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UPPDRAG

Kommunstyrelsen beslutade 2000–10–03 att uppdra åt bygg- och miljökon-
toret att påbörja arbetet med en översyn av fördjupningen av översiktsplanen 
för Lövånger.
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SYFTE – BAKGRUND

Den fördjupade översiktsplanens syfte är att redovisa kommunens intentioner 
över större sammanhängande områden. En fördjupad översiktsplan är inte 
juridiskt bindande, men utgör sedan den antagits av kommunfullmäktige bl a 
program för planering och bevarande i området.
Den idag gällande översiktsplanen ”generalplan för Lövånger” antagen 1986–
06–18 behöver uppdateras. Planen anger en del exploateringsområden som inte 
blivit bebyggda och utgör underlag för fortsatt detaljplanering. Anledningen 
till att fördjupningen av översiktsplanen för Lövånger behöver revideras är att 
vägverket planerar en upprustning av E4. Delen Grimsmark–Broänge berör 
Lövångers samhälle.

Kyrksjön

Jan-Olsasundet

Gärde-
fjärden

Böles-
viken

E
4

E4
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Allmänt
Lövånger tätort ligger ca 5 mil söder om Skellefteå med vattenkontakt till 
Gärdefjärden och Avafjärden. Avståndet till havet är ca 5 km.
Planområdet omfattar i princip samma område som den nu gällande ”general-
plan för Lövånger” antagen 1986–06–18 (fördjupad översiktsplan).
Området som berörs är väster om E4 ca ½ km brett samt sträcker sig ½ km 
norr och söder om de två infarterna till Lövånger. Kyrksjön med omgivande 
område ingår i planområdet i söder. I öster är planens begränsning Gärdefjär-
den med ”Knektplatsen” i söder som en gräns.

PLANOMRÅDE
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Gamla och nya planer
Översiktsplan för Skellefteå kommun 
Den gällande översiktsplanen för kommunen anger att för de centrala delarna 
i Lövånger bör det vara detaljplan för permanentbebyggelse. 
I de yttre delarna av planområdet fi nns jordbruksmark som bedöms vara lång-
siktigt bestående – åkerklass I – enligt en översiktlig åkermarksinventering 
1975–12–19.
Översiktsplanen från 1991 nämner för permanent bebyggelse bl a följande:
För att mark skall få användas till bebyggelse skall den vara från allmän syn-
punkt lämplig för ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning 
eller vid prövning av bygglov och förhandsbesked inom områden som ej är 
detaljplanerade (1kap PBL).
De samhällsekonomiska konsekvenserna av byggandet är betydande. Ny 
bebyggelse planeras så att befi ntliga resurser och service kan nyttjas på bästa 
sätt.
Ekologisk grundsyn skall prägla översiktsplaneringen.

Generalplan för Lövånger 1986–06–18
I generalplanen från 1986 framhålls att samhället ur turistsynpunkt är en av de 
intressantaste orterna i kommunen. Här beskrivs Lövånger som en serviceort 
med stark betoning på de areella näringarna. Exploateringsområden i planen 
har lokaliserats med hänsyn till landskapet, markens beskaffenheter samt till 
det befi ntliga trafi ksystemet.
I planen påpekas att en campingplats för husvagnar samt ett tempererat utom-
husbad behövs för att stärka attraktionskraften.

1986-års generalplan för
Lövånger
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Fördjupning av Skellefteås översiktsplan för Kusten
Planen är under framtagande.

Detaljplaner
Detaljplaner fi nns för större delen av Lövånger, dock inte väster om E4. 16 
gällande detaljplaner fi nns inom planområdet, de fl esta för bostäder.

Vision och övergripande mål
Kommunen har fastställt en vision och fem övergripande mål för den framtida 
utvecklingen.

Visionen

– Skellefteå en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att leva och bo i.
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Övergripande mål

• Livskvalitet 
 – Skellefteå kommun ska ha en hög livskvalitet för medborgarna.
• Befolkningen
 – Skellefteå kommun ska öka antalet innevånare och samtidigt öka mång-

falden i befolkningen.
• Utbildning
 – Skellefteå kommun ska höja utbildningsnivån bland befolkningen.
• Kommunikation
 – Skellefteå kommun ska ha ett komplett kommunikationsnät med förbin-

delser via tåg, fl yg, landsväg och sjöfart.
• Företagande
 – Antalet företag i Skellefteå ska öka och redan etablerade företag ska 

växa.
Bakgrunden till visionen och målen är att den stora befolkningsminskningen 
vänt till en ökning de senaste två åren. Geografi skt är det centralorten som 
växer mest och åldersmässigt de äldre. 

Vägverkets utredning ”E4, Grimsmark–Broänge” augusti 1998
I en nationell plan för vägtransportsystem 1998–2007 har delvis nya mål satts 
upp för vägbredd och vägtyp utifrån trafi ksäkerhetskriterier, den så kallade 
nollvisionen.
Nollvisionen innebär ett långsiktig mål att ingen ska dödas eller skadas allvar-
ligt som följd av trafi kolyckor. För att kunna uppnå detta krävs en kombination 
av olika typer av åtgärder, där en viktig del är vägutformningen. Vägarna måste 
utformas med utgångspunkt från människans tolerans mot yttre våld. 
Väg E4 utgör en mycket viktig transportled, både lokalt, regionalt och för 
riket som helhet.
På sträckan mellan Sikeå och Bureå har befi ntlig E4 en låg trafi kteknisk 
standard. Siktstandarden är bitvis otillfredsställande med många backkrön 
och svackor. Önskvärd standard uppfylls inte och säkerheten för oskyddade 
trafi kanter är bristfällig. Antalet fordon på den aktuella sträckan är ca 3000 
fordon per dygn. Lastbilsandelen är hög (17 %).
I utredningen har en sektion som består av 2+1 körfält med räcke på 13 meters 
bredd studerats.
Två alternativ har studerats och det som förordas är att behålla nuvarande 
sträckning med erforderliga förbättringar. För miljön blir konsekvenserna 
mindre om man väljer den befi ntliga sträckningen. Båda alternativen påver-
kar Gärdefjärdens naturreservat. Kommunstyrelsen lämnade ingen erinran på 
utredningen 1999-09-14.
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Miljömål
Miljökvalitetsmålen som har tagits fram på nationell basis bör inarbetas i den 
fortsatta planeringen. För att vi ska kunna lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de stora miljöproblemen är lösta har Riksdagen antagit 15 na-
tionella miljökvalitetsmål. De ska fungera som riktmärke för allt miljöarbete 
i Sverige.
Här tas bl a det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet upp i form av 
byggnader och bebyggelsemiljöer. Platser och landskap med särskilda värden 
värnas och utvecklas.

Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgäng-
lighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokalodling samt ett hälsosamt 
lokalklimat kan tillgodoses. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas 
med mera.

I lokala miljömål – Miljöprogram för Skellefteå kommunkoncern – antagna 
av kommunfullmäktige, har de nationella målen samlats i fyra block

Leva och bo
God bebyggd miljö, giftfri miljö, levande kust och skärgård, säker strål-
miljö.
Frisk luft utomhus
Frisk luft, begränsad klimatpåverkan, skyddande ozonskikt.
Natur i balans
Myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, giftfri miljö.
Levande vatten
Grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, hav i balans, bara 
naturlig försurning, ingen övergödning.

Soldattorpet  (foto:Anna Wenngren)
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Nationella miljömål
1. Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention 
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedels-
produktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att detta globala mål 
kan uppnås.
2. Frisk luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas
3. Bara naturlig försurning

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida 
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall hel-
ler inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och 
byggnader.
4. Giftfri miljö

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits 
av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mång-
falden.
5. Skyddande ozonskikt

Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV 
- strålning
6. Säker strålmiljö

Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga 
effekter av strålning i den yttre miljön
7. Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
8. Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas.
9. Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra 
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag
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10. Hav i balans, levande kust och skärgård

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga 
och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög 
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas 
så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar
11. Myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och hydrologiska funktion i landskapet skall bibe-
hållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden
12. Levande skogar

Skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas sam-
tidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas
13. Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturvärdena 
bevaras och stärks.
14. Storslagen fjällmiljö

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen skall 
bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar
15. God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

16. Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
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Områdets historia
Lövångerområdet bör ha varit vida känt under medeltiden. Det kan nämnas 
att ryssarna i samband med Nöteborgsfreden  år 1323 ville utpeka Bjuröklubb 
som gränsmärke samt Olaus Magnus som på 1500-talets början skriver: ”Mot 
yttersta Norden fi nns en klippa uti havet, av folket kallad Bjuraklubben, vars 
högt uppskjutande hjässa ter sig för avlägsna seglare såsom bestående av tre 
spetsar med utseende av en krona”.
Vid den uppgrundade Avafjärden uppfördes på 1300-talet en träkyrka som i 
början av 1500-talet ersattes med den nuvarande gråstenskyrkan. Kyrkan har 
under seklens gång byggts om i olika etapper. Kyrkplatsen nyttjades tidigt som 
handelsplats. Vid kyrkan växte en kyrkstad upp, med stugor och stallar för de 
långväga sockenborna att övernatta i vid marknader, ting- och kyrkhelger. De 
fl esta av stugorna är från 1800-talet men här fi nns även stugor från 1600- och 
1700-talet.
Från 1500-talets mitt fi nns skriftliga källor att tillgå där förhållandena i Väs-
terbotten beskrivs. Gustav Vasa hade här, liksom i det övriga landet organise-
rat en fast förvaltning med redovisningssystem. Dessa uppbördslängder och 
räkenskapshandlingar kan ge oss en fi ngervisning om hur traktens bebyggelse 
har utvecklats. Speciellt gäller detta 1543 års jordabok, där by efter by upp-
räknas med samtliga jordägare. I jordaboken nämns inte Lövånger som by, 
däremot är Böle, Fällan och Gammelby representerade med tillsammans sju 
skatteägare. 
Vid tiden för Älvsborgs lösen år 1571 utgjordes Lövånger sockens invånarantal 
av 1091 personer. I socken fanns då 177 hästar, 1336 kor, 149 stutar och kvigor, 
958 får, 663 getter och 89 svin. De fl esta av innevånarna var jordbrukare, men 
jakten och fi sket utgjorde ett viktigt bidrag till hushållningen.
Det var först vid 1800-talets slut och 1900-talets början som Lövånger började 
expandera. År 1874 inrättades den första telegraf- och poststationen i Lövånger 
socken. Den kom att uppföras utanför det nuvarande samhället på fastigheten 
Ängsbacka. Ett tiotal år senare önskade man att bilda eget provinsialläkar-
distrikt, men detta kom till stånd först vid 1900-talets början. Vid denna tid 
uppfördes läkarbostad och apotek samtidigt som vägnätet byggdes ut. 
Längs Kungsvägen, som leder från nuvarande E4 till Kallviken växte Lövånger 
samhälle upp och ett centrum uppstod intill kyrkan och kyrkstaden. I centrum 
byggdes fl erfamiljshus och vid huvudgatan förlades även bageri, bank- och 
affärshus. Under 1900-talets första hälft – när Lövånger expanderade som 
kraftigast – blev det helt naturligt bostadsbrist i samhället. I egnahemförhand-
lingar från 1920- och 1930-talen nämns bl a svårigheterna att hyra rum. I en 
låneansökan från år 1925 heter det; ”som det är nära omöjligt att hyra rum 
på platsen…”
Framemot 1970-talet hade Lövånger en kraftig ekonomisk tillväxt. Större in-
dustrier kom att uppföras i området kring Lövånger, bl a kan nämnas Lövånger 
Elektronik AB, Lövångerbröd AB samt Lövångerstugor AB.
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Kulturhistoriska miljöer
Riksintressen
• Lövångers kyrkstad. Området är en medeltida kyrkplats – senare även han-

delsplats – med bl a stenkyrka från 1500-talet, klockstapel från 1700-talet, 
begravningsplats med gravkapell samt kyrkstad med stugor och stallar.

• Bjuröklubb (utanför planområdet). Området är sedan vikingatiden en viktig 
säljakts- och fi skeplats – senare betydelsefull lots- och fyrplats – med bland 
annat fyr från 1859, lotsstugor, kapell från 1864 och fi skeläge.

Fornminnen
• Milsten vid kyrkan (RAÄ 33)
• Milsten väster om E4 i planområdets södra del (RAÄ 86)
• Minnestenar i Lövångers centrum
• Gravröse på Kallkällberget (RAÄ 24) och på Ruskberget (RAÄ 22)
• I Avafjärden fi nns förutom ett bärgat vrak från 1470-talet ytterligare upp-

gifter om vrak och vrakplatser (RAÄ 527,528 och 529)

Det fi nns också platser med tradition registerade i fornminnesregistret:
• På ”Berget” vid Kapellansbordet skall Lövångers första, tidigt medeltida 

kyrka ha varit belägen. På platsen skall enligt traditionen ha hittats järnkors 
och skelettdelar.

• I Kyrksjön skall enligt lokaltradition klockorna från Lövångers kyrka någon 
gång ha blivit sänkta.

• I Selet, sydväst om Ruskberget skall ännu på 1940-talet ”åtskilliga stug-
tomter” – små och med tegelrester efter spisar i hörnen – varit möjliga att 
urskilja. Lämningarna benämndes ”fi skarstugor” av lokalbefolkningen.

Kyrksjön

Kallkällberget

Ruskberget

Berget

Nedre Selet
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Värdefulla vägmiljöer
Väg 753, sträckan Lövånger–Kallviken, fi nns upptagen i ”Värdefulla vägmil-
jöer”, en inventering som gjorts av vägverket och länsstyrelserna i Norr och 
Västerbotten. Vägen går från Lövånger till Kallviken som var hamnplats för 
Lövånger under 1600-talet. Vägen beskrivs som kurvig med mindre backar. 
Den löper i ursprunglig sträckning och följer variationerna i topografi n. 

Längs vägen fi nns två milstenar bevarade. Den ena står inne i Lövånger sam-
hälle vid Kyrkan, den andra i Gammelbyn. Milstenarna är av gråsten med 
inhuggna inskriptioner.
Det omgivande landskapet är kuperat och vägen passerar genom skogsmark 
och öppen odlingsmark. Bebyggelsen ligger utmed vägen och utgörs av äldre 
traditionell jordbruksbebyggelse med parstugor, korsbyggnader, rundlogar och 
äldre ladugårdar, men även av yngre byggnader.

Väg 753 som  Kallviken

Lövånger

Selet

Bölesviken

Ava-
fjärden

Kyrksjön

Avafjärden

B
ölesv.

SpringsvarpsvikenBastuv.

Blacksjön
Gärdefjärden

Simpören

Blackhamn

Böle

Bränna

Nyhem

Lövbacka

Selet

Myran

Kallviken

Viken

Gammelbyn

Avan
Lövsele

ä

Selshem

anbyn
Väg 753
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
På kulturnämndens uppdrag utförde Skellefteå museum en bebyggelseinven-
tering i Lövånger år 1980. I samråd med landsantikvarien har ett bevarande-
förslag för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Lövånger utarbetats.

Gärdefjärden

Nedre Selet
Strömbacken

Berghem

Kyrkstaden 

 1. Lövångers Prästbord 9:1

  (Kyrka, klockstapel, gravkapell)

 2. Lövångers Kyrkstad 1:1 (Lövångers kyrkstad)

 3. Lövångers Prästbord 11:1 (Museum)

 4. Lövångers-Gammelbyn 2:13 (Soldattorp, rundloge)

 5.  Lövångers Prästbord 9:9 (Två bostadshus)

 6. Lövångers Kyrkstad 1:1 (Församlingshem)

 7. Lövångers Prästbord 1:29 (Kommunalhus)  

 8. Lövångers Prästbord 1:22 (EFS bönhus)

 9. Lövångers Prästbord 1:25 (Affärs- & bostadshus) 

 10. Lövångers Prästbord 1:24 (Garveri)

 11. Lövångers-Gammelbyn 4:1 (Filadelfi a bönhus)

 12. Berghem 5:1 (Bostadshus)

 13. Berghem 2:2 (Bostadshus)

 14. Lövångers-Böle 3:12 (Bostadshus)

 15. Lövångers-Gammelbyn 2:17/

  Lövångers-Böle 3:6 (Bostadshus)   

 16. Lövångers-Gammelbyn 2:62 (Bostadshus, uthus) 

 17. Lövångers-Gammelbyn 2:72 (Bostadshus)  

 18. Lövångers-Böle 1:14 (Bostadshus)

 19. Lövångers-Böle 1:16 (Bostadshus)

 20. Lövångers Prästbord 18:1 (Bostadshus)  

 21. Lövångers Prästbord 1:43

 22. Lövångers Kapellansbord 1:3/

  Lövångers Prästbord 9:1 (Selsbergs säteri) 

 23. Lövångers-Selet 2:2 (Bostadshus, uthus)  

 24. Johansbo 1:1 (Bostadshus)

 25. Lövångers-Selet 2:18 (Bostadshus, ladugård, lider)

 26. Lövångers-Selet 2:6 (Bagarstuga, ladugård, loge)

 27. Lövångers-Selet 2:8 (Bostadshus, bagarstuga)  

 28. Lövångers-Selet 2:12 (Bagarstuga, ladugård)

 29. Lövångers-Selet 6:9 (Bostadshus, fd gästgivargård) 

 30. Lövångers-Selet 2:16 (Bostadshus)  
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 Landskapets karaktär
Lövånger tillhör kustregionen. Terrängen är låglänt och relativt fl ack och älv-
dalarna är svagt markerade. Inom regionen fi nns stora områden med bördiga 
sedimentjordar och merparten av kommunens jordbruksmark.
Berggrunden i det aktuella området utgörs av migmatit eller migmatitgnejs 
(som utgör stora delar av den södra delen av kommunen).
Lövånger ligger nedanför HK (högsta kustlinjen). Områden under HK har i 
stor utsträckning påverkats av havets vågverkan genom svallning.
Exempel på verkningar från landhöjningen är att man på 1300-talet hade en 
inomskärsförbindelse från Avafjärden över Gärdefjärden–Högfjärden upp till 
Kastfjärden.
Inom planområdet fi nns fl era naturgeografi skt intressanta områden. Drumliner 
förekommer i landskapet norr om Gärdefjärden och ända in till Lövångers 
samhälle. Mindre och tydligt avgränsande partier med skalgrus fi nns koncen-
trerat i samhällets södra och västliga delar (väster om E4), men även spritt i 
trakterna av Lövånger.

Odlingslandskapet
Aktivt jordbruk fi nns i norra delen av planområdet. Ett infl uensområde på 
200 meter runt de större jordbruksenheterna bör hållas, vilket innebär att ny 
bebyggelse bör undvikas då risk för buller, lukt m m fi nns.
Odlingslandskapet i framför allt planområdets norra delar är öppet och brukas 
aktivt. Den del av odlingslandskapet som ligger i anslutning till Gärdefjärdens 
naturreservat har stor betydelse för variationsrikedomen i området.
Odlingslandskapet är en naturresurs med stora bevarandevärden. De biologiska 
och kultuhistoriska värdena har starka kopplingar till hur marken brukats 
genom tiderna. 

Gärde-
fjärden

Böles-
viken
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Andra områden med stor betydelse för odlingslandskapet –dock ej inom 
planområdet – är Lövsele by strax söder om Lövånger, Hökmarks by 7 km 
NNV om Lövånger samt byarna Gammelbyn och Fällan längs Avafjärdens 
nordvästra strand.
Lövsele by är högt belägen med odlingar på uppgrundande gamla havsbottnar. 
Odlingslandskapet i byn Hökmark är representativt för kustlandets medeltida 
jordbruksbygder och speglar lång kontinuitet. Byarna Gammelbyn och Fällan 
utgör ett öppet och vackert odlingslandskap, representativt för kustnära jord-
bruksbygder. För att här bevara miljön krävs hävd och bibehållen öppenhet 
av odlingslandskapet.
Byarna fi nns upptagna i ”Det värdefulla odlingslandskapet”, Länsstyrelsens 
program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden från 1993.

Natur
Områden av riksintresse
Lövångerkusten

Hela Lövångerskusten från kom-
mungränsen i söder till Skötgrönnan 
i norr är av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. Detta område ligger 
dock utanför själva planområdet och 
innefattar en ca 50 km lång sträcka 
längs kusten (från norra delarna av 
Robertsfors kommun upp till Sköt-
grönnan nordost om Burvik) samt 
Gärdefjärden.
Naturen i området är starkt präglad av 
den kraftiga landhöjningen (9 mm/år). 
Stränderna har varierad karaktär från 
exponerade klapperstensstränder till 
acku mula tions   stränder, djupa havsvi-
kar och sandstränder.
Inom Lövångers kommundel finns 
riksintresseområdets mest skydds-
värda barr- och lövnaturskogar vid 
Bjurö klubb , Kallviken, Avanäset 
samt skär gårds öarna Juviksskäret och 
Ledskär. Längs Lövångerskusten fi nns 
också fl era områden av stor betydelse 
för sträckande, rastande och häckande 
fåglar. 

Områdesgräns för riksin-
tresse
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I kommunens kust- och skärgårdsinventering har några öar och kustavsnitt 
i närheten av Lövånger (dock ej inom planområdet) getts högsta naturvärde 
(klass I); Ledskär och Kallviken/Klippskatan. Ytterligare ett antal områden 
har högt naturvärde (klass II); t ex Småskär, Hällskär och Avanäset–Vitsands-
udden. 
I kommunens inventering  ”Skogar med höga naturvärden” (1997) har också 
öarna Kallviken/Klippskatan och Ledskär tilldelats högsta naturvärde (klass I). 
Områdena har en varierad natur och en orörd karaktär med exponerade kust-
granskogar, kalspolade klippor och klapperstensfält. Utöver detta fi nns ett par 
större skogar längs kusten tillhörande klass II, Avanäset–Vitsandsudden. 
På Falkberget 4,5 km söder om Lövånger och ”strax” utanför planområdet 
fi nns en intressant och ovanligt rik växtlokal med arter som tibast, fi nbräken 
samt orkidéerna tvåblad och norna.

Gärdefjärdens naturreservat
Gärdefjärdens naturreservat bildades 1972 och omfattar totalt 360 ha, varav 
220 ha är land. Området har utsetts till riksintresse för naturvård. Gärdefjär-
den är en mycket betydelsefull fågelsjö och framstår som en av Västerbottens 
främsta fågellokaler. Fjärden är ursprungligen en havsvik som avsnörts och 
dess viktigaste tillfl öde är Mångbyån. Ett fågeltorn fi nns i områdets västra del. 
Mest besökt är området under våren då stora mängder fl yttfåglar rastar här. 
Mer än 100 ha av marken runt fjärden är uppodlad, i övrigt består naturen till 
stor del av tät och gles skog.  Stränderna är fasta utan sand och strandlinjen 
är oregelbunden. Det fi nns badplats vid vattnet med intilliggande toalett, om-

Områdesgräns för 
naturreservat

Planområdesgräns
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klädningsrum och brygga. Området är lämpligt för det rörliga friluftslivet och 
kan nås från kyrkstaden. En stig går från Storstugan mot naturreservatet.
I den variationsrika miljön som fjärden utgör med strandskogar, igenväxande 
stränder och vatten är det öppna odlingslandskapet ett viktigt inslag. Enligt 
skötselplanen för reservatet är det angeläget att bibehålla ett öppet odlings-
landskap samt önskvärt att den betade marken hålls i stånd.

Under tiden 15/4 till 15/8 råder förbud mot att vistas inom reservatet utom 
längs särskilt markerade stigar.
Gärdefjärden är av riksintresse enligt de särskilda hushållningsbestämmel-
serna i miljöbalkens 4 kapitel 8 paragraf. Fjärden har listats såväl enligt få-
geldirektivet som SPA-område (Special Protected Area) som enligt art- och 
habitatdirektivet som pSCI-område (Proposed Sites of Community Interest). 
Syftet är att skapa ett europeiskt nätverk av värdefulla naturområden inom 
EU. I de två dirktiven anges olika naturtyper samt växt- och djurarter som 
medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda.
Det är Gärdefjärdens artrika torra och friska låglandsgräsmarker av fennoskan-
disk typ, landhöjningskustens naturliga primärskogar och tidvis översvämmade 
alluviala lövskogar samt en rad utpekade fågelarter som är skyddsvärda.
Ingrepp eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 
2000-område kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Våtmarken vid Gärdefjärden har även högsta klass i länsstyrelsens våtmarks-
inventering

Gärdefjärden sett från bron (foto: Anna Wenngren)
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Övriga naturområden
Avafjärden

Avafjärden är en stor och långsträckt före detta havsfjärd som slingrar sig från 
Lövånger och söderut till utloppet i Bottenviken. Fjärden är 5 km lång men 
relativt smal (600–700 meter bred). Fjärden ligger i en ganska djup sprickdal 
med 25–30 meter höga bergskullar på ömse sidor om fjärden, vilka här och 
var bryts av uppodlade sedimentsområden. De norra och mellersta delarna är 
mycket grunda och har ett stort värde för rastande och häckande våtmarksfåglar. 
Skogsmarken intill fjärden domineras av äldre och medelålders barrskogar. 
Grundområdena med rik vattenvegetation och sammanhängande partier med 
äldre skogar ger fjärden en vacker och ostörd karaktär. Området bedöms som 
klass II, d v s mycket högt naturvärde i kommunens ”Kust- och skärgårdsin-
ventering” (1999). 
Under 1980-talet bildades en stiftelse för Avafjärdens bevarande. Stiftelsens 
målsättning är att genom olika åtgärder behålla och förbättra Avafjärdens 
status. Projektet innefattar bl a sundets nyttjande som farled mellan havet och 
båthamnen vid Lövångers kyrka, där det i åtgärderna ingår att bygga en sluss 
vid utloppet. Det fi nns fornlämningsskyddade vrak, troligen från medeltiden, 
i fjärden.

Kyrksjön

Kyrksjön ligger inom planområdet. I sjön bedrivs sommartid ett intensivt 
sportfi ske och vattnet är säkerligen ett av kommunens mer välfrekventerade. 
Sjön har ett mindre bestånd av abborre och gädda. Utsättning av fångstfärdig 
regnbåge sker vid två tillfällen varje sommar. Även harr och röding har satts 
ut.
Området runt sjön är iordningställt så att rörelsehindrade har framkomlighet 
runt mer än halva sjön. Därtill fi nns tre handikapptoaletter, tre vindskydd med 
grillplatser samt fem handikappanpassade bryggor utplacerade runt sjön.
På parkeringen intill sjön fi nns en föreningsstuga. 

Kyrksjön
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Vind och klimat
Lövånger ligger relativt nära kusten och klimatet påverkas av läget vid havet. 
Havet dämpar temperaturen vid kusten och skärgården vilket leder till lägre 
temperaturer på senvåren och sommaren samt till högre temperaturer på hösten. 
När havet fryser till under vintern försvinner den temperaturdämpande effek-
ten. Årsmedeltemperaturen vid kusten ligger på ca +1–2oC. Årsnederbörden 
är relativt liten, i genomsnitt <500 mm. De förhärskande vindriktningarna 
är från syd- och västsektorn. Vegetationsperiodens längd har beräknats till 
140–160 dagar (Nordiska ministerrådet 1983).

Stränder och strandskydd
Ett generellt strandskydd för strand- och vattenområden på 100 meter gäller 
för områden som inte är detaljplanerade. Strandskyddet kan däremot upphävas 
i detaljplan om länsstyrelsen godkänner detta.
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningar för allmänhetens frilufts-
liv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. 
Övergången mellan land och vatten är biologiskt viktiga reproduktions- och 
födosöksområden.
Strandskyddet gäller för stora delar av Gärdefjärden samt södra delarna av 
Kyrksjön och Hamptjärnen.

 Kyrksjön

 Ham-
tjärnen

Gärdefjär-
den

 Jan-Olsasundet

Böles   -
viken
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Bebyggelse
Bostadsbyggandet var som störst under 1970-talet med ca 16–17 lägenheter 
per år.

Bostadsbestånd
1990 fanns enligt Folk- och Bostadsräkningen totalt 409 lägenheter i Lövånger 
tätort. Av dessa fanns då 252 i småhus och 157 i ”övriga hus”, dvs framförallt 
fl erfamiljshus.
Av småhusen ägdes 207 av enskilda, 35 av allmännyttan och 10 av övriga. Av 
lägenheterna i övriga hus ägdes 29 av enskilda, 98 av allmännyttan och 25 av 
övriga. Uppgift saknades för 5.
I Lövångers församling, som omfattar kommundelen Lövånger, byggdes 1996 
två småhus (enskilt ägda) och 12 lägenheter i fl erfamiljshus (hyreslägenhe-
ter). 1997 byggdes i Lövångers tätort 31 hyreslägenheter (för äldreboende) i 
fl erfamiljshus . Sedan dess har byggandet legat på en låg nivå. Efter år 2000 
har endast enstaka enskilt ägda småhus byggts i församlingen.
Sammanfattningsvis kan nog sägas att bostadsbyggandet i Lövånger sedan 
90-talet har legat på en låg nivå, vilket också varit fallet i övriga delar av 
kommunen.

Kallkällberget

Kyrkstaden

StrömbackenNedre Selet

Kyrksjön

Jan-Olsasundet
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Befolkningsutveckling, sysselsättning mm
Befolkning
Lövångers befolkning uppgick 1981 till 960 personer. Befolkningsmängden 
har därefter långsamt sjunkit, med enstaka avbrott. Vid utgången av år 2005 
bodde 729 personer i Lövånger.
Samtidigt har också en förändring skett av befolkningens sammansättning så 
att antalet yngre minskat medan de äldre blivit fl er. Detta är en utveckling som 
stämmer överens med övriga delar av kommunen.

 De senaste årens befolkningsminskning beror både på att utfl yttningen är 
större än infl yttningen och att färre föds än som dör. Under de senaste åren 
har befolkningens storlek i Lövånger varit ganska stabil.
Befolkningssammansättningen i Lövånger jämförd med kommunens befolk-
ningssammansättning framgår av befolkningspyramiden nedan (det bakomlig-
gande fältet visar befolkningspyramiden för kommunen).

Lövånger har en lägre andel i yngre åldrar och en högre andel äldre än kom-
munen totalt. Medelåldern är också relativt hög; för män 45,4 år, för kvinnor 
52,1 år – totalt 49,0 år.
För kommundelen Lövånger var medelåldern 2005 för män 44,6 år, kvinnor 
46,1 år och samtliga 45,3 år. I hela kommunen var medelåldern för män 41,0 
år, kvinnor 43,5 år och samtliga 42,2 år

Befolkningen år 2005 Lövånger jäm-
fört med år 2005 kommunen

Män Kvinnor

Jämförelse av antalet invånare i olika åldrar 1986–2005:
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Beträffande den framtida utvecklingen för orten Lövånger kan ett antal olika 
scenarier vara tänkbara. Diagrammet nedan bygger på tre möjliga utveck-
lingslinjer fram till 2015:

Alternativ 1 innebär en relativt stark trend med ett positivt fl yttningsnetto. 
Med en sådan utveckling fi nns förutsättningar för en tillväxt i Lövånger. 
Alternativ 2 bygger på en utveckling med en svagare fl yttningssiffra. Utifrån 
åldersstruktur mm (som sannolikt innebär ett negativt födelsenetto de närmaste 
åren) fi nns då en risk för en viss befolkningsminskning i Lövånger.
Alternativ 3 innebär en situation med ett svagt fl yttningsnetto. Detta alternativ 
skulle på sikt innebära en ganska kraftig befolkningsminskning i Lövånger. 
Medelåldern skulle bli högre vilket också skulle innebära ett svagare födel-
senetto.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att för att Lövångers befolkning 
ska fi nnas kvar på nuvarande nivå eller öka något så måste dels fl yttnings-
siffrorna vara starka, dels födelsetalen öka. I annat fall fi nns risk för befolk-
ningsminskning.

Sysselsättning
Lövånger har idag – inkl Selet väster om E4 – cirka 330 förvärvsarbetande 
som bor på orten, men det fi nns cirka 475 arbetsplatser i Lövånger. Orten har 
alltså en förhållandevis stor inpendling från omlandet.
Av de cirka 475 personer som har sitt förvärvsarbete i Lövånger arbetar fl est 
inom tillverkning och utvinning (industri), vård och omsorg, samt handel och 
kommunikationer.
I kommundelen Lövånger fi nns cirka 760 arbetsplatser.
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Pendling 2004
Inpendlingen till kommundelen Lövånger år 2004 uppgick till 204 personer 
medan utpendlingen uppgick till 470. Nettopendlingen till kommundelen 
uppgick därmed till –266. Till orten Lövånger, inklusive Selet, är pendlings-
nettot +145.
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Lövånger centrum
Kommersiell och offentlig service
Servicen inom planområdet ligger till stor del i Lövångers centrala delar. Här 
fi nns Konsumbutik, post, två banker (Föreningssparbanken och Handels-
banken), apotek, pizzeria, bar, frisör, bageri, lågprisvaruhus samt restaurang 
med konferensanläggning (Lövångers kyrkstad). Specialaffärer för blommor, 
järn, färg, trävaror, hemslöjd och möbler ligger också i centrum, alla längs 
Kungsvägen.
Skola årskurs 1–9, barndaghem, ungdomsgård, bibliotek samt Folkets hus 
med badhus fi nns också här.
Övrig service som fi nns i Lövånger är vårdcentral, tandläkare och äldre- och 
demensboende.

Busstation
Pizzeria

Skola

Förskola

Bageri

Kassaservice
Apotek

Café

EFS

Kyrka

Kiosk
Blommor

Bank

Bank

Järnaffär

Konsum

Lövånger
kyrkstad

Återvinning

Brandstation

Badhus
Bibliotek
Folkets hus

Kungsvägen

N
äsåkersvägen

Skolvägen

Prästgårdsvägen
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Fritidsverksamhet
I den norra delen av Lövångers samhälle fi nns idrottsplatsen Näsåkern med 
fotbollsplan och omklädningsrum.
Vid Kallkällberget väster om E4 fi nns en 200 meter lång skidbacke med 35 
meters nivåskillnad.
Vid Kyrksjön fi nns ett 3 km långt elljusspår samt fi ske som ”put and take”. 
Intill Raningevägen fi nns en tennisbana och vid Folkets hus fi nns badhus och 
sporthall.

Skoteråkning
Inom Lövångers samhälle råder förbud mot skoterkörning utanför skoterled.

Båthamnar
En småbåtshamn fi nns vid s k ”Kvarnplatsen” i centrala Lövånger. Vid kusten 
fi nns ytterligare småbåtshamnar, dessa ligger utanför planområdet.
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Trafi k
Trafi kmängder
Vägverket räknar kontinuerligt trafi kmängderna på de större allmänna vä-
garna. Trafi kmängderna (årsmedeldygnstrafi ken) på E4 uppgår till ca 3000 
fordon. Trafi ken till och från E4 sker via Kungsvägen (väg 753) med ca 2200 
fordon (veckodygnstrafi k) och väg 750 – väster om E4 – med ca 650 fordon 
(veckodygnstrafi k).

E4
Nuvarande trafi kmiljö vid E4 på sträckan förbi Lövånger har i fl era avseenden 
brister. Vägverket som ansvarar för trafi ksäkerheten vid E4 har därför genom-
fört en vägutredning för aktuell sträcka.
Idag fungerar Kungsvägen och Raningsvägen/Kyrkren som infarter till Lö-
vånger samhälle (från E4). Dessutom kan samhället nås (från E4) genom 
Dahlephils väg. Vägverket är väghållare för Kungsvägen (väg 753) som löper 
genom samhället och kommunen för Raningsvägen/Kyrkren. 
I de planer som fi nns för en framtida E4 kommer det sannolikt att bli aktuellt 
med endast en infart till Lövånger. Den befi ntliga södra infarten, via Kyrkren, 
kommer då att tas bort. Den nya E4:an kommer att utformas med förutsätt-
ningen att inga oskyddade trafi kanter ska korsa vägen i plan. Detta innebär 
att minst en planskild passage för de oskyddade trafi kanterna måste anordnas 
på aktuell sträcka av E4 förbi Lövånger.
Vägverket påbörjade under 2008 en ny förstudie för E4, Grimsmark - Broänge. 
Förstudien pekar på samma problematik som tidigare. Kommunen kommer 
att samråda med Vägverket angående dessa trafi klösningar och förändringar 
av nuvarande trafi ksystem till följd av ombyggnad av E4.

Gång- och cykelstråk
Gång- och cykeltrafi ken i Lövånger är till största del hänvisad till lokalgator. 
I samhället fi nns ett antal kortare gång- och cykelvägar som förbindelser mel-
lan lokalgatorna. Utmed Kungsvägens södra sida fi nns idag endast gångbana 
från busstationen och genom centrala Lövånger, ett genomgående separat 
gång- och cykelstråk saknas.
Det saknas även en gång- och cykelförbindelse utmed Kungsvägen från 
busstationen till E4-korsningen. Denna sträcka berörs dock av den framtida 
ombyggnaden av E4.

Parkering
Lövånger har det relativt väl ställt med parkeringsplatser för ordinarie verk-
samheter. Vid särskilda evenemang kan dock andra ytor än ordinarie parke-
ringsytor bli tvungna att nyttjas för parkering.
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Kollektivtrafi k
Busstationen ligger i hantverkshuset vid Kungsvägen, tidigare låg den i 
närheten av skolan. Busstrafi ken till och från Lövånger är bl a uppbyggd av 
stomlinjetrafi k med utgångspunkterna Haparanda, Sundsvall och Umeå, Skel-
lefteå. Denna långväga regionala/interregionala trafi k medger ett stort antal 
resmöjligheter och möjliggör t ex studiependling till/från Umeå och Luleå. En 
mängd övriga skolresor, serviceresor och arbetspendlingsresor utförs också i 
tillgängliga tidslägen. Till detta kommer lokala busslinjer med pendlingsrikt-
ning från Lövångersområdet mot Uttersjöbäcken, Bureå och Skellefteå. Dessa 
linjer tillgodoser i huvudsak behoven av gymnasie- och grundskoleresor men 
även viss arbetspendling. Ytterligare en lokal busslinje går från Vebomark till 
Lövånger med grundskoletransporter som huvudsaklig uppgift.
För de lokala bussturerna med uppgift att transportera grundskoleelever till 
skolan i Lövånger fi nns möjligheter till på- och avstigning i direkt anslutning 
till skolan. För övriga lokala bussturer samt de allra fl esta regionala och in-
terregionala bussturerna fi nna på- och avstigningsmöjligheter vid stiftelsen 
”Lövind”:s fastighet, som förutom ett litet väntrum även innehåller bussgods-
förmedling. På denna fastighet – i nära anslutning till E4 – fi nns möjlighet till 
bilparkering med P-el samt cykeluppställning. 
Utöver denna busstrafi k med varierande målpunkter fi nns även tillgång till 
efterfrågestyrd kompletteringstrafi k för de byar – utanför Lövånger – som 
saknar busstrafi k. Detta sker med taxibil (sk ”ringbil”) för resmöjligheter in 
till Lövånger. Denna trafi k utförs med 2–3 dubbelturer/vecka.

Övrigt
Den gamla busstationsbyggnaden vid Näsåkersvägen har rivits och den fria 
ytan mellan Näsåkersvägen och skolan har blivit större, se nedan. Bussarna 
stannar vid skolans södra infart för att hämta och lämna skolbarnen. I anslut-
ning till Näsåkersvägen/Skolvägen har det anlagts en gångbana på den norra 
sidan, som avskiljer den befi ntliga personalparkeringsplatsen från körbanan. 
Trafi ken har därmed också fått en styrning som leder den i rätt riktning för 
vidare transport efter vägen. Utrymmet mellan Näsåkersvägen och avlämnings-
/hämtningsplatsen för bussåkande elever, är dock så stort att det är nödvändigt 
att skapa någon form av avskiljning mellan gatan och den övriga ytan. Förslag 
på denna plats framtida funktion och utformning bör tas fram. 
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Markägarförhållanden
Markinnehavet fi nns markerat på en separat karta, se nedan. Kommunen är 
till stora delar markägare av den idag ej bebyggda marken.

Teknisk försörjning
Verksamhetsområden
Inom verksamhetsområdets gränser svarar VA-verket för anläggning, drift och 
underhåll av vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten.
Verksamhetsområden för vatten och spillvatten täcker Lövångers centralort 
samt närliggande fastigheter. Verksamhetsområde för dagvatten täcker delar av 
Lövångers centrum. Verksamhetsområdets gränser för dagvatten kan komma 
att justeras vid en ev utbyggnad av dagvattennätet.
Nästan all bebyggelse inom planområdet ingår i verksamhetsområdet. Bebyg-
gelsen väster om E4 ingår inte, förutom vid bensinstationen. 

Kyrksjön

Jan-Olsasundet

Gärde-
fjärden

Böles-
viken



35

Renvatten
Vattentäkten för Lövångers centralort består av ca 21 borrade brunnar i berg 
sk bergborror. För närvarande nyttjas två borror belägna på den östra sidan 
av Gärdefjärden. Övriga bergborror kan komma att nyttjas för Lövångers 
framtida vattenförsörjning.
Utredning om reservvattentäkt för Lövånger är planerad.
Skyddsområde för bergborrorna kommer att upprättas. Kapaciteten på de borror 
som nyttjas för närvarande är god och medger ett begränsat utökat uttag.
Vattenverket som är beläget vid Vattenverksvägen mot Gärdefjärden är di-
mensionerat för max 16 m/tim och 350 m/dygn, vilket medger en mindre 
exploatering utan ombyggnad av verket.
Råvattnet är dock av varierande kvalitet och kräver behandling med bland 
annat membranfi ltrering som är energikrävande och dyrbar. 
Efter vattnets behandling i vattenverket pumpas vattnet vid samhället upp till 
högreservoaren, med lågvattenytan på +55,7. Högreservoarens utjämnings-
volym, 350 m, utgör tillräcklig volym för brandvatten och som säkerhet vid 
driftavbrott. Högreservoaren är belägen mitt i samhället.

Vattenföreningar utanför verksamhetsområdet
Vattenföreningar med gemensam förbindelsepunkt per förening, men belägna 
utanför verksamhetsområdet för vatten. Föreningarna får sitt vatten från Lö-
vångers vattenverk.
• Nedre Selets vattenförening
• Selets vattenförening
• Gärde/Broänge vattenförening

Spillavlopp
Reningsverket för Lövånger ligger vid Jan-Olsasundet (Herr Pers Väg). Verket 
har stor kapacitet kvar och är idag ej högt belastat.
Spillavlopp från fastigheterna inom verksamhetsområdet leds till det kommu-
nala SRV (spillavloppsreningsverket), beläget i samhällets södra del vid Herr 
Pers Väg. Reningsverket som anlades under åren 1974 –75 är dimensionerat 
för 2700 pe. För närvarade är ca 700 pe anslutna.
Det renade avloppsslammet pumpas till slamavvattningsanläggningen, belägen 
ca 50 meter nedströms SRV. Det avvattnade slammet nyttjas vid återställning 
av deponier samt inom jordbruket.
Spillvattennätets huvudledningar har tillräcklig kapacitet för enbart spillvatten. 
Vid häftiga regn och vid vårfl od blir delar av nätet överbelastat på grund av 
felkopplade stuprör och inläckage. Arbetet med att minska den ovidkommande 
vattenmängden pågår ständigt.
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Dagvatten
Dagvatten från samhällets centrala delar avleds till närliggande dikessystem. I 
områden som saknar dagvattenledningar kommer dagvattenfrågan att i första 
hand lösas med LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) det vill säga 
vatten avleds till öppna diken eller till omgivande terräng.

Avfall
Kommunen ombesörjer hämtning och transporter av avfall från enskilda hus-
håll och verksamheter till förbränning i Umeå. I Lövånger fi nns en åter–vin-
ningsstation och en återvinningscentral.
Vid återvinningsstationen intill brandstationen (vid Kungsvägen) kan hushål-
len lämna sina återvinningsbara förpackningar, returpapper och batterier. Vid 
återvinningscentralen vid Raningsvägen kan hushållen lämna sina återvin-
ningsbara förpackningar samt grovavfall och farligt avfall.
Den framtida avfallshanteringen kommer att styras till hämtning av en sorterad 
brännbar och en sorterad organisk fraktion.

Förorenade mark- och vattenområden
Avfallsanläggning

På fastigheten Gammelbyn 2:46 fi nns en gammal nedlagd soptipp. Tippen 
har använts för hushålls- och industriavfall samt miljöfarligt avfall. Tippen 
är klassad som måttlig risk (miljörisk 3, daterat 1992). Åtgärdsbehovet för 
tippen anses vara att ytterligare vattenanalyser bör göras.

Energi
Kommunen skall aktivt verka för att uppfylla syftet med den energiplan som 
antogs i kommunfullmäktige 2004-05-25.

Elförsörjning
För eldistributionen i området fi nns kabel- och luftledningsnät. Luftled ningarna 
fi nns norr och väster om tätorten. Dessa är markerade på plankartan (längst 
bak i häftet). 
Väster om E4 ligger en transformatorstation som är basen för elförsörjningen 
av samhället. 

Fjärrvärme
En värmeanläggning fi nns idag i anslutning till skolan. En fjärrvärmekulvert 
sträcker sig genom kvarteren Erikslund, Hästhagen och Präståkern i centrala 
Lövånger. Tillhörande panncentraler fi nns placerade längs Skogstorpsvägen.
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Geoteknik och radon
En geoteknisk undersökning gjordes 1983 och 1984 som underlag till ”gene-
ralplan för Lövånger”. Tillsammans med andra utförda geotekniska under-
sökningar samt fl ygbilds- och geobildstolkningar har detta sammanställts till 
en jordartskarta.
Kartan är en mycket översiktlig bedömning av området med gränser mellan 
olika jordarter och berg.
Berg förekommer rikligt inom planområdet.
Morän täcker större delen av området. Berg kan förekomma nära markytan  
där block – såväl i anhopningar som separata större block – är markerade, se 
kartbild nedan. Moränen består av siltig och sandig morän s k normalmorän. 
Grovsediment – sand och grus – fi nns i lokala partier och fi ckor inom morän-
områdena och utgörs ofta av utsvallande fraktioner. 
Finsediment fi nns lokalt inom moränområdena samt i ett större samman-
hängande parti i den nordvästra delen av planområdet. I de insprängda fi n-
sedimentområdena bedöms jordlagren dels som grunda och dels som fasta. 
Det större sammanhängande sedimentområdet i nordväst utgörs av lösa och 
mäktiga sediment.
Organisk jord kan förekomma inom såväl sediment- som moränområden och 
består av ett ytsikt som är mer eller mindre mäktigt. Fyllning har utförts inom 
redan bebyggda områden samt på Strömbacken, där ett lokalt parti utgörs av 
en nedlagd soptipp. 
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Radon
Enligt den radonutredning som gjordes 1984 fi nns i Lövånger tätort ett område 
som betecknas som högriskområde, se kartbild nedan. Vid eventuell byggnation 
inom detta område bör husen byggas med ett radonsäkert utförande.
Området som helhet bedöms vara ett låg –normalriskområde.
Enligt radonutredningen består berggrunden i området av gråvacka, sedi-
mentgnejs och kvartsdiorit. Området har stor andel kalt berg som omges av 
morän och lera. Stora höjdskillnader råder i området.
Nordost om detta område ligger ytterligare ett ”högriskområde”, detta ligger 
utanför planområdet och berör ej planen.

Säkerhet
Farligt gods / Transporter
Farligt gods- transporter passerar på E4 och alla farlighetsklasser fi nns repre-
senterade. När det gäller de transporter som är på väg till och från kommunens 
största hanterare när det gäller farligt gods, Rönnskärsverken i Skelleftehamn, 
fi nns statistik (se tabell nedan). Vid en trafi kolycka där en farligt gods- transport 
är inblandad kan ett utsläpp ske så att det/de farliga ämnena från transporten 
sprids i luften, på marken eller i vattnet.

Högriskområde: Område med grusigt/grovsandigt 
isälvsmaterial och större områden med tjockare lager 
av svallgrus och klappersten samt ändmoräner.

Radonriskkarta för Skellefteå kommun (utdrag ur radonutredning för Skellefteå kommun 1984)
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Utsläpp till luft medför en omedelbar fara för människor eller miljö. Koncen-
trationen av den farliga gasen beror bl a av väderförhållanden, topografi  och 
källfl öde. Räddningstjänsten hinner sällan fram för att begränsa utsläppet  för-
rän gaserna har nått sin fulla utbredning. Personer utomhus inom riskområdet 
löper störst risk att skadas eller omkomma. Riskområdet vid ett utsläpp av 
svaveldioxid kan vara mellan 100 och 800 m beroende på framförallt vind-
förhållanden.
Vid läckage av vätska på mark beror spridningen dels på jordartens genom-
släpplighet och dels på kemikaliens förmåga att tränga igenom. I vägdiken är 
ofta markens struktur förändrad och ett skyddande markskikt kan saknas.
Vid utsläpp av kemikalier eller farligt gods i vatten beror spridningen på en 
rad faktorer t ex fysikalisk form, löslighet, densitet. Kemikalier fl yter, sjunker 
eller löses upp i vattnet. 
Vid brand i fordon med farligt gods fi nns risken att eventuellt släckvattet inne-
håller skadliga ämnen för miljön. Brandgaser innehåller farliga ämnen i större 
eller mindre mängd. Dessa kan ha direkta eller långsiktiga skadeverkningar 
på människors hälsa eller på miljön. 
Andra effekter som kemikalierna kan ha är att de ackumuleras i miljön och 
anrikas i organismer. De kan därigenom ge skador på lång sikt.
Enligt statistik från räddningsverket för år 2000 så är ca 1 % av de fordon 
som har varit inblandade i trafi kolyckor där räddningstjänsten gjort en insats, 
utrustade med farligt gods- skylt.
I rapporten; ”Bättre plats för arbete” anges ett riktvärde för skyddsområde på 
100 meter när det gäller ny bebyggelse nära trafi kleder till industriområden 
som producerar eller konsumerar stora mängder farligt gods.

Kommunen kommer att göra en särskild riskanalys med avseende på farligt 
gods efter större vägar. Åtgärder som kan bli aktuella är att reservera mark för 
uppställningsplatser till fordon med farligt gods. För havererade eller läkande 
fordon skall nöduppställningsplats anvisas av den lokala räddningstjänsten.

Transporter till/från Rönnskär maj 2001

Ämne ADR-klass  Bil Färdväg (Väljs utifrån var bästa
 (”Farlighetsklass”) (ton/år) avsättning för produkten ges)
 
Svavelsyra 80 = Frätande eller svagt 40 000 24 000 ton/år E4 söderut, 
 frätande ämne   16 000 ton/år E4 mot norr. 

Svaveldioxid 268 = Giftig, frätande, under 35 000 8 000 ton/år E4 söderut,
 tryck kondenserad gas (ca 875 bilar 20 000 ton/år E4 norr,
  per år)  7 000 ton/år guldlakningsverket,   
  Boliden.  

Källa: Boliden Mineral AB, Rönnskärsverken
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PLANENS MÅLSÄTTNING OCH HUVUDPRINCIPER

Lövånger är en gammal ort där kyrkstaden har satt stor prägel på samhället. 
Utmärkande i planen är att lyfta fram det attraktiva på orten.
Vattenkontakten skall stärkas genom att göra vattnet mera tillgänglig och 
synligt. Bebyggelsen har inte den vattenkontakt som vore önskvärd, trots att 
den har vatten både i norr, söder och öster.
Visionen för orten är att lyfta fram de vackra kultur- och naturvärden som 
fi nns. Dessa värden skall dominera orten mer än idag.
Möjligheten att skapa attraktiva gångstråk utmed de olika vattendragen som 
fi nns i samhället bör lyftas fram. Detta är viktigt både ur turistsynpunkt och 
som en kvalité i bostadsmiljön.
Bebyggelsen växer långsamt och något stort expansionstryck fi nns inte. Några 
större utbyggnadsområden – förutom de som redan fi nns – behöver inte till -
skapas.
Genomfarten genom samhället bör åtgärdas för att lyfta fram och markera 
centrumdelen. 
En viktig del i planen är hur utbyggnaden av E4 påverkar Lövånger. Utbygg-
naden påverkar bl a infarten till samhället där gestaltningen är viktig att lyfta 
fram. Hela området har markerats som ett utredningsområde eftersom utbygg-
naden ligger så långt fram i tiden.
En annan viktig aspekt är hur man skall annonsera orten för att lyckas fånga 
upp den spontana turismen och leda den in i Lövånger.
E4:ans dragning genom landskapet blir påtaglig om det krävs planskildhet. 

Flygbild över Lövånger – år 2000
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PLANFÖRSLAG

Allmänt
Planen har sin givna gräns och omfattning. I norr gränsar bebyggelsen mot 
Gärdefjärdens naturreservat, i öster mot vattnet Gärdefjärden.
I väster ligger E4, en barriär som delar upp planområdet. Området väster om 
E4 skall behålla pågående markanvändning med möjlighet till enstaka kom-
pletteringar. I norr utbreder sig ett öppet jordbrukslandskap som en viktig del 
i området. Södra delen av planområdet är friluftsområde. 
Det är viktigt att i planen lyfta fram och markera de naturstråk som ligger 
längs Gärdefjärden och Avafjärden.
I samband med att E4 skall byggas om kan det tillkomma parallellvägar. 
Dessa blir även de barriärer i landskapet som förstärker E4:ans barriäreffekt. 
Det bör beaktas i utformning och gestaltning att detta inte förstärks utan bör 
begränsas.

Riksintressen
Med central placering i samhället ligger Lövångers kyrkstad som är en kul-
turmiljö av riksintresse. Inte bara själva kyrkstaden omfattas av riksintresset 
utan även miljön runt omkring. Området sträcker sig ända ner till vattnet vid 
kvarnplatsen och omfattar kyrkomiljön.

Gärdefjärden är av riksintresse för naturvård enligt miljöbalken och Natura 
2000. Delar av området ingår i planen.
E4 är ett riksintresse enligt hushållningsbestämmelserna i miljöbalken.
Försvarsmaktens riksintressen är redovisade i separata samrådshandlingar.

Område av riksintresse för kurlturmiljövården (Lövångers kyrkstad mm)    
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Bebyggelse
Bostäder
Ingen stor exploatering är inritad i planen. Idag fi nns byggklar mark för bostä-
der (villor och fl erfamiljshus). Lediga tomter för villor fi nns vid Strömbacken 
och nordväst om Kyrksjön. Vid Kyrksjön ligger också ett område som inte 
blivit exploaterat än, här får detaljplaner reglera bebyggelsen.

Där det fi nns bebyggelse inom planen som inte är markerad får markan-
vändningen pågå utan förändring. Enstaka förtätningar av bebyggelsen kan 
få förekomma men avgörs från fall till fall. Bebyggelseområden skall hållas 
ihop och inte spridas.
Ny bebyggelse bör anpassas till den lokala bebyggelsetraditionen i skala och 
materialval, utan att utesluta ett modernt arkitektoniskt uttryck. Detta gäller 
generellt inom hela planområdet. 
Bebyggelse i direkt anslutning till kyrkstaden bör anpassas till områdets ka-
raktär både när det gäller byggmaterial och färgsättning.
Ett bostadsområde fi nns sedan tidigare föreslaget vid Kyrksjön. Detta område 
bör vara kvar eftersom man här kan skapa en vattenkontakt.
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Kungsvägen

Näsåkersvägen

Skogstorpsvägen

Kyrkstaden

Kungsvägen

Prästg
årdsvä

gen

Centrum
Centrum i Lövånger skall behållas i nuvarande läge och omfattning, dock bör 
genomfarten Kungsvägen ses över för att förstärka centrumdelen i Lövånger. 
Det gamla kommunalhuset bör ingå i centrumbebyggelsen. 

Det är viktigt med en enhetlig gestaltning av gaturummet och en skyltning 
av butikerna som stämmer med den småskaliga karaktären.
En ny björkallé föreslås efter Kungsvägen. Här fanns även tidigare en allé av 
björkar, rester av den fi nns kvar på några ställen.
För att markera och fi nna känslan av att man befi nner sig i centrum bör man 
byta markbeläggning på gatan. Asfalt med smågatsten 
är ett bra sätt att ge gatan mer 
centrumkaraktär.
Mellan alléträden görs 
parkeringsfickor, vil-
ket ger en mer ordnad 
parkering än vad som 
finns idag. Gatumiljön 
ordnas på så sätt upp och tar 
ned känslan av genomfart.
Belysningen bör också 
anpassas till den småskaliga 
centrumkaraktären.
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Verksamheter
Planområdet är välförsett med mark för arbetsplatsområden. 
De arbetsplatsområden som idag fi nns utlagda behålls. Dessa ligger främst 
i västra delen av samhället och har utbyggnadsmöjligheter. Det fi nns även 
arbetsplatser spridda över Lövångers samhälle, om man räknar in service-
funktioner, äldreboende m m.

Arbetsplatsområdena ligger relativt nära de centrala delarna av Lövånger – i 
huvudsak vid Kungsvägen, Raningsvägen och Kyrkren – vilket innebär ganska 
korta avstånd att förfl ytta sig på. 
Det fi nns förutsättningar att samhället skall vara befolkat alla tider på dygnet 
och inte bli ett ”sovsamhälle” där alla är borta på dagen.
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Utbildning
Grundskola fi nns upp till årskurs 9 och i dag fi nns inget behov av utbyggnad. 
Skolan ligger bra till, centralt i Lövånger med närhet till grönområde. Utemiljön 
runt skolan bör ses över och få en uppstädning. En viktig åtgärd är att ordna 
upp angöringen till skolan för bussar och andra transporter. Parkering och 
angöring med hållplatser skall separeras för att undvika onödiga konfl ikter.
Här visas en idéskiss hur det kan se ut. 

Barnomsorg
Det fi nns idag tre avdelningar för barnomsorg; en avdelning vid skolan,  en 
vid Folkets hus och en vid gamla sjukhemmet. Avdelningen vid skolan fl yt-
tar inom kort till gamla sjukhemmet. Problemet med angöring till förskolan 
försvinner då.
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Kultur
Kyrkstaden sätter sin prägel på hela samhället och är en stor tillgång för 
Lövånger, inte bara som värdefull kulturmiljö utan även för besöksnäringen. 
Området bör annonseras tydligare med skyltar och hänvisningar längs Kungs-
vägen.

Handel
I Lövånger fi nns de viktigaste funktionerna för ett samhälle. Utbudet av af-
färer med sällanköpsvaror, kläder m m är begränsat. Handeln bör förläggas 
och koncentreras utefter centrumgatan (Kungsvägen).

Övrigt
På övriga områden sker ingen förändring. Vid Kyrksjön fi nns sedan tidigare 
förslag på ett bostadsområde.   

Kungsvägen österut

Lövångers kyrkstad
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Arkitektoniska kvalitéer
Bevarandevärd bebyggelsemiljö
Förutom riksintresseområdet kyrkstaden och bebyggelsen i bevarandeförslaget 
från 1980 (som fi nns redovisat på sid 16) fi nns ytterligare bebyggelse – öster 
om Strömmen – som bör uppmärksammas.
Lövångers samhälle växte upp längs Kungsvägen och ett centrum uppstod 
intill kyrkan och kyrkstaden. Under 1800-talets slut började Lövånger att 
expandera. När expansionen var som kraftigast vid början av 1900-talet blev 
det till slut bostadsbrist. Många ansökte då om egnahemslån för att uppföra 
bostadshus. Denna bebyggelse växte fram från byns centrum och österut. Idag 
fi nns denna bebyggelse till stora delar kvar om än förändrad genom ombygg-
nader och moderniseringar.
Området öster om Strömmen – längs Kungsvägen, Vattenverksvägen och 
Ringvägen – har en sammanhållen och relativt oförvanskad bebyggelse av 
villor och egnahem från främst tidigt 1900-tal och utgör därmed en miljö väl 
värd att bevara. 

Kyrkstaden

Berghem

Strömbacken

Böles-
viken

Ström
m

en
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Trafi k – Infrastruktur
E4
E4 tillhör det nationella vägnätet och utgör en viktig förbindelse i Västerbot-
ten och Norrbotten. Den fungerar som uppsamlingsled för såväl person- som 
godstransporter mellan befolkningscentra och industrier. E4 är ett viktigt 
stråk som för turismen till olika besöksmål efter kuststräckan och inåt landet 
vid älvdalarna. E4 är av riksintresse enligt hushållningsbestämmelsen i mil-
jöbalken.
E4 går genom planområdet och är en kraftig barriär som delar upp området. 
Enligt Vägverkets utredning från 1998 har E4 idag en låg trafi kteknisk stan-
dard. Säkerheten för oskyddade trafi kanter är bristfällig. Lokal, regional och 
nationell trafi k blandas.
Vägverket har i sin utredning tagit fram föl-
jande:
Förslaget för dragningen av E4 innebär att...
• Tre körfält med mitträcke på 9-14 meters bredd 

har diskuteras.
• Direkta fastighetsanslutningar slopas.
• Enskilda utfarter ansluts till lokala vägnätet.
• GC-trafi k och trafi k med långsamtgående for-

don leds längs E4, via lokala vägnätet.
• Där lämpliga vägar saknas kompletteras väg-

systemet med längsgående väg parallellt med 
E4 (vägtyp K 3,5).

• Antalet korsningar reduceras. Trafi ken leds via 
lokala vägnätet eller via nya vägförbindelser 
till korsningspunkter med E4 (vägtyp K 6,5)

• Korsningar byggs som enkla korsningar av typ 
trevägskorsning eller förskjutna trevägskors-
ningar. 

• Där bebyggelse fi nns på båda sidor om E4 
kan GC-portar anläggas bl a för att minska 
barriäreffekten. 

I Vägverkets utredning, ”E4, Grimsmark–Broänge”, föreslås att stänga den 
södra infarten vid industriområdet. Det bör utredas om infarten kan behållas 
vilket skulle göra samhället mindre sårbart vid eventuella nödsituationer. 
Behåller man infarten kan parallellvägen, sträckan Kyrkren–Kungsvägen, 
uteslutas. Det är dock viktigt att den tidigare föreslagna GC-vägen från buss-
stationen (Kungsvägen) till Kyrkren anläggs. 
Området är i övrigt väldigt sankt och svårt att bebygga. Den föreslagna paral-
lellvägen kommer i norr att gränsa direkt mot Gärdefjärdens naturreservat.
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Vid den norra infarten till Lövånger föreslås att möjligheterna till att anlägga 
en cirkulationsplats undersöks eftersom landskapet är fl ackt. Att använda sig 
av en cirkulationsplats gör att ingreppen i landskapet minskas samtidigt som 
entrén till Lövånger kan förstärkas och blir mera inbjudande. En planskild 
korsning medför stora markförändringar och lockar inte på samma sätt in 
bilisterna (besökarna) till samhället.

En gestaltningsidé för utformning av entrén till Lövånger är att anlägga dam-
mar på båda sidor om Kungsvägen. Dammarna föreslås anläggas dels för att 
rena och ta hand om dagvatten och dels för att ge Lövånger en vacker entré. 
När man åker in till Lövånger skall man mötas av vatten på båda sidor om 
Kungsvägen. Långt tillbaka när Lövånger etablerades var orten omgiven av 
vatten.
Vid en eventuell ombyggnad av E4 bör hänsyn tas till de kulturhistoriskt vär-
defulla byggnaderna på fastigheterna Lövångers–Selet 2:16 och Lövångers–-
Selet 6:18, som ligger strax utanför planområdet.
Några särskilda medel för upprustning av E4 förbi Lövånger fi nns inte i den 
nya nationella planen för vägtransportsystemet 2004–2015.

E4 söderut
E4 norrut

Bensinstation

Norra infarten till Lövånger - idag

E4 söderut

E4 norrut

Bensinstation

Lövånger centrum

Norra infarten till Lövånger - exempel på framtida vision

Föreslagen damm

Föreslagen
damm Föreslagen parallellväg
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Kollektivtrafi k
Idag stannar bussarna vid busstationen, som ligger vid Kungsvägen i början 
av Lövånger, samt vid skolan. Det är viktigt att man lätt kan nå busstationen 
från olika delar av samhället med gång- och cykelbanor. Viktigt är också att 
det fi nns hänvisning – ordentligt skyltat – vad som är busshållplats. Goda kol-
lektivtrafi kförbindelser är en viktig faktor i en bra boendemiljö.

Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykeltrafi ken bör lyftas fram. En GC-bana bör anläggas efter hela 
Kungsvägen ned till busstationen och från Kungsvägen till Kyrkren, parallellt 
med E4:an. I centrum bör trottoarer fi nnas på båda sidor om Kungsvägen fram 
till bron vid Strömmen. Detta gör det lättare att nå olika centrumfunktioner 
på ett säkert sätt och med ett mera ordnat rörelsemönster. Säkerheten är viktig 
eftersom man rör sig längs en genomfartsgata med många målpunkter.

Parkering
I Lövånger fi nns det tillräckligt med parkeringsplatser. Med hänvisning och 
uppskyltning borde man få dem mera använda än idag. Vid större evenemang 
som  t ex kyrkohelger och marknader kan man eventuellt tillåta tillfällig par-
kering på ängsmarken nedanför kyrkan. Det fi nns en parkering vid Folkets 
Hus som borde kunna användas mera än idag, men hänvisning och skyltning 
saknas.
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Fritid och Rekreation
Grönstruktur
Lövånger ligger vackert till i landskapet med vattenkontakt på fl era ställen och 
ett öppet jordbrukslandskap i randzonen till samhället. Detta öppna landskap 
skall värnas i planeringen. Här läggs inga anspråk för annan verksamhet än 
för jordbruksändamål. Vid ombyggnaden av E4 måste stor hänsyn tas till detta 
öppna landskapsrum, framförallt i planområdets norra del där även Gärdefjär-
dens naturreservat berörs.
Den tidigare björkallén som gick längs Kungsvägen bör återställas och kom-
pletteras. Björk bör fortsättningsvis användas som alléträd. 
De grönområden som ligger nära bebyggelsen skall ses över. Närområden 
för rekreation kan bli attraktiva med rätt skötsel och gallring. Möjlighet att 
ströva i lättillgängliga naturområden är en stor kvalité  när man skall fånga 
upp turisterna som besöker kyrkstaden men även de som övernattar i stugorna. 
Det behövs inga nya planteringar utan det är skötsel av de befi ntliga natur-
områdena som krävs.
Viktiga stråk har markerats i planen. Dessa kan behöva åtgärdas för att öka 
nyttjandet och tillgängligheten.
Det måste fi nnas gröna länkar (se grönstrukturkartan) mellan samhället och 
bebyggelsen väster om E4 så att inte E4 blir en barriär som blockerar.
Grönstrukturkarta; se bilaga längst bak i häftet.

Utsnitt ur bilaga ”Grönstruktur år 2020”
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Naturreservat
Gärdefjärden är ursprungligen en havsvik som via landhöjningen avsnörts. 
Vattenytan som omfattar ca 6 km² ligger idag ca 4 meter över havet. Gärde-
fjärden är skyddat som naturreservat med föreskrifter och skötselplan. Natur-
reservatet skall vårdas så att dess värde som häckningslokal och rastplats för 
fl yttfåglar bibehålls. Odlad och betad mark inom reservatet bör om möjligt 
också fortsättningsvis hävdas så att karaktären bibehålls. 

Övergripande mål för reservatet är att bevara områdets värde som rast och 
häckningslokal för våtmarksberoende fågelarter.
Naturreservatet bör göras mer tillgängligt än vad det är idag med tydligare 
hänvisningar både från söder och väster. Det borde vara lika naturligt att besöka 
naturreservatet som kyrkstaden. Ett samarbete mellan dessa två besöksmål 
borde åstadkommas.  Stigar och hänvisningar till fågeltornen bör ses över och 
tas fram för att underlätta för besökare.
Delar av reservatet bör även göras tillgängligt för personer med funktions-
nedsättning och barnfamiljer.
Gärdefjärden skyddas också enligt Natura 2000 som är EU:s nätverk för skydd 
av speciellt utpekade arter och biotoper (livsmiljöer).

Fritidsaktiviteter
I Lövånger fi nns bra förutsättningar för olika fritidsaktiviteter t ex fotbolls-
planer, tennisbana, badhus, skidbacke, elljusspår etc. Vid Kyrksjön fi nns även 
möjlighet att utöva sportfi ske (put and take).
Det fi nns båtplatser – antalet bör dock utökas – vid Strömmen och Gärdefjär-
den som bör iordningställas. Uthyrning av båtar vid kvarnplatsen kan vara ett 
komplement för turistnäringen.

Gärdefjärden, söder om naturreservatet
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Vattenområden
De vattenområden som fi nns i planområdet är väldigt värdefulla. Gärdefjärden 
är skyddat som naturreservat. Den vattenförbindelse (Strömmen) som fi nns 
mellan Gärdefjärden i norr och bron vid kvarnplatsen är ett viktigt inslag som 
man skulle kunna lyfta fram. Den skulle kunna bli ett viktigt parkstråk i mitten 
av samhället. Här behöver man studera hur man kan komma nära vattendraget 
– gallra och rensa upp så att man kan gå längs vattendraget. Åtgärderna skall 
göras med hänsyn till naturvärdena.

Kvarnplatsen borde vara en naturlig punkt att gå till. Här skulle det kunna 
fi nnas ett sommarcafé vid vattnet samt möjlighet att hyra båtar, kanoter m m

Strömmen (Vattenförbindelsen mellan Gärdefjärden i norr och bron vid kvarnplatsen)

Kvarnplatsen
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Lokala kretslopp
För att nå målet med en bärkraftig samhällsutveckling och ett resurssnålt 
planerande krävs att vi arbetar med slutna kretslopp mera än vad vi gör idag. 
Källsortering av sopor bör möjliggöras, framförallt i nya områden.
De fl esta boende har möjlighet till odling på sina tomter, men det kan även 
fi nnas ett behov av odling för de som bor i fl erfamiljshus. Område för kolo-
niträdgård bör därför anordnas i närheten av fl erfamiljshusen.
Att minska biltransporterna är ett annat viktigt miljömål. Ett sätt är att kom-
plettera gång- och cykelbanorna så att de når viktiga målpunkter i samhället,   
t ex busstationen, vilket underlättar nyttjandet av kollektivtrafi ken.

Dagvatten
Vid nybebyggelse och planering av E4-utbyggnaden ska det undersökas om 
dagvattnet kan tas om hand lokalt, kanske ledas till någon damm eller större 
dike. Detta kan vara ett sätt att gestalta området när man bygger om E4.
Hur dagvattnet kan tas om hand på bästa sätt är viktigt att ta tillvara vid ut-
formningen av området. Detta skall ses som en tillgång som förhöjer kvalitén 
på området.

Teknisk infrastruktur
Området är försörjt med kommunal teknisk infrastruktur. Det fi nns utbygggd 
eldistribution. En större kraftledning går i den västra kanten av planområdet. 
Ny fjärrvärme planeras i centrala Lövånger, dock är detta ej klart. Ny energi-
plan är under framtagande och beräknas vara klar under år 2004.

Åtgärdsprogram
För att genomföra förslaget till markanvändning krävs ett antal åtgärder där 
kommunen har ett ansvar men där även privata fastighetsägare och t ex intres-
seorganisationer kan ta initiativ och vara förebilder.

Föreslagna åtgärder
Befi ntlig bebyggelse

• Värna om enhetliga bebyggelseområden.
• Byggnaderna vårdas,strikt tillämpning av PBL 3:12
• Byggnadsverkslagen (BvL) tillämpas
• Marken sköts på tradionellt sätt.
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Ny bebyggelse

• Ny bebyggelse vid Kyrksjön detaljplaneras.
Trafi k–gatunät

• Ombyggnad av E4, arbetsplan enligt Väglagen.
• Miljöåtgärder efter Kungsvägen.
Kommunikationer

• Busshållplatser rustas upp och markeras.
• Gång- och cykelbanor rustas upp och anläggs efter Kungs      vägen mot viktiga 

målpunkter, t ex busstationen och skolan.
• Genomföra planerad gång- och cykel    väg från Kungsvägen till arbetsplats-

områden vid Kyrkren.
Rekreation

• Allmän tillgänglig naturmark efter stranden. Gallra, rensa upp och ta fram 
stigar efter stränderna för att öka tillgängligheten.

• Anlägga båtplatser vid Gärdefjärden.
• Den befi ntliga bevarandevärda lövvegetationen skall bevaras.
Kultur/turism

• Hänvisningar och skyltning till kyrkstaden, naturreservatet Gärdefjärden, 
båtplatser, badplatser etc.    
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Sammanfattning av planförslaget
Lövånger är en mindre serviceort med natur- och kulturvärden som präglar 
orten, vilket bör lyftas fram ytterligare. Besöksnäringen är en viktig aspekt 
att ta tillvara på.
E4-utbyggnaden är den stora förändringen inom planområdet. Den kan ge stora 
påverkningar på landskapet och gestaltningen av entrén till Lövånger.
Några större utbyggnadsområden har inte tagits fram förutom de som redan 
fi nns tillgängliga. På ”Strömbacken” – väster om Lidvägen – fi nns dock ett 
område som kan vara intressant. Detta utredningsområde ligger långt fram i 
tiden när det gäller planeringen av nya utbyggnadsmöjligheter.
I de centrala delarna – vid ”Strömmen”– skulle det vara attraktivt med bebyg-
gelse. Problemet här är att det fi nns en kulturmiljö av riksintresse som inte får 
förvanskas och att det kan vara dåliga markförhållanden. I övrigt får komplet-
teringar ske inom den befi ntliga bebyggelsen.
Upprustning och plantering av björkallén utefter Kungsvägen stärker centrum-
känslan och är en viktig åtgärd att genomdriva.
När det gäller centrala delarna är det främst kompletteringar av planteringar 
och skötsel som bör utökas.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Den fysiska planeringen ska medverka till en långsiktig hållbar utveckling. 
Kommunens översiktsplan utgör ett viktigt redskap för att nå detta mål. Enligt 
bestämmelserna i plan- och bygglagen ska översiktsplanens konsekvenser 
kunna utläsas översiktligt. Vidare ska en miljöbedömning göras och en mil-
jökonsekvensbeskrivning upprättas. Miljömålen i sig utgör ett styrdokument 
och fi nns redovisade under planförutsättningar på sidan 13.
Kommunen gör bedömningen att planens genomförande medför en betydande 
miljöpåverkan. I planen fi nns utredningsområden utlagda för en ombyggnad 
av E4 med parallellvägar, vilket gör intrång i miljön. Genomföranden av 
andra förslag i planen kan komma att kräva en miljökonsekvensbeskrivning 
för enskilda projekt och kommer inte att behandlas i denna plan. I miljö-
konsekvensbeskrivningen till fördjupningen av översiktsplanen görs ingen 
detaljerad redovisning av översiktsplanen utan det hänvisas till beskrivningen 
längre fram i dokumentet. 

Allmänt om planförslaget
Planen har en inriktning att ta tillvara den genuina miljön i Lövånger. Utveck-
lingen ska bygga på att lyfta fram de vackra kultur- och naturvärdena som 
fi nns, så att dessa får dominera orten mera än idag. Attraktiva gångstråk skall 
tillskapas längs vattendragen. Ett större expansionsområde för bebyggelse 
fi nns utlagt vid Kyrksjön, detta fi nns redan i den nu gällande översiktsplanen 
för Lövånger. I övrigt föreslås inga större expansionsområden utan endast en 
långsam utveckling i anslutning till den befi ntliga bebyggelsen.
Genomfarten i Lövånger är en viktig del som lyfts fram i planen och här till-
skapas vegetationsområden i form av bland annat en trädallé samt dammar 
i det sanka partiet vid entrén till samhället. Detta är ett sätt att ta hand om 
dagvattnet från bland annat E4 och omgivande områden.
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Nollalternativet
Om inget sker med Lövånger fortgår den pågående mark- och vattenanvänd-
ningen. Entrén till samhället fortsätter att vara ett sankt parti som översvämmas 
vid höga vattenstånd, exempelvis om våren.

Konsekvenser av planförslaget
Landskapsbild
Förutsättningar  
Lövånger tillhör kustregionen. Terrängen är låglänt och relativt fl ack, där 
älvdalarna är svagt markerade. Lövånger ligger på höjdkullar. Tidigare hade 
Lövånger vattenkontakt med havet i det låglänta jordbrukslandskapet. Idag 
skär E4 genom området och ger det sin prägel. Bebyggelsen ligger naturligt 
på höjderna och svackorna består av mark med sanka partier.
Effekter och konsekvenser

En ombyggnad av väg E4 med parallellvägar kommer att ge en stor påverkan 
på landskapsbilden. Detta kommer att beskrivas närmare i den kommande 
vägplanen för E4. Dammarna i entrén till samhället kommer att ge ett naturligt 
och välkomnande intryck. Det planerade området för bostäder vid Kyrksjön 
ger naturligtvis en påverkan, då det idag endast består av tät skog. I övrigt sker 
endast små justeringar i samhället. Dessa ger inte så stor påverkan, utan lyfter 
snarare landskapsbilden/stadsbilden, genom att centrumdelarna förstärks och 
samhället får en tydlighet.

Kulturmiljö
Förutsättningar  
Lövånger är en gammal ort med en kyrkstad som sätter sin prägel på hela 
samhället. Kyrkstaden och dess omgivningar har en stor betydelse för be-
söksnäringen. Det fi nns fornlämningar inom planområdet och även vrak i 
Avafjärden. Idag är inte kyrkstaden så väl annonserad.
Effekter och konsekvenser

Ingen större påverkan sker av kulturmiljöerna. 
I planen ges möjlighet att lyfta kyrkstaden och dess omgivningar. Tillsammans 
med naturvärdena kan detta ge en ökning av besökande till Lövånger. Om 
besökstrycket blir mycket stort kan dock slitage uppkomma.
Planen lyfter även fram ett bebyggelseområde, ”Strömbacken”, som inte har 
funnits med i tidigare planer eller inventeringar.



Naturmiljö
Förutsättningar 
Gärdefjärden har redan idag ett högt skydd, den är av riksintresse för naturvården samt 
även Natura 2000 område. Stränderna mot Bölesviken och Strömmen har strandskyd-
det kvar. Idag är naturområdena mest använda som närrekreationsområden, dock inte 
i någon större omfattning. Till planen har även en grönstrukturplan tagits fram som 
visar på viktiga gröna länkar och på den svåra barriär E4 är redan idag.
Effekter och konsekvenser

En utbyggnad av planen medför att en del naturområden i anslutning till bebyggelsen 
tas i anspråk. En ombyggnad av E4 medför ingrepp och i anspråkstagande av dels 
jordbruksmark dels även naturområden för parallellvägar. Hur ombyggnaden ska 
utformas kommer att belysas i en kommande vägplan för E4. 
Området vid Strömmen påverkas vid en utbyggnad eftersom öppen mark tas i anspråk 
för aktiviteter.

Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar  
Idag fi nns områden för fi ske vid Kyrksjön. Tennisbana, fotbollsplaner, motionsspår och 
idrottsplats är placerade vid Näsåkern och runt om i samhället fi nns några lekplatser. 
Vid Kvarnplatsen ligger en småbåtshamn och ytterligare småbåtshamnar fi nns vid 
havet, utanför planområdet. Badhus och sporthall är belägna vid Folkets hus och inom 
planområdet fi nns även en skoterled.  
Effekter och konsekvenser

Målsättningen i planen är att ta vara på och utveckla möjligheterna till rekreation och 
friluftsliv i Lövånger. Dessa kvaliteter tillsammans med kulturmiljövärdena sätter sin 
prägel på orten. 
Stränderna ges en större tillgänglighet med en utbyggnad av området nedanför kyr-
kan.

Hälsa
Förutsättningar 

Väg E4 utgör en bullerkälla som kan ha påverkan på hälsan. 

Effekter och konsekvenser

Bebyggelsen som har lagts ut i planen ligger skyddat och i närheten av befi ntlig be-
byggelse. E4-dragningen med parallellvägar kan ge bullereffekter beroende hur stora 
trafi kfl ödena blir. Bra gång- och cykelvägar och tillgänglighet till kollektivtrafi k kan 
ge positiva effekter på hälsan.
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Miljömål
Lövånger har det mesta för ett fungerande samhälle. Här fi nns service, bostäder 
och arbetsplatser, det mesta inom gång- och cykelavstånd vilket borde leda 
till minskade biltransporter och mindre utsläpp från trafi ken. Möjligheten till 
bättre fungerande kollektivtrafi k minskar också behovet av transporter. Detta 
strävar mot de två miljömålen, ”begränsad klimatpåverkan” och ”ren luft”.
Vattendragen – Gärdefjärden  och Kyrksjön – lever upp till miljömålet ”levande 
sjöar och vattendrag” och har ett värde för friluftslivet. Gärdefjärden är även 
skyddad som naturreservat och Natura 2000-område samt av riksintresse för 
naturvården.
Det öppna jordbrukslandskapet i norr skall bevaras och värnas. Ängsmarken 
i anslutning till soldattorpet slås med lie. Detta strävar mot miljömålet ”ett 
rikt odlingslandskap”.
Miljömålet ”god bebyggd miljö” är ett omfattande miljömål. I Lövånger har 
man en stor tillgång av både kultur- och naturvärden som ger möjlighet till en 
god bebyggd miljö. Närheten till skogsområden och vattendrag i närheten av 
bostadsmiljön skapar möjlighet till ett attraktivt boende. Här fi nns möjlighet 
att t ex skapa vackra gångstråk vid vattendragen i närheten av de centrala 
delarna av Lövånger. Idén att anlägga dammar – efter Kungsvägen – vid 
entrén till Lövånger föreslås dels för att rena och ta hand om dagvattnet och 
dels för att skapas en vacker entré till Lövånger. När Lövånger etablerades 
så var bebyggelsen omgiven av vatten. Här kan man säga att man tar tillvara 
det historiska arvet
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