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PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är utvidga och förnya delar av Port of Skellefteå. Hamnområdet kan inrymma
kombiterminal, spår, lastning-, lossning-, och lagerytor samt kontors- och lagerlokaler. Planen syftar
också till att ge plats för verksamheter med industriell karaktär. Industriell verksamhet som har behov
av god infrastruktur i form av hamn och järnväg kan med fördel lokaliseras till detta planområde.
Vidare är också syftet att bekräfta den befintliga småbåtshamnen som finns i planområdets nordöstra
del samt säkerställa bevarandet av naturmark i planområdets norra del.

PLANDATA
Läge
Planområdet ligger på Näsudden i stadsdelen Skelleftehamn, ca 18 km öster om centrala Skellefteå.

Areal
Planområdet omfattar ca 170 hektar, varav ca 80 ha planeras för hamn, ca 90 ha för industri.

Markägarförhållanden
Huvudfastigheten Skelleftehamn 2:7 är kommunalt ägd, resterande, mindre delar, ägs av privata
företag verksamma inom området.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Skellefteå 2030
Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet med en strategi för hur vi ska bli fler, och hur
vis ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Utvecklingsstrategin fastställdes av
kommunfullmäktige 2015.
Strategin pekar ut fyra övergripande områden att prioritera i utvecklingsarbetet framöver. För varje
strategiområde har tre mål med insatsområden formulerats. Det är framförallt strategiområdet
”Globalt konkurrenskraftig ekonomi” och ”överbryggade avstånd” denna detaljplan kan kopplas till
med insatsområdena ”fler etableringar, investeringar och ökad export”, ”ökad samverkan i
närregionen”, ”ökad nationell och internationell styrka” och ”effektiva och miljövänliga sjötransporter”.

Översiktsplan och lokalisering
Planområdet är utpekat som lämplig för industrimark och hamn i fördjupningen av översiktsplanen
för Skelleftehamn (FÖP Skelleftehamn), som antogs av kommunfullmäktige september 2011. Det finns
inga andra platser i kommunen som kan erbjuda den logistik i form av djuphamn, väg och järnväg
som området erbjuder.
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Figur 1. Urklipp från fördjupad översiktsplan över Skellefteåhamn. Planområdet finns inom rödmarkerad ring.

Detaljplan
Inom planområdet finns idag gällande detaljplaner. De kommer helt eller delvis ersättas.
•
•
•

”Ett område vid OLJEHAMNEN, stg 448 m.fl.” från år 1974 som anger (från söder)
vattenområde, hamn, gata, upplag och natur (park och plantering).
”Ett område vid NÄSGRUNDET, stg 448 m.fl.” från år 1968 som anger vattenområde
samt hamnändamål.
”Ett område vid Siporexfabriken, stg 457 m.fl.” från år 1967 som anger vattenområde,
industriändamål, hamnändamål, järnvägsändamål samt parkmark.
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Figur 2. Idag gällande detaljplaner i området.

Strandskydd
Strandområden som redan var planlagda när strandskyddet infördes 1975 omfattas inte av skyddet,
om inte strandskyddet införts genom särskilt beslut. Eftersom de ursprungliga planerna är från 1974,
1967 och 1968 omfattas alltså inte området idag av något strandskydd.
I och med de förändringar i strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft 2009-2010 återinträder nu
strandskyddet automatiskt när en plan ersätts med en ny detaljplan. Det innebär att ett nytt
ställningstagande vad gällande strandskyddet måste göras i samband med upprättandet av denna
detaljplan. Ställningstagande återfinns på sida 23 i planbeskrivningen.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-04-29 §274 uppdrag till bygg- och miljönämnden att ta
fram en detaljplan för området.
Bygg- och miljönämnden gav 2014-11-17 § 207 uppdrag till samhällsbyggnad att ta fram en detaljplan
för angivet område.
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Riksintressen
Längs Näsuddens havssträcka ligger ett utpekat riksintresseområde för yrkesfiske. Etableringen av
industri och hamn i aktuellt läge bedöms inte påverka inresset negativt då hamnändamål redan
bedrivs i området.
Port of Skellefteå är ett riksintresse. En utvidgning av området skulle påverka riksintresset positivt.
I anslutning till planområdet finns riksintresset för farleder. Genomförandet av planen bedöms inte
påverka intresset negativt då hamnens etablering gå i linje med farledens placering.

MILJÖKONSEKVENSER
En undersökning av planens miljöpåverkan, enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, har gjorts av
samhällsbyggnad, Skellefteå kommun.

Ställningstagande
Planens genomförande innebär både positiv och negativ påverkan på miljön. Marken inom området
har under lång tid exponerats för luftföroreningar vilket har resulterat i att marken har blivit
förorenad. En industrietablering bedöms därmed inte påverka skogsmarken negativt utan ses
snarare som att en sanering av området är positivt. Det kommer ske en förändring av landskapsbilden med nya byggnader och vägar. En utbyggd hamn alstrar också mer trafik till området.
Utbyggnaden av hamnen kan också ge långsiktigt positiva effekter för regionen.
Planens genomförande bedöms därmed kunna antas medföra en betydande miljöpåverkan. En
strategisk miljöbedömning med tillhöranade miljökonsekvensbeskrivning kommer därmed att
genomföras.
Länsstyrelsen har tagit del av kommunens ställningstagande och delar kommunens bedömning att
planen innebär betydande miljöpåverkan.

Beslut
Planen antas medföra en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning och där tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför göras. Beslutet har offentliggjorts på kommunens
anslagstavla under tiden 15 mars–29 mars 2019.

Miljökonsekvensbeskrivning
Bakgrund och syfte
I detaljplaneprocessen pågår arbete med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n kommer
utgöra underlag för miljöbedömning av den nya detaljplan för Näsuddens industriområde och
utarbetas i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) och de kompletterande bestämmelserna i
Miljöbalken (MB) samt Förordning (2017:966) om miljöbedömning.
Det övergripande syftet med miljöbedömning av detaljplaner är att integrera miljöaspekterna i
planarbetet, så att en hållbar utveckling främjas. Därtill syftar miljöbedömningen också till att
möjliggöra en samlad bedömning av den inverkan de olika alternativen till markanvändning får på
miljön, människors hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser.
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska belysa direkta och indirekta effekter som planens
genomförande medför på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö,
samt på hushållningen med mark, vatten och andra resurser och på den fysiska miljön i övrigt. Den
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utgör ett beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar också till att
ge alla berörda en samlad bild av planens miljökonsekvenser.
MKB:n ska även innehålla uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning, förslag på alternativa
lösningar, uppgifter om rådande miljöförhållanden, nollalternativet (dvs. om planen inte genomförs)
samt vilka åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa
miljöeffekterna.

Nollalternativ
Planförslaget kommer i MKB:n att jämföras mot ett nollalternativ som beskriver planområdets
sannolika utveckling ifall den föreslagna detaljplanen inte genomförs.
För den här planen har nollalternativet definierats enligt följande. Om den aktuella detaljplanen inte
skulle antas, skulle området på kort sikt sannolikt förbli som idag. På lite längre sikt är det sannolikt
att området skulle genomgå en total sanering, eftersom föroreningshalterna i jorden är så höga att de
sannolikt inte kommer att anses acceptabla i ett naturområde där människor vistas. En sådan
sanering skulle till stora delar kräva liknande åtgärder som de som nu planeras genomföras. Den
mest förorenade jorden skulle behöva grävas bort, dvs all ytlig jord, mulljord inklusive
markvegetation. Träd och annan växtlighet skulle behöva avverkas.

Alternativ utformning och lokalisering
I MKB:n beskrivs alternativa utformningar och lokaliseringar som har utvärderats under
planprocessen. Vad gäller utvecklingen av Skellefteå hamn så har Andra utformningar av
planområdet har tidigare utvärderats. Det planförslag som nu är aktuellt omfattar ett betydligt
mindre område än det som utretts tidigare.
Enligt Skellefteå kommun finns det inga andra alternativa platser inom kommunen som skulle kunna
uppfylla de behov som finns på ett stort industriområde med tillgång till både hamn och järnväg.

Metodik för konsekvensbedömning
I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda intressen samman med påverkan och
effekt för att ge en konsekvens. Konsekvensbedömningen sker i tre steg: påverkan, effekt och
konsekvens.
Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som projektets
genomförande medför.
Effekt beskriver den förändring som påverkan ger upphov till för människors hälsa och miljön. Effekter
delas vanligen in i tre olika kategorier: direkta effekter, indirekta effekter och kumulativa effekter.
Effekter beskrivs vanligen med utgångspunkt i dess utbredning och varaktighet, dvs om de är lokala,
regionala eller globala, kortvariga/tillfälliga (månader), långvariga men reversibla (år) eller
permanenta/irreversibla. Värderingen av effekten görs med hänsyn till relevanta bestämmelser,
exempelvis miljöbalkens hushållningsbestämmelser, vedertagna rikt- eller gränsvärden och gällande
miljökvalitetsnormer (MKN).
Konsekvens är en värdering av vad miljöeffekterna betyder för de intressen/värden som berörs till
exempel för människors hälsa, klimatet eller biologisk mångfald. Konsekvensbedömningen görs alltid
mot ett nollalternativ och baseras på ett läge efter att föreslagna skyddsåtgärder har inarbetats.

Avgränsning av MKBn
Avgränsning av miljöaspekter - En miljökonsekvensbeskrivning ska behandla den huvudsakliga inverkan
på miljön som planens genomförande väntas ge upphov till. För det aktuella planförslaget har det
beslutats att MKB:n ska fokusera följande på miljöaspekter:
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-

Förorenade områden
Påverkan på havs- och vattenmiljön
Dagvattenhantering
Naturmiljö och biologisk mångfald
Rekreation och friluftsliv
Landskapsbild
Buller och trafik
Risk

I MKB:n kommer respektive miljöaspekt att beskrivas och bedömas i separata avsnitt. Som underlag
för bedömningarna har flera utredningar genomförts. Avsnitten i MKB:n är uppbyggda att
förutsättningarna med föreslagen detaljplan beskrivs. Därefter beskrivs effekter av planen samt
skyddsåtgärder som syftar till att minska de negativa effekterna. Avsnittet avslutas med en
konsekvensbedömning av planförslaget.
Avgränsning i tid - Iordningställandet av industriområdet enligt detaljplanen kommer att ske etappvis
under en period av flera år. Bedömningen av konsekvenser är främst inriktad på den tidsperiod då
planen är fullt genomförd och området fullt utbyggt.
Geografisk avgränsning - MKB:n redovisar i huvudsak effekter och konsekvenser för själva
planområdet, men berör även den påverkan som planen innebär för boende i närheten av
planområdet samt i viss mån boende längs tillfartsvägarna till industriområdet. Vad gäller utsläpp till
vatten redovisar MKB:n påverkan på de vattenförekomster (Skelleftehamnsfjärden, Skelleftebukten
och Hålfjärden) som gränsar till planområdet.

Miljömål
I MKB:n kommer det göras en översiktlig bedömning av planens inverkan på relevanta
miljökvalitetsmål.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Tyréns har 2018 genomfört såväl akvatisk (vatten) som terrester (land) naturvärdesinventering på
fältnivå med detaljeringsgrad medel enligt standard för naturvärdesinventering (SIS SS199000:2014),
se bilaga. Inventeringarna utfördes för huvuddelen av Näsudden inklusive strandremsa. Tyréns har
under 2018 även gjort en artskyddsutredning avseende groddjur på Näsudden, se bilaga.
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Mark och vegetation

Figur 3. Vegetation på Näsudden. Foto Tyréns 2015.

Det finns inga utpekade naturvärden på Näsudden enligt Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens,
Skogsstyrelsens samt Jordbruksverkets sökdatabaser. Näsudden inger ett kargt intryck med blottade
klipphällar och sten- och blockområden beväxta med gles tallskog. Området har historiskt drabbats
av nedfall från Rönnskärsverket vilket bidragit till den sparsamma förekomsten av mark- och
trädlavar. Numer har en återkolonisation av lav kunnat konstateras.
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Figur 4. Terrestra (landsmiljöer) naturvärden, Tyréns.

Figure 5. Akvatiska (Vattenmiljöer) naturvärden, Tyréns.
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Vattenområden
I planområdets östra del, i strandområdet, har naturvärden noterats. Inom strandzonen finns
finmaterial kvar och därför finns där också mer frodig vegetation. Stränderna är av karaktären sten
och blockstränder typiska för Västerbottenskusten. Kustavsnittet mellan vägbanken ut till Näsgrundet
och småbåtshamnen vid Tjuvkistan identifierades som ett naturvärdesobjekt. Området är en utpost
mot havet och sannolikt ett riktmärke för sträckande sjöfågel. Det finns ett stort antal fågelarter
rapporterade som sträckande/rastande längs denna del av kusten enligt uppgifter i Artportalen.
Området bedöms därför ha ett värde för fågellivet. Utifrån ett påtagligt artvärde och påtagligt
biotopvärde bedöms naturvärdet vara högt. Alla fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen.
Följande arter registrerade i Artportalen finns i Rudtjärnen: Kricka, Vigg, Knipa, Småskrake, Storskrake,
Gluttsnäppa och Dvärgmås.
Inom det inventerade området har det tidigare funnits några mindre vattensamlingar samt
Djävulstjärnen (inom den del av planområdet som avses upphävas) med omgivande våtmarker. Dessa
är idag igenfyllda med avfall och nu gräsbeväxta.
Cirka 500 meter från planområdet ligger Rudtjärnen. Rudtjärnen är en källsjö med mycket litet
avrinningsområde. Ytan är knappt 3 hektar och maxdjupet uppskattningsvis cirka 3-4 meter.
Merparten av sjöns stränder kantas av en ganska smal bård av starr med inslag av säv. Vit näckros
förkommer på några ställen längs stränderna. Majoriteten av sjöns bottnar är kala och består av mjuk
dy. Vid vegetationsinventeringen noterades endast tre arter som förekom som
undervattensvegetation. Inga av dessa arter är hotade eller ovanliga. De små mängderna av
vegetation och den homogena dybottnen innebär en ensartad miljö och att förutsättningarna för
ekologiska funktioner samt artrikedom av bottendjur och fisk är begränsade. I Rudtjärnen finns de
rödlistade arterna lake och smålom (sannolikt häckande även om det inte konstaterats). Utöver dessa
konstaterades även två arter av groddjur som upptas i artskyddsförordningen (vanlig padda och
vanlig groda). I Rudtjärnen bedrivs även ett fiske efter storvuxen abborre. Sammantaget bedömdes
Rudtjärnens biotopvärde och artvärde som påtagligt vilket gör att naturvärdet bedöms som högt.
Det finns ett antal småvatten på Näsudden. Det största är Bastuavan som med permanent
vatten bedöms ha potential för både fisk och groddjur. Kommunens inventering av smålom
indikerar att Bastuavan hyser en funktion för arten. Naturvärdet i småvattnen bedöms som påtagligt
och för Bastuavan bedömdes naturvärdet som preliminärt högt.
Sammantaget bedöms Rudtjärnens biotopvärde och artvärde som påtagligt vilket gör att naturvärdet
bedöms som högt. Naturvärdet i småvattnen bedöms som påtagligt och för Bastuavan naturvärdet
bedöms som preliminärt högt. Området bedöms ha ett värde för fågellivet. Utifrån ett påtagligt
artvärde och påtagligt biotopvärde bedöms naturvärdet i och kring vattenområdena vara högt.

Fåglar
I Artportalen finns ett stort antal fågelarter rapporterade från området. Dessa utgörs främst av
observerade flyttfåglar som har sina flyttstråk längs kusten, men det finns även rapporter om
stationära fåglar.

Som stöd för att bedöma områdets lämplighet för detaljplanen med avseende på fåglar gjordes tidigt
en artskyddsutredning för området. Under arbetet med artskyddsutredningen framkom behov av en
generell fågelinventering och riktade utredningar och inventeringar av smålom eftersom arten häckar i
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Bastuavan och Rudtjärn nära detaljplaneområdet. En generell häckfågelinventering gjordes med två
besök under våren och sommaren 2021. Genom inventeringen kunde det konstateras att området
hyser relativt få fågelarter och låga tätheter av häckande fåglar. Det finns dock tre områden
med högre värden för fåglar. Det är Bastuavan, Rudtjärn och stranden i den östra delen av
inventeringsområdet. De riktade arbetet med smålom påbörjades med en utredning 2020 och har
sedan kompletterats med riktade inventeringar och med åtgärder för att gynna
smålom.
Genomförda inventeringar/utredningar som berör fåglar
•
•
•
•
•

Artskyddsutredning 2019
Utredning smålom 2020–2021
Smålomsinventering 2021
Häckfågelinventering 2021
Åtgärder för att gynna smålom 2021

Till MKB:n kommer artskyddsutredningen att uppdateras utifrån vad som nu är känt om detaljplanens
effekter på naturmiljöer och biologisk mångfald. I utredningen tas ett samlat grepp kring påverkan på
fridlysta arter, inklusive områdets fågelliv, där eventuella skyddsåtgärder och eventuell negativ
påverkan beskrivs för alla berörda fågelarter.

Geotekniska förhållanden
Jordartskartan nedan redovisar de geotekniska förhållandena enligt SGU:s övergripande kartering av
området. Vad gäller bergarter består Näsudden av berg (granitoid och underordnad syenitodi, ingår i
Bottnia-Skellefteå litotektoniska enhet) och vad gäller jordarterna är det svallsediment grus, klapper,
morän, torv och en mindre mängd lera-silt. Området består även av fyllningsmassor. Det finns en
medelhög sulfidrisk. Se vidare bilaga PM Geoteknik av Tyréns 2016.
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Figur 6. Jordartskarta SGU.

Förorenad mark
Det aktuella området ligger strax norr om Rönnskärsverken och är tydligt påverkat av historisk
atmosfärisk svaveldeposition och tungmetaller (bl.a. arsenik, kadmium, kvicksilver och bly) från
Rönnskärsverken. Depositionen skedde främst på 1960- och 1970-talet innan rökgasrening
installerades på Rönnskärsverken. Dessutom finns deponier/utfyllnadsområden på området som
innehåller föroreningar i olika omfattning.
Huvuddelen av Näsudden har undersökts utifrån föroreningssituation. En stor mängd jordprov och
grundvattenprov har tagits och den sammanfattande bedömningen av Tyréns (PM miljöteknisk
markundersökning, nov 2016 samt Resultatrapport Näsudden detaljplan, 2018) är att mark och
grundvatten på hela Näsudden är förorenat av främst arsenik men även bly, koppar, kvicksilver, zink
och kadmium. Föroreningarna ligger direkt i ytjorden och avtar kraftigt efter 0,1-0,2 m djup. De höga
föroreningshalterna förekommer företrädesvis i det organiska ytliga jordskiktet med betydligt lägre
halter i den underliggande mineraljorden. Höga halter av främst arsenik finns också i de flesta
grundvattenprov. De uppmätta halterna i jord överskrider också riktvärdena för både skydd av
ytvatten och skydd av grundvatten. Värdet för akuttoxicitet överskrids kraftigt i flera punkter. I Tyréns
undersökningar så varierar uppmätta arsenikhalter i och utanför industrimarken i detaljplanen
mellan 33 och 1400 mg/kg TS, med en medianhalt av 180 mg/kg TS.
2019 gjordes en separat åtgärdsutredning för den del Näsudden som går under namnet Oljehamnen
och där befintlig detaljplan medger markanvändningen upplag. Föroreningshalterna inom
cisternområdet är generellt höga i ytlig jord och i delar av fyllningen. De undersökningar som är
utförda inom cisternområdet visar att områdets översta 0,4 m jordlager, samt delar av
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fyllningsmaterialet har höga arsenikhalter. Del av området har sanerats till åtgärdsmålet 100 mg/kg
TS inför beredandet av upplag för järnsand. Organiska föroreningar (dioxin och PCB7) har provtagits i
3 punkter och påträffats antingen i detekterbara halter eller överstigande riktvärde för känslig
markanvändning (KM).
En uppdatering av riskbedömning och åtgärdsutredning med anledning av föroreningssituationen är
under utarbetande och kommer att medfölja granskningshandlingen. Dessa utredningar görs av AFRY
i samarbete med Luleå Tekniska Högskola, LTU. Kompletterande undersökningar med
laboratorieanalys av nya jord- och grundvattenprover, samt en omfattande undersökning av området
med hjälp av fältanalys (XRF) har genomförts under 2021. Undersökningarna bekräftar den tidigare
bedömningen att föroreningen företrädesvis ligger mycket ytligt och i det organiska markskiktet, med
betydligt lägre halter i den underliggande mineraljorden. Resultatet av dessa undersökningar kommer
att utgöra underlag till den uppdaterade riskbedömningen samt åtgärdsutredningen.

Hantering av förorenade massor
Skellefteå kommun har vid förvärv av marken tagit på sig ansvaret för de föroreningar som berörs av
exploateringsområdet. Detta ansvar gäller inte de fastigheter inom delområdet Oljehamnen där
kommunen inte är markägare. Ianspråktagande av nya ytor inom detaljplanen för Näsudden kommer
att innebära att sanering av ytlig jord ska genomföras. Bedömningen är att saneringen kommer
kunna genomföras till den grad att området lämpar sig för industrimark. Saneringen kommer att
innebära att föroreningssituationen förbättras och att risken för läckage av föroreningar till
Kallholmsfjärden minskar.
Omfattande undersökningar av föroreningssituationen på Näsudden har genomförts. Resultatet har
sammanfattats av Tyréns i Resultatrapport, 2018 och Åtgärdsutredning, 2019 (se bilagor).
Förekommande föroreningar är främst oorganiska föroreningar och i synnerhet arsenik. Det är därför
inte möjligt att bryta ner föroreningarna utan möjliga åtgärdsmetoder begränsas till den typ av
metoder som avlägsnar, koncentrerar eller minskar spridningen av föroreningen.
Den uppdaterade åtgärdsutredningen som är under utarbetande av AFRY i samarbete med LTU
kommer, förutom de åtgärder som presenterats tidigare (Åtgärdsutredning 2019), att undersöka
möjligheten till behandling av det förorenade materialet på plats (s.k. on site-behandling) genom
stabilisering/solidifiering.

Radon
I västra utkanten samt i östra delen av planområdet finns ett mindre högriskområde för radon.
Markradonmätning 2016 visar på värden mellan 6-10 kBq/m3.
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Figur 7. Mindre högriskområde för radon i västra samt östra delen av planområdet.

Risk för skred/höga vattenstånd
Höga havsvattenstånd inom mindre områden i planområdets östra del kan förekomma. Det är viktigt
att marken anläggs på ett sätt som gör att skred inte uppstår. Kajer ska anläggas över risknivån 2
meter. Byggnader och byggnadsverk ska anläggas över risknivån 2 meter över havet, vilket också är
minsta tillåtna markhöjd inom planområdet.
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Figur 8. Risk för höga vattenstånd inom lilamarkerad områden.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Bebyggelseområden
Bostäder
Inom området finns inga bostäder. Cirka 300 meter norr om planområdet finns ett område med
fritidsbebyggelse. Cirka 600 meter väster om planområdet finns bostäder inom Skelleftehamn ort.

Arbetsplatser övrig bebyggelse
Planen möjliggör utvidgning hamn samt industriverksamheter vilket skapar arbetstillfällen. Väster om
planområdet ligger samhället Skelleftehamn. Detta bedöms bli ett positivt tillskott på arbetstillfällen i
Skelleftehamn och till övriga kommunen.

Offentlig och kommersiell service
Offentlig service (vårdcentral, skola, bibliotek, matservering mm) finns i Skelleftehamn, ca 2 km sydost
om området. Skelleftehamn centrum drygt 2 km västerut erbjuder service med matvarubutik och
servering.
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Tillgänglighet
Området är tillgängligt via Näsuddsvägen samt angöringar från Järnvägsleden (väg 372) och
vattenvägen för fartyg. Verksamheter i området ska utformas i möjligaste mån för att uppfylla de krav
på tillgänglighet som regleras enligt gällande lagstiftning.

Jämställdhet, trygghet och barnperspektiv
Inom planområdet är det inte lämpligt för allmänhet att vistas på grund av de verksamheter som
möjliggörs genom detaljplanen. Vidare bedömning av barnperspektivet görs inte då det inte bedöms
aktuellt inom ramen för detaljplanen och dess användning. Som arbetsplats ska området utformas så
att risker minimeras och trygga miljöer skapas utifrån ett trafikperspektiv, hantering av ämnen och
gods etc.

Byggnadskultur och gestaltning
Största byggnadsarea är 75 % av en fastighetsarea, med 20 m som högsta byggnadshöjd för ordinarie
byggnader.

Friytor
Lek och rekreation
Delar av Näsudden används flitigt som rekreationsområde för boende i Skelleftehamn och boende i
stugområdet. Ianspråktagande av mark för exploatering av hela Näsuddens industriområde bedöms
påverka rekreationsmöjligheterna negativt, men möjligheten att skapa industri i det aktuella läget
som inte finns att tillgå någon annanstans i kommunen och som även generar arbetstillfällen har fått
väga tyngre. Möjlighet till rekreation kan hittas längre västerut med tillgång till stora skogsområden.

Naturmiljö
Ett naturområde säkerställs i planområdets norra del och ska även kunna innefatta vissa
skyddsåtgärder mot exempelvis buller.

Gator och trafik
Gatunät, gång- och cykeltrafik
Planförslaget påverkar inte trafikstrukturen. Vägar inom industriområdet löses som industrigator
inom kvartersmark.
Planförslaget har i detta skede bedömts kunna generera transporter motsvarande upp till 1 500
fordon per dygn (totalt in och ut från området), varav 10% tung trafik. Detta att jämföra med dagens
nivåer på ca 900 fordonsrörelser (totalt, dvs 450 bilar in och 450 ut) på Näsuddsvägen (varav 7% tung
trafik), innan Norra Hamngatan. En förhoppning är att en stor del av godstransporterna kommer att
kunna gå på järnväg istället och att kollektivtrafik möjliggör klimatsmartare arbetsresor.
I det fall korsningen Näsuddsvägen/väg 372 i framtiden efter kapacitesutredning behöver utformas på
ett annat sätt så kan det komma att krävas samråd och avtal med Trafikverket.
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 372 för att bland annat utreda
korsningsutformning och trafiksäkerhet för väg 372/S:t Örjansvägen samt väg 372/Södra Hamngatan.
Boendemiljö längs väg 372 har också studerats då boende upplever bullerstörningar från trafiken i
sina bostäder samt den barriäreffekt vägen tillsammans med järnvägen utgör för oskyddade
trafikanter.
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Tillfart till fritisbåtshamnen Tjuvkistan sker via den enskilda vägen norr om planområdet.

Kollektivtrafik
Området saknar idag försörjning med kollektivtrafik. Om industriområdet exploateras fullt ut blir det
viktigt att se över möjligheten till framtida kollektivtrafik till området.

Parkering, utfarter, varumottagning
Infarter sker från den förlängda Näsuddsvägen, men en fullt genomförd etablering skulle medföra
ökad belastning på väg 372 enligt ovan. Läget med länk till såväl hamnen i öst som E4 i väst/nord kan
innebära varierade transportmöjligheter.

Järnväg och kombiterminal
Transporter via järnväg är positivt då det främjar en mer hållbar transportsektor och mindre negativ
miljöpåverkan.
Inom planområdet finns ett befintligt järnvägsspår av industrikaraktär och det är möjligt att inom
planområdet anlägga anslutningsspår till detta. Delar av sträckan anges som ”T, järnväg” och delar
inryms inom användningen J, industri” i plankartan. Denna järnvägssträcka planeras att utvecklas till
en kombiterminal för smidiga byten mellan transportslag. Se illustrationsbild för ungefärlig
lokalisering.
Uppförande av en ny järnvägssträckning kan bli aktuell inom planområdet och inryms under
användningen ”J, industri”. Den ska kunna användas av verksamma inom området. Se illustrationsbild
för ungefärlig lokalisering.
Avstånd mellan gatans körbanekant och spårmitt ska uppfylla gällande utformningsriktlinjer (VGU) för
skyddsavstånd mellan gata och spår.

Hälsa och säkerhet
Området planeras för tung industri som medför buller, tunga transporter m.m. Detta i enlighet med
översiktlig planering, vars lokalisering ska säkra att konsekvenserna av dessa störningar blir på ett
minimum.
Störningar för specifik verksamhet regleras av särskilda verksamhetstillstånd och inte av detaljplanen.

Buller
Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att göra en bullerutredning som ett
underlag för planarbetet med en ny detaljplan för ett utökat område för industri och
hamnverksamhet på Näsudden i Skelleftehamn. Området ligger norr om Kallholmsfjärden, se figur 1.
I bullerutredningen beräknas bullerutbredningen från verksamhet inom detaljplanens område, både
för nuläge och för en framtida prognos. För att se den totala bullernivån från verksamheter beräknas
en sammanslagen ljudnivå där även omkringliggande verksamheter är med i beräkningen. Vid en
utökning av verksamheterna ökar även trafiken till och från området, därför finns även en beräkning
av trafikbuller från närliggande vägar med i utredningen. Resultaten jämförs med gällande riktvärden.
I detaljplanens område på Näsudden är det i nuläget främst en oljehamn som har verksamhet. Söder
om Kallholmsfjärden finns flera större industrier, vilka ger det största bidraget till buller i nuläget. I
framtida planer kommer hamnen att utöka sin verksamhet både på norra och södra sidan av
Kallholmsfjärden, detta tillsammans med ett utökat område för industriverksamhet på Näsudden
medför att bullernivån vid närliggande bostäder kommer att öka. Bostäder finns inom 1 km avstånd
väster, norr och öster om detaljplanens område.
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Då det inte är bestämt vilka industrier som ska etablera sig på Näsuddens utökade industriområde är
det i bullerutredningen uppskattningar av bullerkällor och trafik till området för den framtida
prognosen. Ett nytt stickspår för tågtrafik placeras i mitten av området för att användas i
beräkningarna av den framtida bullersituationen, så att en del av godstrafiken även ska kunna gå på
järnväg.
I bullerutredningen jämförs beräknade ljudnivåer med riktvärden och förslag på åtgärder redovisas
för att klara dessa. Bullerutredningen redovisas i en rapport med bullerutbredningskartor som
bilagor.
Som underlag i utredningen används bland annat:
•
•
•
•
•
•
•

Tidigare bullerutredningar för Näsudden (2018-2019).
Bullerutredning för utökning av hamnverksamheten (2019).
Uppmätta trafikflöden på närliggande vägar.
Tidigare uppmätta ljuddata för arbetsmaskiner (Tyréns bullerdatabas).
Fastighetskartan.
Markhöjder, befintliga och projekterade.
Aktuella riktvärden för trafik och verksamhetsbuller.

Luftkvalitét
De luftemissioner som kan tänkas uppstå är exempelvis partiklar och gaser. Emissioner för specifik
verksamhet och krav på rening regleras av särskilda verksamhetstillstånd och inte av detaljplanen.
Utsläppen till luft ska bedömas och jämföras i första hand mot miljökvalitetsnormerna och
miljökvalitetsmålet Frisk Luft.

Belysning
Vid planering av belysningspunkter ska hänsyn tas så att dessa inte bländar sjöfarande eller påverkar
funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för sjöfartens säkra navigation. Detta gäller även
arbetsbelysningar under anläggningsfaser.

Räddningsvägar
Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet på grund av grindar – eller har andra tekniska
lösningar för att ge åtkomlighet - för räddningsinsatser ska särskilda räddningsvägar som ger god
framkomlighet för räddningstjänstens fordon anordnas. Dessa ska utformas i enlighet med
räddningstjänstens gällande kravställningar. Kravställningarna angående räddningsväg gäller även i
det fall gatunätet inte ger tillräcklig åtkomlighet för övriga räddningsfordon. Det får vara högst 50
meter mellan uppställningsplatser för räddningsfordon och byggnadernas angreppspunkter (i
huvudsak entréer och utrymningsvägar). Idag gällande kravställningar redovisas i dokumentet
”Brandskyddsvägledning 4 – Utrymning med hjälp av höjdfordon i Skellefteå” som beskriver
räddningstjänsten i Skellefteå kommuns förmåga och kravställningar då utrymning förutsätts ske
med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon. Dokumentet redovisar bland annat krav på avstånd,
svängradier, körbanebredd och svepbredd.

Risk
Tyréns ska på uppdrag av Skellefteå kommun genomföra en grov kvalitativ riskanalys för att utreda
huruvida en utökning av Näsuddens industriområde är lämplig ur ett riskperspektiv. Uppdraget
kommer att innefatta att i samband med kommunens arbete med ny detaljplan för området göra en
grov kvalitativ riskanalys avseende de risker en expandering av industriområdet medför, samt
redovisa eventuella riskreducerande åtgärder.
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Det nya området har ännu ingen känd nyttjare varför det kommer att krävas en hel del antaganden.
Nedan antaganden kommer ligga till grund för arbetet:
•
•
•
•
•
•

Förvaring och/eller produktion av stora mängder kemikalier.
Förvaring och/eller produktion av stora mängder brandfarliga varor.
Förvaring och eller produktion av ovan kommer centreras i området.
Transporter av ovan produkter.
Transporter kommer i huvudsak ske på järnväg och båt.
Sevesoanläggning, den högre nivån.

Bostäder ligger ca en kilometer väster om planområdet. Storgrundets fritidshusområde längs
Näsuddens norra kust, mot Hålfjärden ligger drygt 600 meter från planområdet. På Näsuddens
nordöstra udde finns en småbåtshamn och på Näsgrundet i sydost finns en lotsstation. Längs med
planområdets södra del löper Näsuddsvägen som leder ut mot oljehamnen. Därefter fortsätter vägen
förbi hamnområdet och vidare ut mot en lotsstation. Längs med Näsuddsvägen ut till oljehamnen går
ett järnvägsspår. Inom detaljplaneområdet finns idag två verksamheter som omfattas av
Sevesolagstiftning. Utanför planområdet både väster och söder om planområdet finns idag
industriområden med etablerade verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftning.
Avseende risker med en etablering av industri på det planerade området kommer man endast kunna
uttala sig i generella ordalag, detta då det inte finns några indata avseende vilka ämnen och volymer
som är aktuella. Grunden till riskanalys i detta skede är att följa vägledningen från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Det finns en tidigare utförd riskanalys för del av området, Tyrens 201905-07 som visade att det finns goda förutsättningar till att etablera industrier med större volymer än
de i riktlinjerna. Detta med tanke på den geografiska placeringen med stora avstånd till närliggande
bebyggelse, drygt 1000 meter till bostadsområde och drygt 600 meter från fritidsbostäder. Avseende
påverkan på riskbilden för befintliga verksamheter inom och utanför detaljplaneområdet kommer
även detta att endast göras i generella ordalag.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Efter planens genomförande hamnar området inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Anslutning till vatten och avlopp ska ske till det kommunala vatten- och avloppsnätet. För området
gäller de för kommunen antagna allmänna bestämmelser för användande av Skellefteå kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning ”ABVA”.
Viktigt i detta område att det utreds och kontrolleras efter höjdsättningsplan och diskussioner med
VA-avdelningen vad som skulle fungera bäst för området. Om det blir en fastighet eller flera har det
också stor betydelse för teknisk lösning. Eventuella tryckhöjande åtgärder inom respektive fastighet
ansvaras och bekostas av fastighetsägaren.
Anslutningspunkt för sommarvatten till fritidshus i norr finns inom planområdet. Denna kan i
framtiden komma att behöva flyttas, kostnad för detta faller isåfall på exploatören.

Renvatten
Anslutning av renvatten ska ske till förbindelsepunkt som anvisas vid nybyggnadskartans
upprättande.
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Brandvatten
Vattenförsörjning behöver garanteras vid en eventuell räddningsinsats inom kvarteret med hjälp av
brandposter. VA-kollektivet kan idag inte garantera att det inom vattensystemet finns den mängd
vatten som Räddningstjänsten behöver. Idag finns ingen brandpost i anslutning till, eller inom
planområdet. Systemet bör byggas ut eller så bör Räddningstjänsten se till att det finns andra
lösningar för att kunna släcka bränder inom området.

Sprinkler
Önskemål om sprinkler kan framföras till Skellefteå kommun (samhällsbyggnad, vatten- och
avfallsavdelningen) i samband med VA-anmälan. Sprinkleranslutning bedöms från fall till fall. VAhuvudmannen har ingen skyldighet att ansluta en sprinkleranläggning. VA-kollektivet kan inte
garantera att det inom vattensystemet finns den mängd vatten som Räddningstjänsten behöver.
Räddningstjänsten bör se till att det finns andra lösningar för att kunna släcka bränder inom
Oljehamnen.

Spillvatten
Anslutning av spillvatten med hushållskaraktär ska ske till förbindelsepunkt som anvisas vid
nybyggnadskartans upprättande. För de delar som inte kan avledas med självfall till förbindelsepunkt
ska pumpning ske inom fastigheten. Spillvatten som ansluts som kan komma att innehålla exempelvis
olja eller fett ska förses med avskiljare enligt Skellefteå kommuns anvisningar och Boverkets
byggregler. För denna del finns inte idag kommunalt spillvatten. Om VA-kollektivet ska anlägga
ledningar för att möjliggöra byggnation så ligger det längre fram i tiden då det inte finns någon
budget för detta.

Dagvatten
För bedömning av lämplig dagvattenhantering för planområdet kommer resultaten från de tidigare
dagvattenutredningarna för Näsudden respektive Oljehamnen att arbetas in i en ny
dagvattenutredning till granskningen av detaljplanen. Dagvattenutredningen kommer uppdateras
utifrån nu gällande förutsättningar och plangräns. Vidare kommer även eventuell påverkan på
avrinningsområdet för Rudtjärnen och Bastuavan att beskrivas.
Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Inom planområdet finns det
inga kommunala dagvattenledningar utan endast ett OFA-system som Skellefteå Hamn äger och
sköter driften för samt vägtrummor som avvattnar väg. OFA-systemet tar enligt uppgift endast
dagvatten och kan idag inte ta emot vatten från fler fastigheter. Om VA-kollektivet ska anlägga
ledningar för att möjliggöra byggnation så ligger det längre fram i tiden, det inte finns i någon budget
för detta.
Viktigt att eventuellt förorenat vatten som bildas vid släckning kan hanteras och avskiljas. Detta så att
släckning av en brand med farliga kemikalier inte riskerar att spridas till naturen.
Dagvatten som kan komma att innehålla exempelvis olja eller fett ska förses med avskiljare. För
dagvatten som inte kan avledas med självfall, till av kommunen anvisat läge eller förbindelsepunkt,
ska pumpning ske inom fastigheten.
Dagvatten får inte innehålla föroreningar som kan vara till skada för människors hälsa och miljö.
Dagvatten som kan komma att innehålla ex. olja eller fett ska förses med avskiljare. Exploatör ska
komma in med förslag på dagvattenlösningar för att förbättra dagvattensituationen inom fastigheten
och ansvarar för att säkerställa att dagvattnet tas om hand inom den egna fastigheten eller på annat
sätt som följer dagvattenstrategin och dagvattenutredningen för planområdet.
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För att undvika översvämningar vid kraftiga skyfall är en genomtänkt höjdsättning viktig så att fria
rinnstråk skapas för de ytavrinnande dagvattnet som överstiger de dimensionerade flödena.

Dränvatten
Dränvatten från byggnad ska i första hand omhändertas genom LOD (lokalt omhändertagande av
dagvatten).

Värme och kyla
Uttag och utsläpp av process- och kylvatten kan vara aktuellt för industriverksamheter. Det kan då
komma att ske från eller till havet om Näsudden, eventuellt kan befintlig ledningskapacitet och
utsläppspunkter för industrier nyttjas.
Området kan anslutas till fjärrvärme.

El och fiber
Fastigheter inom planområde kan anslutas till el- och fibernätet.
Befintliga kraftledningar inom området kan komma att behöva flyttas eller grävas ner. Skellefteå Kraft
har en ledningsrätt för en kraftledning som korsar området i nord-sydlig riktning. Det finns även
kraftledningar inom området som inte har ledningsrätter. Kraftledningarna kan komma behöva flyttas
i och med exploatering av området. Ledningarna kan med fördel ersättas med markkabel och
förläggas till vägområden för att följa den befintliga vägstrukturen.
Transformatorstationer kommer behöva uppföras inom området och inryms under användningen (V)
Hamn eller (J) Industri.
Skanova har teleledningar som försörjer verksamheter inom planområdet och som kommer att
beröras av planen. Ledningen försörjer också Näsgrundets Lotsstation och vidare via sjökablar öarna
utanför Näsudden. Skanova kan tvingas vidta undanflyttningsåtgärder, eller skydd av telekablar, för
att möjliggöra genomförande av planen.

Avfall
Avfall ska hanteras enligt den kommunala renhållningsordningen. Avfallsutrymmen ska utformas
enligt den kommunala renhållningsordningen och dess anvisningar för ny- eller ombyggnad av
avfallsutrymmen. Det är viktigt att tillgängligheten för fordonet som ska hämta avfallet beaktas.
Angöring av renhållningsfordon ska kunna ske på ett tryggt sätt och markbeläggning ska vara
anpassad for fordonens belastning.
Förslag till avfallsutrymmens placering, utformning och dimensionering ska alltid redovisas för
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad, vatten och avfall för godkännande.

Hantering av snö
Inom planområdet ska snön hanteras av respektive fastighetsägare. Snöupplag bedöms kunna
inrymmas inom planområdet.

Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområdena – genom
allemansrätten – samt bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
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Strandskyddet återinträder automatiskt när underliggande detaljplan ersätts av en ny detaljplan,
varför en ny prövning att upphäva strandskyddet måste göras.

Motivering till upphävande av strandskyddet
Strandskyddet upphävs för kvartersmark för hamn och det kombinarade användningsområdet för
hamn och industri och med hänvisning till de särskilda skälen nedan.
Som särskilda skäl enligt 7 kap 18 c – d §§ miljöbalken framhålls följande:
•

området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften (småbåtshamnen, oljekajen, cementkajen)

•

behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området (utökad hamn samt småbåtshamn).

•

behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området. Hamn och industriverksamheten behövs för att tillgodose ett allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet på grund av det strategiska läget.
Industriändamålet placeras så långt österut som möjligt för att minimera risk och störning
(utökad hamn och industriverksamhet. Varpå kombination av användning).

De upphävda delarna i plankartan visas som a1.

DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Planförfarande
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande.

Tidplan
Samråd: första kvartalet 2022
Granskning: första kvartalet 2022
Antagande: andra kvartalet 2022

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft. En genomförandetid på 10 år
bedöms tillräckligt för att kunna genomföra planens intentioner. Efter genomförandetidens utgång
fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att det är kommunen som ansarar för
anläggnade, drift och underhåll av mark och anläggningar inom natur- och skyddsområden inom
planområdet.
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Ledningsflytt
Kraftledningar inom området kan komma behöva flyttas. Dialog om vem som bekostas ledningsflytt
ska föras mellan Skellefteå kommun och ledningsägare.

Avtal
Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal avses skrivas innan granskning av detaljplanen.

Planavtal
Planavtal har upprättats mellan samhällsbyggnad, Skellefteå kommun och kommunledningskontoret,
Skellefteå kommun. Avtalen reglerar uppdragets omfattning samt kostnader och betalningsansvar.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm
Inom kvartersmarken avses bildas fastighet eller fastigheter efter utövares eventuella önskemål och
enligt vad som är i övrigt lämpligt.
Lämpliga rättigheter för ledningar, järnväg, infarter m.m. föreslås skapas i samband med avstyckning.
Servitut och avtal för att använda väg inom hamn och indstriområde behöver upprättas mellan
berörda parter.
Område för underjordiska ledningar reserveras och visas som u1 i plankartan.
Den befintliga småbåtshamn som återfinns i nordöstra delen av planområdet innefattas av en
befintlig gemensahetsanläggning och kommer kvarstå vid genomförandet av detaljplanen.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret ansöker om och bekostar framtagandet av en ny
detaljplan.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar

•
•
•
•

• PM kapacitetsberäkning väg 372, Tyréns 2019
• Miljöteknisk markundersökning resultatrapport detaljplan Näsudden, Tyréns 2018
• PM Geoteknik samt Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Tyréns 2016
• PM Miljöteknisk undersökning, Tyréns 2016
• Resultatrapport markundersökning, Tyréns 2018
• Åtgärdsutredning, Tyréns 2019
Åtgärdsutredning Oljehamnen, Tyréns 2019
Dagvattenutredning, Sweco 2022 (under framtagande till granskning)
Riskanalys, Tyréns 2022 (under framtagande till granskning)
Bullerutredning, Tyréns 2022 (under framtagande till granskning)
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Verksamheter inom planområdet som kräver miljötillstånd ska söka detta hos berörda myndigheter.

SAMRÅD
Detaljplanen upprättas i samråd med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kommunala
förvaltningar, samt berörda fastighetsägare i området.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära att hamnens verksamhet kan växa och medföra
positiva effekter för Skellefteå kommun. Det finns inga andra platser i kommunen som kan erbjuda
den logistik i form av djuphamn, väg och järnväg som området erbjuder, vilket också innebär att en
utökning av även industriverksamhet i aktuellt område är strategiskt lämpligt. Utökade arbetstillfällen
som planförslaget möjliggör anses positivt till utvecklingen av Skelleftehamn men också hela
kommunen. Området är används idag för viss rekreation men möjlighet till rekreation kan också
hittas längre västerut med tillgång till stora skogsområden.
Genomförandet av planen kommer generera mer trafik till och från området. Att möjliggöra för
tågtrafik ses positivt då det främjar en mer hållbar transportsektor och mindre negativ miljöpåverkan.

PLANBESTÄMMELSER
Nedan redovisas plankartans bestämmelser med tillhörande förklaring och syfte.

Bestämmelse
GATA

NATUR
SKYDD

Förklaring och syfte
Gata; Avsedd för all sorts allmän trafik. Inom området ingår förutom
körbana även sidoområden avsedda för diken, snörjöning, etc. Även
gatubelysning får uppföras inom området.
Naturområde och skydd; Friväxande grönområde som endast kräver viss
skötsel. Finns inom planområdet för att bebehålla växtlighet mellan
industrimark och småbåtshamn. Skyddsåtgärder för exempelvis buller kan
möjliggöras inom området.

V

Hamn; Område avsett för hamnverksamhet. Kombiterminal ska också
inrymmas i användningen.

V1

Småbåtshamn; Område avsett för småbåtshamnverksamhet.

W1

Öppet vattenområde; Vattenområde som ska hållas öppet.

W2

Småbåtshamn; Vattenområde avsatt för småbåtshamnverksamhet.

J

Industri; Område avsett för industriverksamhet. Järnvägsspår samt vägar
till och från verksamheterna ska också inrymmas i användningen.
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e1

Största byggnadsarea är 75 % per fastighetesarea (e1); Byggnadsarea är
den yta som byggnaden upptar på marken, inklusive vissa utkragande
byggnadsdelar.

e2

Teknsika anläggningar, cisterner och skorstenar m.m. får byggas högre
än angiven byggnadshöjd

b1

Utförande; Byggnader får inte uppföras med lägre grundläggningsnivå än 2
mö h vilket också är lägts tillåtna markhöjd
Högsta byggnadshöjd i meter är 20 meter.

m1

Störningsskydd; Detta för att säkerställa att riktvärden gällande buller och
luft inte överskrids, såvida särskilt verksamhetstillstånd ej medger annat.

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän platsmark; Det innebär att
det är kommunen som ansvarar för anläggande, drift och underhåll av
mark och anläggningar inom park- och gatuområden inom planområdet.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft;
Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att
genomföras. Huvudregeln är att planen inte får ändras, ersättas eller
upphävas mot berörda fastighetsägares vilja under denna tid. Detaljplanen
fortsätter sedan även att gälla efter genomförandetidens slut.

u

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar; Områden
avsatta för kommunens vatten- och avloppsledningar samt Skellefteå Krafts
el-, fiber- och fjärrvärmenät. Ledningsägarnas rättighet till området säkras
genom ledningsrätt, som bildas genom lantmäteriförrättning.

g

Markreservat för gemensamhetsanläggning; återfinns inom området för
småbåtshamn

a

Strandskyddet är upphävt;

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
I upprättandet av detaljplanen har samhällsbyggnad och kommunledningskontoret, Skelle fteå
kommun deltagit.

REVIDERING
Samhällsbyggnad
Fysisk planering, plan

Therese Kreisel
Verksamhetschef plan

Lovisa Hällkvist
Fysisk planerare
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