussförbindelser. Det finns stora
rekreationsmöjligheter i skog och mark samt närhet till Luleå älven. Det aktuella området ligger även vid
befintligt bostadsområde med närhet till skola/förskola.
Eftersom jag valt att bevara tallskogen mellan aktuellt planområde samt att exploateringen är småskalig
så blir påverkan av landskapsbilden inte så omfattande. Området inrymmer mark som kommunen redan
äger så kostnaderna kan hållas nere och detaljplanering genomföras omgående.
Förutom det ovanstående finns det många andra faktorer som påverkar utformningen. Det ska vara
attraktiva tomter med goda förutsättningar som ska värderas mot de ekonomiska och de praktiska i form
av underhåll och tillgänglighet.

Inom det aktuella planområdet går VAledningar som man måste ta hänsyn till.
Därför måste planläggningen av gatorna och
marken överläggas med VA- avdelningen på
Bodens kommun.

Figur 10 VA-ledningar inom aktuellt planområde
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VA utlåtande:
Jag kontaktade Anders Sandberg som är VA- ingenjör på tekniska förvaltningen i Bodens kommun samt
Magnus Bäckström som är enhetschef för projekt- och utveckling på VA-avdelningen, Bodens kommun.
Deras utlåtande angående dessa VA-ledningar var att de två ledningarna är tryckledningar för spillvatten
och dricksvatten. Sandberg hävdade att det är tryckledningar med mindre dimensioner som leder igenom
området. Tryckledningar är enklare att lägga om än självfallsledningar. Bäckström hade samma
utlåtande och ansåg att det var bra att avgränsa planområdet där marken är relativt plan för att undvika
besvärliga VA-lösningar till tomterna.
Beab utlåtande:
Jag har även kontaktat Daniel Åhl som är elnätsplanerare på BEAB, Bodens energi. Åhl ansåg att el
kapaciteten för en utbyggnad av detta område är god och att de framtida fastigheterna kan matas från
befintlig nätstation i närheten.
Infrastruktur:
Att framställa nya gator och vägar kostar kommunen mycket pengar därför måste man som projektör
optimera detta och tänka på en dubbelsidig användning av gatorna. Enligt Kerstin Clay som är
trafikplanerare på samhällsbyggnadskontoret ska lokalgatorna vara 12 meter breda.
Eftersom det aktuella planområdet har en intilliggande gång- och cykelväg vid Kryddvägen så kommer
ingen ny gc-väg att utformas.
Dagvatten:
Eftersom att området kommer att bestå av mer hårdgjorda ytor så måste man hitta ett sätt att ta hand om
dagvattnet. Det är viktigt att denna förtätning sker med hänsyn till de pågående klimatförändringarna
som kommer innebära förändrade nederbördsmängder. Åtgärder bör vidtas som minskar risken för att
översvämningar sker. Detta kan förhindras genom att bevara strategiska grönytor där dagvattnet kan
infiltreras och fördröjas. En annan åtgärd kan vara att marken höjdsätts på ett sådant sätt att dagvattnet
kan avledas till ett fördröjningsmagasin eller dagvattenledning.
Tomterna:
Bodens kommun har som standardutförande och mål att nya tomter ska vara omkring 1200kvm. Detta
förslag ska möjliggöra omkring 10 stycken småhustomter med attraktiva lägen. Förtätningen ska ske
med åtanke till god tillgänglighet, närhet till gröna stråk och öppna ytor. Eftersom Hornsdal ligger i
närheten av Luleå älven är det viktigt att tomterna utformas så lockande som möjligt för att få en viss
utsikt mot älven samt de öppna vyerna. En annan viktig punkt är att miljön ska anses trygg och vacker.
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Hornsdal ligger i närheten av Sävastvägen och dess trafik, se figur 11. Tomterna får ej placeras för nära
Sävastvägen eller Kryddvägen på grund av säkerhet och bullernivån.

Figur 11 Illustration av författaren på tänkbar utformning

7.1 Behovsbedömning
När förutsättningarna var undersökta gjordes en behovsbedömning i enlighet med bestämmelserna i
plan- och bygglagen, miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
Behovsbedömningen är den analys som görs för att ta reda på om planen medför en betydande
miljöpåverkan vid genomförande och om en miljökonsekvensbeskrivning behövs eller inte. (Adolfsson
& Boberg, 2015)
Behovsbedömningen ska skickas in till Länsstyrelsen för granskning och detta görs i synnerhet innan ett
färdigt förslag till detaljplan har tagits fram. Länsstyrelsen går igenom behovsbedömningen och lämnar
sedan ett yttrande till kommunen om eventuella åtgärder och förslag. I behovsbedömningen, se bilaga
Behovsbedömning, redovisar jag bland annat den miljöpåverkan som planens genomförande kan tänkas
ge upphov till. Det handlar bland annat om förordnanden/skydd, kulturmiljövård, effekter på miljön,
luft/klimat, vatten, vegetation, djurliv, effekter på hälsan, buller, rekreation etc.
Om betydande miljöpåverkan anses uppstå går miljöbedömningsprocessen vidare och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) måste upprättas. MKB är ett dokument som beskriver planens
miljöpåverkan.
Slutsatser och ställningstagande för det aktuella planområdet Del av Sävast 17:4, Hornsdal:
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
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miljöpåverkan. Det innebär att fortsatt miljöbedömning inte anses nödvändig och en
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen. Kommunen har gjort bedömningen
att ianspråktagandet av marken i Sävast inte medför att en miljöbedömning måste göras då förslaget inte
medför någon betydande påverkan på naturresursen jordbruksmark sett till helhetsperspektivet.
Efter att behovsbedömningen har besvarats av Länsstyrelsen påbörjas arbetet med en planbeskrivning, se
bilaga planbeskrivning. Planbeskrivningen är det dokument som anger syftet med detaljplanen och
förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Av planbeskrivningen ska
framgå bland annat de konsekvenser som genomförandet av detaljplanen medför.

7.2 Förslag
Planförslaget utformas med hänsyn till landskapet och omgivningen. Detta görs genom att planområdet
lokaliserats bredvid befintlig bebyggelse och infrastruktur där traditionella gårdsmiljöer möter
villakvarter med nya exploateringar samt befintligt vägnät. Exploateringen är småskalig och
utformningen av tillkommande bebyggelse regleras för att anpassas till den befintliga.

Figur 12 Föreslagen reglering av planområdet

Förslaget innebär ett bostadsområde med 9 enbostadshus [B] med en tomtstorlek på cirka 1200 kvm i två
rader. Båda raderna får bebyggs med högsta byggnadshöjd 6.5 meter [<6.5>]. På Bodens kommun har
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man börjat reglera högsta byggnadshöjd istället för antal våningar eftersom husen idag konstrueras
annorlunda än för några år sedan. Idag byggs det många ”funkis” villor vilket gör det svårt för
kommunen att avgöra våningsantalet.
Största byggnadsarean regleras till 250kvm [e1250], vilket betyder att själva ”plattan” på marken högst
får vara 250 kvm. Byggnaderna ska placeras minst 4 meter [p1] från tomtgräns till annan
bostadsfastighet. Endast källarlösa byggnader [b1] tillåts. I gräns mot gata får byggnad inte uppföras
närmare än 6 meter [prickmark]. I tomtgräns mot naturmark får inte byggnad uppföras närmare än 4
meter [prickmark].
Med ovan redovisade anpassningar gör Bodens kommun bedömningen att planförslaget inte medför
omfattande påverkan på landskapsbilden och omgivningen.
7.2.1 Teknisk försörjning
Ledningarna för spillvatten och dricksvatten går genom planområdets mitt och måste därmed förflyttas.
Planområdet är relativt litet och kan inte utformas med släpp (naturmark mellan tomterna) för att
undvika dessa ledningar. Området ska anslutas till kommunens VA-nät och efter utlåtandet av Anders
Sandberg, VA- ingenjör, så vet kommunen att dessa ledningar går att förflytta. Ett förslag är att VAledningarna placeras mellan gång- och cykelvägen vid Kryddvägen och de framtida tomterna planlagt
som NATUR.
7.2.2 Gator och trafik
Detaljplanen föreslår en ny lokalgata från Kryddvägen. Lokalgatan är relativt rak med en vändplan vid
dem sista tomterna. Jag har även hänvisat var det kan ske transport av snö och snöupplag.
Parkering ska endast ske inom respektive fastighet.
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8 Resultat
Projektets avsikt och målsättning var att göra en kunskapssammanställning som vidare mynnade ut till
ett utredningsarbete för att undersöka förutsättningarna om en eventuell förtätning inom aktuellt område.
Syftet med examensarbetet är att visa hur arbetet med att ta fram handlingar till en detaljplan kan se ut
och förhoppningsvis kan detta leda till en eventuell exploatering av aktuellt planförslag.
I Bodens kommun har man även färdiga mallar på vad som ska finnas med i ett planuppdrag,
behovsbedömning, planbeskrivning etc. Detta underlättar arbetet med framtagningen av aktuell
information.
Projektet Hornsdal följer ett utökat förfarande eftersom detta projekt kan komma att ha stor betydelse
eller betydande intresse för allmänheten. Det föreslagna planområdet omfattar ca 1–1.5 hektar
jordbruksmark och marken är klassat som särskilt brukningsvärd jordbruksmark av
hushållningssällskapet. Planområdet ägs av Bodens kommun och är inte detaljplanelagt.
Bodens kommun har som målsättning att öka befolkningen till 30 000 personer år 2025.För att nå målet
krävs, bland annat, att kommunen kan erbjuda attraktiva tomter som möjliggör tillväxt.
Sävast har ett attraktivt läge för boende i främst Boden och Luleå. Efterfrågan på planlagda tomter är
mycket stort varför det finns ett behov att upprätta nya detaljplaner för bostadsändamål. Byggande av
nya bostäder är också ett krav för att främja tillväxten. Det är också ett allmänt intresse som ska främjas
enligt PBL.
Förutsättningarna för en expansion i Sävast är stora eftersom det aktuella planområdet ligger i direkt
anslutning av befintliga bostadsområden med god kommunikation, infrastruktur, samhällsservice och
närheten till rekreation och friluftsliv.
Kommunen har i sitt ställningstagande bedömt att behovet av bostäder väger tyngre än värdet av den
specifika jordbruksmarken. Argumentationen för en exploatering av den brukningsvärda
jordbruksmarken är att bostadsbristen i Boden är stor och att det endast är jordbruksmark som finns att
tillgå i Sävast.
Vid varje detaljprövning görs en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. Kommunen gör vid
prövning en bedömning om de konsekvenser som förväntas uppkomma i och med genomförandet av
planen kan anses rimliga. Vid bedömningen tar kommunen ställning till den positiva nyttan i och med
det genomförda projektet i proportion till de förväntande upplevda (negativa) konsekvenserna. Sett till
kommunens bostadsförsörjningsansvar och det stora antal bostäder som behöver produceras de
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kommande åren för att möta den mycket stora efterfrågan arbetar kommunen aktivt med att utveckla och
förtäta befintliga platser med god och nära tillgång till service, handel och kommunikationer.
Vid planarbetet för aktuellt område har givetvis hänsyn tagits till de ovanstående faktorerna.
Infrastrukturen är utbyggd i området, det finns befintlig och pågående bebyggelseområden i direkt
anslutning till jordbruksmarken. Fortsatt bebyggelse har stöd i Bodens kommuns översiktsplan 2025,
som förväntas antas under sommaren 2017.Det är en stor efterfrågan av bostäder i Sävast samt att
marken har exproprierats för bostadsändamål.
Planen är förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken. Inga miljökvalitetsnormer bedöms komma att
överskridas till följd av detaljplanen.
Detaljplanen föreslås ge förutsättningar för att uppföra ett tiotal friliggande bostäder i max två våningar.
Lokaliseringen föreslås ske intill befintlig detaljplanelagt område i öst.
Planförslaget utformas med hänsyn till landskapet och den omkringliggande bebyggelse strukturen.
Detta görs genom att planområdet lokaliserats inom ett område med god infrastruktur, god tillgång till
offentlig service, rekreationsområden samt befintligt vägnät.
Tillkommande bebyggelse ansluts till befintlig bebyggelsestruktur genom tomternas placering.
Exploateringen är småskalig och utformningen av tillkommande bebyggelse regleras för att anpassas till
den befintliga. Detta görs genom en angiven minsta tomtstorlek till 1100 kvm, max två våningar samt en
byggrätt som relateras till fastighetsarean.
Sett till helhetsperspektivet och att det utpekade området endast är cirka 1.5 hektar stort gör Bodens
kommun slutsatsen att planförslaget inte medför omfattande påverkan på landskapsbilden och det
omkringliggande odlingslandskapet.
Resultatet av plankartans utformning och reglering kan ses i figur 13 samt bilaga 4 Plankarta.
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Figur 13 Plankartan, illustration av författaren
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9 Diskussion/Slutsats
Syftet och de långsiktiga målen med denna rapport var att utreda förutsättningarna för en eventuell
exploatering i Sävast samt att utredningen leder till en antagen detaljplan.
Projektet innebar att jag skulle leda ett utredningsarbete om en eventuell exploatering av ett
bostadsområde i Sävast. Det gjordes utredningar, undersökningar, analyser/ bedömningar av risker,
konsekvenser och möjligheter.
I teorin framkommer det hur de olika delarna i en planeringsprocess går till samt vilka olika utredningar,
undersökningar, analyser/ bedömningar av risker och konsekvenser som har lagt grunden till detta
arbete.
Under examensarbetets gång har det blivit mer och mer klart hur invecklad och komplicerad en
detaljplaneprocess är. Processens framgångar och motgångar styrs av en rad olika faktorer där vissa kan
få mer eller mindre genomslag.
Alla parter måste känna ett gemensamt ansvar att processen ska gå så bra som möjligt. Det gäller
handläggare, politiker, allmänheten, kommunen osv. Planprocessen ska vara ett samspel mellan flera
olika aktörer.
Politiken har ett inflytande på flera olika sätt. Tiden för detaljplaneprocessen kan i hög grad påverkas av
den inställning politikerna har för projektet eller hur smidigt den politiska beslutsprocessen går. Detta
kan vara en bristande länk eftersom att tjänstemännen kan anse att det finns goda förutsättningar och
möjligheter medans politikerna anser att det inte är aktuellt och prioriterat i dagens läge.
Vad som ska regleras i en detaljplan och inte är en viktig fråga. Genom att ha en hög detaljeringsgrad
och gestaltningsprogram så kan kommunen med större säkerhet presentera hur den kommande
bebyggelsen kommer att se ut. De synpunkter som Länsstyrelsen har spelar ofta en stor roll för projektet,
speciellt om det är svåra frågor som måste lösas. Om detaljplanen senare överklagas görs det också till
Länsstyrelsen, så de har en roll i både planprocessen och i den efterföljande överklagandeprocessen. Det
är viktigt att poängtera att mitt examensarbete med behovsbedömning och planbeskrivning är ett
utredningsarbete som ännu inte samråtts med Länsstyrelsen eller andra sakägare.
Det aktuella området i Sävast har tyvärr inte prioriterats på samhällsbyggnadskontoret så jag har fått
strukturera upp alla arbetsmoment själv vilket har varit väldigt lärorikt. Att få planera utifrån gällande
regleringar, skyddsvärden, effekter på miljön, effekter på hälsan, naturresurser etc har gett mig en stor
inblick och arbetserfarenhet av vad det innebar att samarbeta med olika experter inom dessa områden för
att sedan samla in kunskapen för att få ett noggrant resultat.
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Svårigheterna i detta arbete var bristen på erfarenhet eftersom att arbetet med att ta fram planhandlingar
oftast tar längre tid än vad man förutspått. Detta beror oftast på den politiska ärendegången. Kunskapen
om hur detaljplaneprocessen går till samt hur de på Bodens kommun arbetar har jag lärt mig under
arbetets gång och har därför även stött på oförutsägbara hinder som bland annat i vilken ordning allt ska
dokumenteras och utföras.
Den största och viktigaste frågan i detta examensarbete är Bodens kommuns fortsatta förtätning i Sävast
för snart finns det inga möjligheter för mer exploateringar i Sävast om man ej får exploatera
jordbruksmark.
Valet står mellan att ha kvar jordbruksmark eller bebygga området. Dessa markanvändningar kan inte
bedrivas samtidigt. Jag anser också att värdefull jordbruksmark i möjligaste mån bör bevaras, men i
vissa lägen behöver avgränsningar göras, oftast i fall som detta. Bedömningen är att ianspråktagandet av
marken på Sävast inte medför att en miljöbedömning måste göras då förslaget inte medför en betydande
påverkan på naturresursen jordbruksmark sett till kommunens totala jordbruksareal. Avsikten med att
upprätta en miljöbedömning och MKB är att i ett tidigt skede föra in miljöaspekter i planförslaget, där
olika alternativ vägs mot varandra.
Ny bebyggelse medför nästan alltid att pågående markanvändning oåterkalleligen upphör. Återstående
byggbar mark i Sävast är i stort sett endast jordbruksmark. Den ofta använda synpunkten att ” ta annan
mark i anspråk” är då inte lätt att efterkomma här. Kan man inte bebygga fler området i Sävast innebär
detta att man inte kan ta i anspråk befintlig infrastruktur och annan utbyggd samhällsservice som bland
annat förskolor, skolor, butiker, idrottsanläggningar mm.
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BILAGOR
Bilaga 1 Planbesked
Delegationsbeslut
Datum

2017-04-10
Kommunledningsförvaltningen
Cecilia Kvibacke 0921-62706
Cecilia.kvibacke@boden.se

Uppdrag om upprättande av detaljplan
Beslut
Samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Sävast 17:4

Beskrivning av ärendet
Området är beläget i Sävast, öster om Luleå älven och Sävastvägen. Planområdet är cirka 1.5
hektar och består till största del av jordbruksmark, åker, med huvudgröda vårrybs. Området
angränsar mot befintlig detaljplanelagt område i nordöst, 25-P76/18 och till väster ligger
området Hornsberg, 25 82-P11/10. I norr gränsar planområdet till Kryddvägen samt av de
öppna landskapsytorna vid Åbergstorp.
Det aktuella planområdet ägs av Bodens kommun och planläggningen syftar till att pröva
förutsättningarna för utbyggnad av ett tiotal enbostadshus inom området.

Delegation från
Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 8:13 i reglemente för
delegering av kommunstyrelsen beslutanderätt.
Inge Andersson
Kommunalråd

Lars Andersson
Samhällsbyggnadschef

Bilagor
Översiktskarta
Delges
Kommunstyrelsen
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Behovsbedömning
2017-04-27

Bilaga 2 Behovsbedömning

BEHOVSBEDÖMNING
Detaljplan för Del av
fastigheten Sävast 17:4

Bodens kommun, Norrbottens län
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Behovsbedömning detaljplan för Del av fastigheten Sävast 17:4
Bodens kommun, Norrbottens län

BEDÖMNING AV DETALJPLANENS MILJÖPÅVERKAN
BAKGRUND
Bodens kommun har målsättningen att öka befolkningen till 30 000 personer år 2025. För att
nå målet krävs, bland annat, att kommunen kan erbjuda attraktiva tomter som möjliggör
tillväxt.
Sävast är en tätort som ligger beläget mellan riksväg 97 och Luleälven. Det aktuella
planområdet ligger vackert beläget med cirka 200 meter till Luleälven. Området präglas av
odlingslandskapet i norr samt en blandning mellan äldre traditionella bebyggelser och
nyetableringar vid Hornsberg.
I den förslagna översiktsplanen 2025 Bodens kommun utgör Sävast ett primärt
utvecklingsområde för bebyggelse. Tillväxt inom utvecklingsområdet stärker de regionala
sambanden mellan Boden-Luleå.

PLANENS SYFTE
Området ligger strategiskt, nära Boden-Sunderby sjukhus-Luleå och en ökad befolkning inom
området stärker långsiktigt underlag för befintliga servicefunktioner i Sävast samtidigt som
förutsättningarna för utveckling av den kommersiella servicen ökar. Detaljplanen syftar till att
möjliggöra ett tiotal nya tomter för bostadsbebyggelse i Sävast och att kartlägga strukturen för
tillkommande bebyggelse vad gäller lokalgatans placering, byggnadernas utformning och
omfattning.

AVVÄGNING ENLIGT HUSHÅLLNINGSREGLERNA I MILJÖBALKEN
Planen är förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken. Inga miljökvalitetsnormer bedöms komma
att överskridas till följd av detaljplanen.
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PLANDATA
Läge och pågående markanvändning
Planområdet ligger i Sävast och omfattar cirka 1.5ha . Området ligger öster om Sävastvägen
och Luleå älven. Planområdet avgränsas mot befintlig bebyggelse i öster samt tallskog. I norr
gränsar planområdet till Kryddvägen samt av de öppna landskapsytorna vid Åbergstorp. I
planens norra del finns en gång- och cykelväg som förenar området med centrala Sävast.
Marken utgörs idag av jordbruksmark, åker, där huvudgrödan är Vårrybs. Området är ej
detaljplanelagt.

Figur 1 Aktuellt område markerat med rött

Areal och markägarförhållanden
Planområdet omfattar cirka 1.5 ha. Marken ägs av Bodens kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I kommunens översiktsplan från 1990 anges
rekommendationer att för ny bebyggelse i Sävast
bör detta föregås av detaljplan. Markanvändningen
föreslås till jordbruksmark samt bostadsbebyggelse.

Figur 2 Utdrag från gällande översiktsplan för
Sävast 1990, föreslaget planområde markerat
med gult
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I den förslagna översiktsplanen 2025 Bodens

kommun ingår Sävast i det primära
utvecklingsområdet för bebyggelse.
Rekommendationerna i översiktsplanen 2025 är
att bebyggelse ska prioriteras inom området,
även mark som inte avsatts för bebyggelse kan
vara angeläget. Planläggning med detaljplan
krävs för ny sammansatt bebyggelse.
Förutsättningar för hållbar utveckling ska vara
vägledande och tillgång till gång- och cykelnät,
kollektivtrafik, hållbara VA-lösningar samt
fysisk tillgänglighet är viktiga punkter.
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelsestruktur,
boende miljöer samt estetiska värden.

Figur 3 Primärt utvecklingsområde för
bebyggelse, utställningshandlingar
översiktsplan 2025 Bodens kommun.
Planområdet markerat med rött

Detaljplan
Det förslagna planområdet omfattas inte av detaljplan men angränsar till det nybyggda
området Hornsberg, 2582-P11/10. Marken öster om området är även den detaljplanelagd, 25P75/18.

Figur 4 Nu gällande detaljplaner. Planområdet markerat med rött
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BEHOVSBEDÖMNING
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.

Slutsatser och ställningstagande
Cirka 1.5 hektar jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse. Hushållningssällskapet har
klassat marken som särskild brukningsvärd jordbruksmark och huvudgrödan är Vårrybs.
Sävast är ett attraktivt bostadsområde främst för Boden och Luleåbor men också för personer
från och utanför länet. Målet är att skapa tillväxt genom att erbjuda attraktiva tomter.
Utbyggnaden av Sävast har pågått under flera år och idag finns i stort sett bara jordbruksmark
kvar att bebygga. Det föreslagna planområdet utgör endast en liten del av befintlig
jordbruksmark i Sävast. Marken är omringad av bostadsbebyggelse samt Sävastvägen och
Kryddvägen så det är inte ett sammanhängande jordbruksområde.

Planområdet 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 området innebär en förtätning och viss utvidgning av befintlig
bebyggelse. Ökad befolkning inom aktuellt planområde stärker långsiktigt underlag för
befintliga servicefunktioner i Sävast samtidigt som förutsättningarna för utveckling av den
kommersiella servicen ökar. Planområdet omfattar endast 1.5 hektar jordbruksmark, åker, och
för att tillgodose det väsentliga samhällsintresset föreslås marken tas i anspråk för
bostadsbebyggelse. Området omges av villabebyggelse i öster och väster.
Området och marken har egenskaper som kommunen vet att människor uppskattar i samband
med boende. Kommunen har bedömt att utnyttjandet av dessa värden i samband med
bostadsändamålet leder till en avsevärd större nytta än om marken används för
jordbruksändamål. Ett annat sätt att uttrycka saken på är att bristen av mark där människor
med egna medel vill betala för att bo är större än bristen på mark där människor för egen
försörjning vill odla marken. Detta är ett hushållningsperspektiv som kommunen har att
förhålla sig till. Mark ska användas för det marken är lämpligast för och kommunens prövning
har lett fram till att det är bostadsändamål.
Med utgångspunkt från bilaga 4 till MKB-förordningen (1998:905) gör kommunen den
sammanvägda bedömningen att ett genomförande av den föreslagna detaljplanen inte riskerar
att medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att fortsatt miljöbedömning inte är
nödvändig och att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen.
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Planens styrande egenskaper
Detaljplanen föreslås ge förutsättningar för att uppföra ett tiotal friliggande bostäder i max två
våningar. Lokaliseringen föreslås ske intill befintlig detaljplanelagt område i öst.
Planförslaget utformas med hänsyn till landskapet och den omkringliggande bebyggelse
strukturen. Detta görs genom att planområdet lokaliserats inom ett område med god
infrastruktur, god tillgång till offentlig service, rekreationsområden samt befintligt vägnät.
Tillkommande bebyggelse ansluts till befintlig bebyggelsestruktur genom tomternas
placering. Exploateringen är småskalig och utformningen av tillkommande bebyggelse
regleras för att anpassas till den befintliga. Detta görs genom en angiven minsta tomtstorlek
till 1100 kvm, max två våningar samt en byggrätt som relateras till fastighetsarean.
Sett till helhetsperspektivet och att det utpekade området endast är cirka 1.5 hektar stort gör
att Bodens kommun bedömer att planförslaget inte medför omfattande påverkan på
landskapsbilden och det omkringliggande odlingslandskapet.

Planens tänkbara effekter
Den miljöpåverkan som planens genomförande kan tänktas ge upphov till redovisas i checklistan
nedan.
Gällande regleringar
och skyddsvärden
Förordnanden/skydd

Ja

3-4 kap MB (särskilda hushållningsbestämmelser, riksintresse för
natur- och kulturmiljövård,
kommunikationer,
försvarsmakten och rörligt friluftsliv)
7 kap MB? (natur-/ kulturreservat,
biotopskydd, strandskydd eller
dylikt.)
Vattenskyddsområde?

Nej

X

X

Området omfattas inte av riksintresset för
kulturmiljövård

Området ingår inte i LST Norrbottens
kulturmiljöprogram eller bevarandeprogram
för odlingslandskap, natur- och kulturvärden

X

Område för internationella
konventioner? (natura 2000,
UNESCO Världsarv etc.)

X
Ja

Nej

Byggnadsminne eller fornminne

X

Område med höga naturvärden?
(utpekade i naturvårdsprogram
eller som nyckelbiotop?)
Ekologiskt känsligt område, belagt
Med andra restriktioner?

X

Område som är opåverkat eller
område med särskilda värden ur
boende synpunkt? (oexploaterat
bullerfri zon, närrekreationsområde)

Kommentar

Kommentar

X

X
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Är området påverkat av skyddsavstånd?
(riktvärde för skyddsavstånd till ny
och befintlig bebyggelse)
Strider planen mot gällande ÖP?

X

I gällande ÖP från 1990 är
markanvändningen jordbruksmark. I den
förslagna översiktsplanen 2025, Bodens
kommun, är området inom
utvecklingsområde för bebyggelse.

X

Ja

Effekter på miljön

Nej

Kommentar

Mark
Har det aktuella planområdet
tidigare använts som tipp,
utfyllnadsplats eller liknande som
gör att det finns risk för
föroreningar i mark eller vatten?
Kan planens genomförande orsaka:
 Instabilitet i markförhållandena?
 Skada eller förändring på
någon geologisk formation?
 Risk för erosion?
 Förändring i sedimentförhållandena i vattendrag, sjö
eller havsområde?

X

X
X
X
X

Luft och klimat
Kan planens genomförandeorsaka:
Ja

Gällande regleringar
och skyddsvärden

Nej

Förändringar negativt i temperatur,
vind, sol och skuggförhållandena?

X

Påverkan på dagvattnet? (infiltration
och fördröjning)

Vegetation
Kan planens genomförande orsaka:
Betydande förändringar i antalet eller
sammansättningen av växtarter eller
växtsamhällen
Påverkan på någon hotad/rödlistad
växtart eller växtsamhälle?

Påverkan på möjligheten för flora och
fauna att fritt röra sig mellan olika
omr?

Kommentar

Planområdet består av jordbruksmark. Då
marken delvis kommer att hårdgöras
påverkas markens naturliga infiltration

X

Ja

Kommentar

Nej
X

X

X
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Djurliv

Ja

Nej

Kan planens genomförande orsaka:
Betydande förändringar av antalet eller
sammansättningen av djurarter i
området? (däggdjur, fåglar, fiskar,
reptiler, insekter)

Kommentar

X

Påverkan på någon hotad/rödlistad
djurart?

X

Effekter på hälsan
Störningar, utsläpp, buller,
Vibrationer
Kan genomförandet av planen
medföra:
Ökade utsläpp av hälsofarliga ämnen?

X

Ökning av nuvarande ljudnivå?
Marginell ökning. Sävastvägen genererar
1300 ÅVADT (års variation dygns trafik)
Kryddvägen genererar 940 ÅVADT

X

Att människor exponeras för ljudnivåer
över rekommenderade gränsvärden?

X

Ja

Ljus, skarpt sken och skuggor

Nej

Nya ljussken som kan vara bländande?

X

Stora eller rörliga skuggor?

X

Säkerhet
Kan genomförandet av planen
medföra:
Explosionsrisk?

X

Risk för utsläpp av farliga ämnen vid
olycka?
Risk för att människor utsätts för
strålning?
(radon eller elektromagnetiska fält)
Risker i samband med transport av
farligt gods?

Gällande regleringar
och skyddsvärden
Miljöpåverkan från omgivningen
Finns befintlig miljöstörande
verksamhet i omgivningen på för kort
skyddsavstånd enligt ”Bättre plats för
arbete”?
Finns risk för påverkan av radon från
mark eller byggnadsmaterial?

Planområdet bedöms inte påverkas av
bullernivåer som överskrider
rekommenderade gränsvärden.
Kommentar

X
X

X

Ja

Nej

Kommentar

X

Låg till normalrisk område för radon
X
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Hushållning med mark, vatten
och andra resurser
Mark och vattenanvändning
Kan genomförandet av planen medföra
avsevärd förändring av mark- eller
vattenanvändningen i området?
 Faktiska förhållanden
 Enligt gällande plan

Ja

Nej

Kommentar

Aktuellt planområdet är ej detaljplanelagt
men ses dock som ett passande område att
bebygga med bostäder då stora delar av den
omkringliggande bebyggelsen består av
bostadshus.

X

Naturresurser
Kan planens genomförande medföra
uttömmande av ej förnyelsebar
naturresurs?

Finns möjlighet för fastighetsnära
källsortering?

Knappt 1.5 ha jordbruksmark tas i anspråk för
bostadsbebyggelse. Är klassat som särskild
brukningsvärd jordbruksmark av
hushållningssällskapet. Ingen bär eller
potatisodling mellan 2011–2014

X

X

Transporter/kommunikation
Finns möjlighet att nyttja kollektivtrafik?

Finns goda förbindelser med lokaltrafik med
hållplatser längs Kryddvägen, busslinje 1.
Även goda förbindelser med Länstrafiken
busslinje 28.

X

Ger planen betydande ökning av
fordonstrafik?

X

Rekreation/rörligt friluftsliv
Försämrar planen kvalitet eller kvantitet
på någon rekreationsmöjlighet? (strövområde, vandringsled, friluftsanläggning).

X

Kulturmiljövård
Kan planen negativt påverka område
med fornlämningar eller annan
kulturhistorisk värdefull miljö?

X

Landskapsbild
Kan planen försämra någon vacker
utsikt eller landskapsmässig skönhet
eller skapas någon för allmänheten
obehaglig landskaps- eller stadsbild?

X
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Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
2017 April
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Samrådshandlingar
2017-05-17
KS 283–17

Bilaga 3 Planbeskrivning

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheten Sävast 17:4
Bodens kommun, Norrbottens län
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Förslag till Detaljplan för del av Sävast 17:4, Bodens kommun, Norrbottens län.

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR

Följande handlingar utgör förslaget:
 Plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser
 Denna planbeskrivning
Följande handlingar tillhör förslaget:
 Fastighetsförteckning
 Grundkarta i skala 1:1 000

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 handläggas med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) SFS 2014:1014.
Förfarandet har valts med hänsyn till att planförslaget anses ha betydande intresse för
allmänheten då allmän plats berörs.

PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND
Bodens kommun har som målsättning att öka befolkningen till 30 000 personer år 2025. För
att nå målet krävs, bland annat, att kommunen kan erbjuda attraktiva tomter som möjliggör
tillväxt.
Sävast har ett attraktivt läge för boende i främst Boden och Luleå. Efterfrågan på planlagda
tomter är mycket stort varför det finns ett behov att upprätta nya detaljplaner för
bostadsändamål. Byggande av nya bostäder är också ett krav för att främja tillväxten. Det är
också ett allmänt intresse som ska främjas enligt PBL.
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Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna för utbyggnad av ett tiotal enbostadshus inom
området del av Sävast 17:4, Hornsdal.

AVVÄGNING ENLIGT HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSERNA I
MILJÖBALKEN
Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte strider mot
hushållningsbestämmelserna i kap 3 och 4 Miljöbalken.

PLANDATA
Läge
Området ligger öster om Sävastvägen och Luleå älven. Planområdet avgränsas mot befintlig
bebyggelse i öster samt tallskog. I norr gränsar planområdet till Kryddvägen samt av dem
öppna landskapsytorna vid Åbergstorp. I planens norra del finns en gång- och cykelväg som
förenar området med centrala Sävast.
Marken utgörs idag av jordbruksmark, åker, med huvudgröda Vårrybs. Det förslagna
planområdet är inte detaljplanelagt.
Areal
Planområdet omfattar ca 1.5 hektar.
Markägarförhållanden
Marken ägs av Bodens kommun.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I kommunens översiktsplan från 1990 föreslås markanvändningen jordbruksmark samt
skrivna rekommendationer att ny bebyggelse i Sävast bör föregås av detaljplan.

Figur 1 Utdrag från gällande översiktsplan för Sävast 1990,
föreslaget planområde markerat med gult

I den föreslagna översiktsplanen 2025 Bodens kommun, som förväntas bli antagen sommaren
2017, ingår Sävast i det primära utvecklingsområdet för bebyggelse. Rekommendationerna i
översiktsplanen 2025 är att bebyggelse ska prioriteras inom området, även mark som inte
avsatts för bebyggelse kan vara angeläget.

Figur 2 Primärt utvecklingsområde för bebyggelse, utställningshandlingar översiktsplan 2025 Bodens kommun.
Föreslaget planområde markerat med gult
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Planläggning med detaljplan krävs för ny sammansatt bebyggelse.
Förutsättningar för hållbar utveckling ska vara vägledande och tillgång till gång- och
cykelnät, kollektivtrafik, hållbara VA-lösningar samt fysisk tillgänglighet är viktiga punkter.
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelsestruktur, boende miljöer samt estetiska värden.
Detaljplan
Det förslagna planområdet omfattas inte av
detaljplan men angränsar till det nybyggda
området Hornsberg, 2582-P11/10. Marken öster
om området är även den detaljplanelagd, 25P76/18.

Figur 3 Planområdet markerat med rött med omkringliggande
detaljplaner.

Program
Program har inte upprättats för området.
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.
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.
Det förslagna planområdet ligger intill befintlig bebyggelse och angränsar mot Sävastvägen
samt Kryddvägen. Planområdet består av 1–1.5 hektar jordbruksmark, åker, och huvudgrödan
är Vårrybs. Ingen potatis eller bär odling har förekommit mellan 2011–2014.
Bedömningen är att ianspråktagandet av marken på Sävast inte medför att en miljöbedömning
måste göras då förslaget inte medför en betydande påverkan på naturresursen jordbruksmark
sett till kommunens totala jordbruksareal. Avsikten med att upprätta en miljöbedömning och
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MKB är att i ett tidigt skede föra in miljöaspekter i planförslaget, där olika alternativ vägs mot
varandra. Valet står mellan att ha kvar jordbruksmarken eller bebygga området.

Dock kan jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse som stärker möjligheterna till effektiva
kollektivtrafiklösningar samt där befintlig samhällsservice och infrastruktur kan nyttjas.
Området och marken har egenskaper som kommunen vet att människor uppskattar i samband
med boende. Kommunen har bedömt att utnyttjandet av dessa värden i samband med
bostadsändamålet leder till en avsevärd större nytta än om marken används för
jordbruksändamål. Ett annat sätt att uttrycka saken på är att bristen av mark där människor
med egna medel vill betala för att bo är större än bristen på mark där människor för egen
försörjning vill odla marken. Detta är ett hushållningsperspektiv som kommunen har att
förhålla sig till. Mark ska användas för det marken är lämpligast för och kommunens prövning
har lett fram till att det är bostadsändamål.
En ny översiktsplan (ÖP) är under upprättande. I dagsläget har förslaget varit utställt för
samråd och är utställt för granskning. I mitten av året beräknas kommunfullmäktige anta
förslaget. I denna ÖP har Sävast pekats ut som utvecklingsområde för bebyggelse. I dessa
områden bedöms bebyggelseutveckling utgöra en från allmän synpunkt god hushållning i
enlighet med 3 och 4 kap. i miljöbalken. Det som föreslås i den aktuella detaljplanen är
därmed förenlig med både gällande och utställd ÖP:s intentioner.

Bodens kommun har målsättningen att öka befolkningen till 30 000 personer till år 2025. För
att nå målet krävs, bland annat att kommunen kan erbjuda attraktiva tomter som möjliggör
tillväxt. Det är bostadsbrist i Boden idag och kommunens bostadsförsörjningsprogram visar
att det behöver byggas cirka 1400 bostäder inom centralorten där också Sävast ingår. Det
finns därför ett stort behov att upprätta detaljplaner för att möta efterfrågan och möjliggöra
fortsatt tillväxt. Bostadsbyggande är också ett allmänt intresse som ska främjas enligt PBL.
Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsens ordförande har genom sin delegation gett Samhällsbyggnadskontoret i
uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt planområde.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation
Marken består till största delen av jordbruksmark, åker, där huvudgröda är Vårrybs. Inom det
föreslagna planområdet är marken relativt plan med små höjdskillnader. Till öster om
planområdet är det mesta dels tallskog med stora höjdskillnader. Till söder gränsar marken
mot ett våtmarksområde, vilket inte är med i det föreslagna planområdet. Norr om området
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präglas vegetationen av öppna landskapsytor och ca 200 meter till väster om området ligger
Luleå älven.
Den största delen av området planeras som kvartersmark för enbostadshus. Det innebär bland
annat att en ny lokalgata kommer att konstrueras samt att marken hårdgörs för dessa ytor
Geotekniska förhållanden
På uppdrag av Bodens kommun har VIAK AB, Boden, utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning för planläggning för Västra Sävast-Öändan.

Figur 4 Geoteknisk undersökning utförd 1974, Västra Sävast och Öändan, sondering nr 4, 5 och 6 är inom aktuellt
planområdet

Fältarbetet som utförts i oktober och november år 1974 och den omfattar viktsondering med
motorsond, provtagning med kolvborr, provtagningsspets och spadborr.
Grundvattenståndsobservationerna samt utsättning och avvägning av borrhålen och inmätning
av uppfyllnadsområde gjordes i december 1977.
Jorden utgörs inom åkermark överst av ca 0,3 m matjord och inom skogsområdena ca 0,1 m
rotfilt. Dessutom påträffas fast lagrad silt och sand, som mot djupet antar lösare lagring och
övergår i sulfidhaltig silt. Inom området i öster är sedimenten löst lagrade och där under
förekommer morän. Djupet till fast botten enligt viktsonderingen varierar mellan 0 och
20meter.
Enligt Viak AB:s undersökningar så ska grundläggningen inom området ske med plattor i det
fasta ytlagret vid enplanshus. Är det ett bostadshus med två plan kan även här
grundläggningen ske med plattor, eventuellt med pålar
Den utförda grundundersökningen är översiktlig och när området eventuellt planlagts kan en
noggrannare undersökning visa sig vara nödvändig.
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Förorenad mark
Det finns ingen information om förorenad mark inom föreslaget planområde.
Radon
Ungefär halva området, den sydöstra delen, bedöms vara ett normalriskområde för radon.
Området i övrigt bedöms vara ett lågriskområde. Normalriskområdet kommer att undersökas
närmare med avseende på förekomst av radon.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom området.
Trafik och buller
Sävastvägen ligger pararellt med det förslagna planområdet och genererar 1300 fordon/ådt.
Från Kryddvägen genereras 940 fordon/ådt.
De här planerade tiotalet enbostadshus beräknas ge ett tillskott till Sävastvägen samt
Kryddvägen på cirka 70 fordon/ådt.
Tomterna är belagda med 25 meters avstånd från Sävastvägen. De ljudnivåer som påverkar de
planerade bostäderna närmast Sävastvägen beräknas ligga på cirka 55 dBA ekvivalentnivå,
vilket är den högsta rekommenderade ljudnivån.

Bebyggelseområden
Bostäder
Inom planområdet föreslås 9 enbostadshus [B] i två rader. Båda raderna får bebyggas med
högsta byggnadshöjd 6.5 meter [<6,5>] och med den största byggnadsarean 250 kvm [e1250].
Byggnaderna ska placeras minst 4 meter [p1] från tomtgräns till annan bostadsfastighet.
Endast källarlösa byggnader [b1] tillåts. I gräns mot gata får byggnad inte uppföras närmare
än 6 meter [prickmark]. I tomtgräns mot naturmark får inte byggnad uppföras närmare än 4
meter [prickmark].

Offentlig service
Ingen offentlig service föreslås byggas inom området. Närmaste stadsdel med offentlig
service såsom förskola och skola finns i Sävast, med ett avstånd på cirka två kilometer.
Kommersiell service
Ingen kommersiell service föreslås byggas inom området. En livsmedelsaffär och pizzeria
finns i Sävast.
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Inom Boden Business Park (fd Skapa) finns arbetsplatser i form av företagslokaler, kontor,
hotell och restauran.. Filmpool Nord avser också att flytta sin verksamhet hit.
I anslutning till golfbanan finns även här en restaurang.
Tillgänglighet
Tillgängligheten hanteras i bygglovsskedet.
Kommunikationer till och från området är goda. Lokaltrafiken linje 1 trafikerar
Sävastvägen/Kryddvägen. Länstrafiken har även den goda förbindelser mellan Sävast-Boden
och Luleå-Sävast.

Friytor
Lek och rekreation
I Sävast finns ett relativt stort fritids- och rekreationsutbud. I Träffpunkten finns fritidsgård
och sporthall, fotbollsplaner varav en med konstgräsmatta, elljusspår, golfbana mm. Det finns
också aktiva idrottsföreningar, bland annat inom längdskidåkning och fotboll.
Det belysta längdskidspåret ligger cirka 400meter nordöst om aktuellt planområde.
Luleå älv flyter cirka 200 meter väster om planområdet. Där finns möjligheter till bland annat
bra fiske, båt- och kanotturer.
Naturmiljö
Till norr och öster om området finns ett omfattande landskapsområde, Åbergstorp, samt
avgränsas planområdet av ett skogsområde mot befintlig bebyggelse. Mot Söder gränsar
planen också mot skogsmark och ett våtmarksområde. Inom planen omges kvartersmarken av
naturmark [NATUR].
Vattenområden
Planområdet ingår inte inom något vattenområde.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel-, och mopedtrafik
Den planerade bebyggelsen föreslås anslutas till Kryddvägen i planens norra del via en
lokalgata [GATA].
En gång- och cykelväg följer Kryddvägen fram till det övergripande gc-systemet i Sävast.
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Kollektivtrafik
Kryddvägen har tre stycken hållplatser för kollektivtrafik. Med hänsyn till den nya
lokalgatans placering kan det bli aktuellt med en förflyttning av busshållplatsen närmast
området.

Figur 5 Kollektivtrafik Kryddvägen

Parkering
Parkering sker på den egna tomten
Störningar
Den nya bebyggelsen alstrar cirka 70 fordonsrörelser per års dygn. Trafik från befintliga
områden i söder och väster om området medför inga nämnvärda störningar för området.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vatten och avlopp kommer anslutas till det kommunala VA-nätet.
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Dagvatten
Detaljplanen medger att 9 tomter bildas med en tillåten byggnadsarea på 250 m2.
Exploateringen innebär att cirka 1 hektar gröna ytor tas i anspråk som hårda ytor för
byggnader och vägar. Det innebär att ökade mängder dagvatten måste hanteras.
Planområdet är relativt flackt men gränsar till öster av mark med stora nivåskillnader.
Höjdförutsättningarna medför att inte allt dagvatten naturligt kommer att rinna mot befintlig
dagvattenledning som löper längs områdets sydliga gräns. Befintliga dagvattenledningar har
Luleälven som recipient.
Dagvattenledningar dimensioneras inte alltid så att allt vatten, till exempel vid mer
omfattande nederbörd, kan avledas direkt via ledningar. Förslaget i första hand är att
dagvattnet hanteras genom ytavrinning och trög avledning.

Bebyggelsen kommer att utgöras av friliggande villor. Fastighetsägare informeras hur
dagvatten kan omhändertas inom sin tomtmark, till exempel genom att samla regnvatten i
tunnor under stuprör för att användas för bevattningsändamål.
Ett alternativ är att utföra ränndalar eller svackdiken längs med gatorna inom området.
En annan möjlighet är att området som är avsatt för natur längs planområdets sydliga och
norra gräns konstrueras om till svackdiken i syfte att fördröja dagvattnet.
I den södra delen inom naturmarken finns ett mindre lågt beläget våtmarksområde. I detta
område är det möjligt att anlägga en dagvattendamm vilket skulle kunna erbjuda både
fördröjning och rening av dagvattnet.
Vid projektering av området kan lämpligaste sätt att hantera dagvattnet väljas.
El och Värme
Anslutningspunkt till elnätet kommer att finnas vid respektive tomtgräns. Det är i dagsläget
osäkert om området kan anslutas till fjärrvärme på grund av fjärrvärmeledningarnas kapacitet.
Bredband
Anslutningspunkt till bredband kommer att finnas i tomtgräns till de föreslagna tomterna.
Avfall
Avfall ska hanteras enligt Bodens kommuns lokala renhållningsordning
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900 SFS 2014:1014) och
beräknas antas av Kommunfullmäktige under vintern 2017.
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 att planen ändras eller upphävs.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen ansvarar för att upprätta planen. Kommunen är också huvudman för allmän
platsmark.

Exploateringssamverkan
Avtal
Planavtal
Inget planavtal har upprättats då kommunen är beställare av planen.

53

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, fastighetsreglering, gemensamhetsanläggning mm.
Genomförandet av förslaget medför att nio nya fastigheter bildas. Fastighetsbildning sker via
Lantmäteriet.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Exploateringen av området sker i kommunens regi. Ett genomförande av planen medför
kostnader för utbyggnad av infrastrukturen. Exploateringen finansieras av försäljning av
tomter.
Kommunen bekostar ytterligare geotekniska och eventuella radonutredningar.
För tekniska undersökningar och andra åtgärder som kan komma att erfordras vid en eventuell
exploatering ansvarar respektive fastighetsägare.
Boden DATUM
Samhällsbyggnadskontoret

Lars Andersson

Ida Ahlbäck

samhällsbyggnadschef

planarkitekt
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Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
2017 Maj
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PLANKARTA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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Samrådredogörelse
Granskningsutlåtande

Detaljplan för del av Sävast 17:4
Beslutsdatum

Grundkartan är hämtad från kommunens kartdatabas
Koordinatsystem: Sweref 99 zon 2145
Höjdsystem: RH 2000
Aktualitetsdatum: Mars 2017

Instans

Godkännande

Bodens kommun, Norrbottens län

KS
Antagande

KF
Laga kraft
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