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FÖRORD
Stränderna är en viktig resurs för Kalix kommun! Den goda
tillgången till sjö-, älv-, och kustnära områden gör det möjligt
för både attraktiva boenden och ett rörligt friluftsliv vid våra
stränder.
Sveriges stränder är skyddade för att trygga allmänhetens
tillgänglighet och för att bevara goda livsvillkor för växter
och djur. I vissa särskilda fall kan det vara möjligt att lätta på
strandskyddet. Ett sådant fall är om åtgärden bidrar till landsbygdsutveckling.
Kalix kommun vill ha en levande landsbygd! Med ett ökat
befolkningsunderlag förbättras möjligheterna att utveckla och
upprätthålla kommersiell och offentlig service på landsbygden.
Landsbygden erbjuder attraktiva livsmiljöer och det är viktigt
att stärka upp sociala mötesplatser. Landsbygden har också
en stor potential när det gäller att utveckla verksamheter för
kultur- och naturturism.
Ellinor Söderlund
Kommunalråd
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1. Inledning
Enligt plan-och bygglagen ska alla kommuner ha en
aktuell kommunövergripande översiktsplan (ÖP).
Översiktsplanen ska vara vägledande för hur kommunens mark-och vattenområden ska användas samt hur
bebyggelsen ska bevaras och utvecklas. Även riksintressen ska redovisas och hur man avser att följa gällande
miljökvalitetsnormer.
Sedan februari 2010 ska även områden för landsbygdutveckling i strandnära lägen (LIS- områden), anges i
kommunernas översiktsplaner. Inom dessa områden
kan upphävande eller dispens från strandskyddet vara
möjlig om åtgärden bedöms bidra till landsbygdsutveckling.
I Kalix kommun antogs Översiktsplanen av kommunfullmäktige den 12 oktober 2009. Inom arbetet med
ÖP bestämdes att LIS- områden skulle hanteras med
ett tematiskt tillägg i ett senare skede. I början på
2014 beslutade kommunstyrelsen att arbetet med
LIS- områden skulle prioriteras.
Syftet med det tematiska tillägget är att ge en bild av
vilka vatten och strandområden som är lämpliga att
bebygga och kan stimulera till utveckling på landsbygden. Det tematiska tillägget är vägledande för
kommunens och andra myndigheters beslut när det
gäller landsbygdsutveckling i strandnära läge. Planen
ska aktualitetsförklaras en gång per mandatperiod.

Metod
Kalix kommun ansökte i början av 2014 om stöd från
Boverket för att klarlägga var i Kalix kommun det finns
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS- områden). Boverket beviljade stödmedel för
planeringsinsatsen i maj 2014. Kalix kommun slutredovisade planeringsunderlaget till Boverket som i juni
2015 godkände detta och gjorde slutbetalning av
resterande stödmedel.
När planeringsunderlaget togs fram genomfördes
inventering av befintliga planer och program, analyser
med hjälp av GIS material samt områdesinventering av
tänkbara platser lämpliga för landsbygdsutveckling
inom strandnära områden.

Planprocess
LIS-planen har varit utställd för samråd 9 nov 2015 - 11
jan 2016. Under samrådet var det möjligt för myndigheter, allmänhet och övriga berörda att lämna synpunkter
på planförslaget. Efter genomfört samråd har planen
revideras med anledning av inkomna synpunkter.
Utställning för allmän granskning var 5 juli-16 september 2016 för att återigen fånga upp synpunkter.
Planen antogs av kommunfullmäktige 6 februari 2017
och vann laga kraft 10 mars 2017.

Bakgrund
Den 1 juli 2009 ändrades bestämmelserna om
strandskyddet. Bland annat formulerades ytterligare
ett dispensskäl från strandskyddet, för områden där
åtgärden bedöms kunna leda till landsbygdsutveckling.
Syftet med de nya bestämmelserna är ett differentierat
strandskydd som är anpassat efter landets olika lokala
och regionala förutsättningar. Avsikten är att stimulera
utveckling i områden med god tillgång till fria strandområden, låg exploateringsgrad och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.

Vad är ett strandskydd?
Strandskyddet gäller generellt vid alla kuster, sjöar och
vattendrag. Undantagna från strandskyddsbestämmelserna i Norrbotten är mindre sjöar och vattendrag
enligt ett avgränsningsbeslut. Inom Kalix omfattar det
de sjöar som inte finns redovisade på översiktskartan
i skala 1:250 000 samt vattendrag som inte finns
redovisade på Norrbottenskartan i skala 1:500 000
(Lantmäteriets karta 505) .
Strandskyddat område är i regel 100 meter från strandkanten men på sina håll finns ett utvidgat skydd på upp
till 300 meter. Syftet med lagstiftningen är att trygga
allmänhetens tillgång till stränderna och bevara goda
livsvillkor för djur-och växtlivet vid vatten och strand.

Planeringsunderlaget ligger till grund för översiktsplanering i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
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Strandskyddet regleras i miljöbalkens 7 kapitel . Inom
strandskyddat område är det förbjudet att anlägga,
gräva eller bygga. I vissa fall kan dispens från strandskyddet beviljas. För att få dispens krävs särskilda skäl
och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte.
Tidigare har det funnits sex stycken sådana särskilda
skäl. I och med de nya strandskyddsbestämmelserna
tillkom ytterligare ett: landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS.
Strandskyddet kan upphävas i en detaljplan. Något av
de särskilda skälen som anges i miljöbalken måste även
då föreligga. En nyhet i de nya strandskyddsbestämmelserna är att strandskyddet automatiskt återinträder när
en detaljplan upphävs eller ändras. För ändring av en
äldre detaljplan, där motiv till ett upphävt strandskydd
saknas, måste således något av de särskilda skälen
kunna åberopas om strandskyddet ska upphävas igen.
En annan nyhet i bestämmelserna handlar om fri
passage. Även inom områden där strandskyddet
upphävs eller dispens ges ska hänsyn tas till strandskyddets syften. Så långt det är möjligt ska därför en
fri passage kunna tillgodoses mellan strandlinjen och
byggnaden/anläggningen.

Vad är ett LIS-område?
Vad som rent konkret menas med landsbygd och
landsbygdsutveckling överlåts till kommunerna själva
att definiera. Men i förarbetena till lagstiftningen
framgår det att med utveckling menas en åtgärd som
leder till långsiktig ekonomisk tillväxt genom ökad sysselsättning eller ökat serviceunderlag på landsbygden.
Strandkontakten ska dessutom vara en förutsättning
eller stor fördel för exploateringen. I princip handlar
det således om anläggningar för besöksnäring och nya
bostäder för permanent eller fritidsboende.
Hela kommunens yta får inte definieras som landsbygd.
LIS- områdena ska heller inte sammantaget omfatta
mer än en begränsad del av kommunens totala strandområden. Det långsiktiga skyddet av stränderna ska
fortfarande kunna tillgodoses.
Avsikten med LIS- områden är att främja en exploatering i områden med god tillgång till obebyggda
stränder. Eftersom kusten normalt är mer exploaterad än inlandet gäller det att vara återhållsam med
LIS- områden längs kusten. Restriktivitet gäller även i
närheten av tätort.
LIS- områden utpekade i ÖP innebär inte automatiskt
ett upphävande av strandskyddet. Den slutliga prövningen sker alltid genom en särskild dispensansökan
där det tydligt ska framgå hur åtgärden bidrar till
utveckling av landsbygden.

Det är normalt kommunen som beslutar om upphävande av och dispens från strandskyddet2. Länsstyrelsen granskar och kan överpröva kommunens beslut.

1 Se Miljöbalken 7 kap strandskydd.

Om prövningen gäller en dispens för att uppföra
enstaka en- eller tvåbostadshus inom ett LIS-område
krävs att det uppförs i anslutning till ett befintligt
bostadshus. Vad som menas med i anslutning till kan
variera men bör inte vara längre ifrån än 200 meter
enligt Boverket. När det gäller enstaka enbostadshus i
anslutning till befintlig bostad så behövs ingen motivering till hur åtgärden bidrar till landsbygdsutveckling.

2 När det gäller bl.a. prövning inom naturreservat,
biotopskyddsområden, landskapsskyddade områden, Natura 2000
och vattenskyddsområden samt byggande av försvarsanläggning,
allmän väg och järnväg är det dock Länsstyrelsen som beslutar om
dispens från strandskyddet.
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Program & Strategier
Regionala utvecklingsprogram och
strategier
Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i
Norrbotten 2020, Länsstyrelsen
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett övergripande strategidokument för Norrbottens hållbara
tillväxt samordnat av Länsstyrelsen. Strategin är styrande för andra program och strategier på regional
och lokal nivå.
Visionen är ”Norrbotten – för attraktiva livsmiljöer
och hållbar tillväxt i Sverige och Europa” och med den
utgångspunkten har övergripande mål definierats inom
11 områden. Bland de övergripande målen nämns bl.a.
höjd sysselsättning, behov av årlig ökad inflyttning till
länet, nya företag.
I programmet nämns fördelar med länets klimat och
landskap som skapar en egen särprägel. Tillsammans
med länets kulturarv och omväxlande kulturmiljöer
utgör naturen och klimatet fördelar som är värdefulla
för länets besöksnäring men också för att skapa attraktiva livsmiljöer.
Man nämner att inflyttning är starkt relaterad till attraktiva boendemiljöer med bra lägen och länets stora
ytor och möjligheter till naturnära boende bör nyttjas.
Bostadsbristen tilltar och det är av stor vikt att få fart
på bostadsbyggandet i många kommuner. Bristen
på bostad och inte tillräckligt attraktiva boendeorter
riskerar skapa inpendling istället för bofast arbetskraft.
Strandnära bebyggelse ökar attraktiviteten.
Attraktiva miljöer erbjuder tillgång till ett rikt och varierat kultur- och nöjesutbud, sociala nätverk, välfärd, bra
boende, kvalificerade och givande arbetstillfällen och
goda kommunikationer och välutbyggd informationsoch kommunikationsinfrastruktur.
Regionalt tillväxtprogram för Norrbotten 20072013, Uppgradering 2010, länsstyrelsen
Det regionala tillväxtprogrammet är en konkret
beskrivning av hur tillväxtmålet, stark ekonomisk
tillväxt, i den övergripande länsstrategin ska uppnås
– Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i
Norrbotten. Tillväxtprogrammets strategi är ”Nyttja
det nya Norrbotten – en stark hållbar ekonomisk
tillväxt som genom fokus på tillväxtområden och
kreativa näringar är framgångsrik i Europa.” Målen är
ökad inflyttning, ökad sysselsättning och fler företag i
länet och beskriver tillväxtområden, tillväxtfrämjande
förutsättningar och prioriteringar som är viktiga för att
uppnå en fortsatt stark ekonomisk tillväxt.
Man nämner regional attraktivitet som en av flera
viktiga faktorer för tillväxt som lockar människor till
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regionen. Men många olika faktorer och motiv kan vara
avgörande. Bra arbetsmarknad kan ses som en given
faktor men även tillgång till god boendemiljö. En orts
attraktivitet är mycket betydelsefull och faktorer som
måste beaktas är bl.a kostnadsläge för boende, kommunikationer och fastigheter men även mjuka faktorer
som livskvalitet, kompetens, entreprenörskap.
Norrbotten har flera unika kännetecken som kan
användas för att skapa en positiv bild av länet, exempelvis intressanta arbetstillfällen, godtagbar prisnivå
på bostäder, internationellt konkurrenskraftiga företag
och unika naturtillgångar.
I tillväxtprogrammet tas även befolkningsstrukturen
upp. Befolkningen blir äldre och färre föds. Men vi har
även en relativt hög andel unga som de närmaste åren
kommer fatta avgörande beslut gällande sin framtid
och då även val av plats att slå sig till ro på. Besluten
kommer att påverka länets utveckling inom flera
områden, exempelvis befolkningsstorleken, tillväxten,
näringslivet och arbetskraftstillgången.
Regionalt serviceprogram för Norrbottens län
2014-2018, Länsstyrelsen
En fungerande service är en förutsättning för att en
bygd ska vara attraktiv för boende, företag och besökare.
Det övergripande målet med det regionala serviceprogrammet är att skapa förutsättningar för människor
och företag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå utifrån realistiska förutsättningar
och inom rimliga avstånd.
Utvecklingsförutsättningarna ser väldigt olika ut i olika
delar av länet. Norrbottens inlands-, fjäll- och kustkommuner har alla olika egenskaper och förutsättningar.
Norrbotten är ett glest befolkat område där kuststråket
är den tätast befolkade delen av länet, i jämförelse med
södra Sverige.
Befolkningen blir äldre och därtill föds det färre barn i
länet. Befolkningsökningen de sista två åren har skett
genom en ökad inflyttning till länet.
Det minskande befolkningsunderlaget tillsammans
med åldersstrukturen utgör det största enskilda hotet
mot att upprätthålla god offentlig och kommersiell
service i länet. Den utveckling som nu sker leder till
att underlaget minskar för butiker och annan service,
vilket i allt större utsträckning leder till nedläggningar.
För att möjliggöra för länets åldrande befolkning att
bo kvar på sina hemorter är det viktigt med en god
tillgång till kommersiell och offentlig service på glesoch landsbygden.
En viktig framtidsfaktor är då att kunna erbjuda attraktiva livsmiljöer i samtliga delar av länet då de ungas
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beslut påverkar länets utveckling inom flera områden,
exempelvis avseende befolkningsstorlek, tillväxt,
näringsliv och arbetskraftstillgång.
En annan viktig förutsättning för en positiv befolkningsutveckling är att upprätthålla god service i länets
bygder gällande dagligvarubutiker, drivmedelsservice, bankservice och statlig service. Trenden visar att
stormarknader ökar samtidigt som butiker i gles- och
landsbygdsområden minskar. Flertalet byar i länet har
inte längre tillgång till någon vardaglig service.
En ökad nedläggning av servicen innebär inte endast
sämre levnadsförhållanden utan även ökad belastning
på miljön p.g.a. av längre inköpsresor till närmaste
tätort.
Bottenvikens skärgård – En del av Swedish
Lapland. En strategi för åren 2014-2020
Strategin syftar till att utveckla Norrbottens skärgård
med målsättning att skapa en levande skärgård med
befolkning, näringsliv och besök. Visionen lyder ”En
långsiktigt hållbar destination med stor attraktionskraft” med målet att ”skapa en levande och exportmogen skärgårdsdestination där befolkning, rörligt
friluftsliv och besöksnäring samspelar och tar hänsyn
till natur- och kulturvärden.”
Man strävar efter att bli ledande inom regional utveckling genom ett ökat antal boende längs kusten och på
vissa öar, bättre kommunikationer, fler företag och en
kraftigt ökad turism.
I förslag och önskemål kopplade till Kalix nämner man
att tillgängliggöra skärgården för samtliga medborgare samt turister som en viktig åtgärd, detta genom
utbyggda kommunikationer, fler övernattningsstugor
samt utvecklade faciliteter. Man ser utvecklingsbehov
både sommar och vintertid.

gänglig under alla årstider.
▪▪ Kalix kommun ska använda sig av sin unika tillgång,
en outbyggd älv, för att skapa möjligheter till en
hållbar turism.
I sammanställningen av remissförslag för policyn hittar
man även:
▪▪ Sportfisketurism är ett område av hög prioritet i
Kalix kommun. Kommunen bör vara aktiv och ge
grundförutsättningar för att utveckla sportfisketurismen och ”fylla älven med fisk”. Detta kommer
att vara till gagn för alla som tar del av resursen fisk,
fiskevattenägare, yrkesfiskare, sportfiskare och
näringen för sportfisketurism.
Det finns ett behov och en vilja för en utvecklad
besöksnäring och de goda naturförutsättningar som
finns i kommunen bör tillvaratas. Verksamheter som
är beredda att satsa för en utvecklad besöksnäring bör
uppmuntras till detta och ett strandnära läge kan vara
avgörande för att exploatera exempelvis verksamheter
som berör sportfiske och övrig rekreation baserad på
naturupplevelser med närheten till en outbyggd nationalälv eller skärgård.
Kalix Utvecklingsprogram 2009-2015 ur ett
landsbygdsperspektiv
Utvecklingsprogrammet är ett politiskt styrdokument,
som ska förena kommuninvånare, politiker och tjänstemän i ett målmedvetet arbete för att förverkliga idén
om en levande landsbygd. De övergripande målen är:
▪▪ Utveckling och inflytande
▪▪ Ökad inflyttning
▪▪ Fungerande service och infrastruktur
▪▪ Ökat företagande
▪▪ Hållbar energi och miljö

I strategin är öarna Getskär, Kringeli, Malören och
Rånön tänkbara för turistanläggningar/besöksboende
enligt kommunens bedömning.

Lokala utvecklingsprogram
Strategi för besöksnäringsutveckling, Kalix
kommun 2004
I rapporten ”Strategi för besöksnäringsutveckling,
Kalix kommun, 2004” finns en policy för besöksnäring
upprättad. Den består av punkter som syftar till att
utveckla och underhålla en aktiv besöksnäring genom
exempelvis:
▪▪ Kalix kommun ska se skärgården som en resurs, till-
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR
Allmänt
Förutsättningarna för landsbygdsutveckling ser olika ut
i olika delar av kommunen. Kalix kommun har många
sjöar och lång fastlandskust med olika utvecklingsmöjligheter. Utgångspunkterna för urval och avgränsning
syftar till att skapa möjligheter för verksamheter och
boende med vattennära lägen som långsiktigt bidrar
till att stimulera den lokala och regionala utvecklingen.
Nya arbetstillfällen ger positiva effekter och gynnar
inte minst den lokala servicen. Varje åtgärd som kan
stärka kommunen och bidra till en ökad befolkning är
mycket viktig.
Idag väljer befolkningen i större utsträckning var man
bygger sitt bo. Man söker attraktiva lägen och där är
strandnära bebyggelse mycket lockande. Det är angeläget att på alla sätt stärka landsbygdens möjligheter
till hållbar utveckling.

Befolkning & boende
Kalix kommun har ca 16 000 invånare och en total areal
på 3700 km2 varav ca 1800 km2 landareal. Befolkningsfördelningen på 9 invånare per km2 visar att det
finns mycket oexploaterad mark om man jämför med
rikets befolkningstäthet på 23,7 invånare per km2.
Kalix kommun som är belägen längs med kusten samt
även omfattar tre älvar, flera sjöar och öar har stor
tillgång till strandområden. Kustlinjen karaktäriseras
av en flikig struktur med ett flertal skarpt markerade
uddar med mellanliggande inskurna vikar.
Fisket och kontakten med vattnet har alltid satt sin
prägel på befolkningen i Kalix och detta har genom
årens lopp starkt påverkat bebyggelsemönstret i
kommunen. Människor och bebyggelse är koncentrerade främst till kustområdena och längs älvdalen, ett
mönster som hållit i sig sedan inlandsisens avsmältning.
Den totala strandlinjen är 2314 km (SCB 2012) varav:
▪▪ fastlandskust 332 km
▪▪ insjöstränder och vattendrag 1253 km
▪▪ öar i insjöar 90 km
▪▪ havsöar 642 km
Av den totala fastlandskustlinjen på 332 km är 42 km
bebyggelsepåverkad. (Byggnad inom 100 m, SCB
2010).
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Bostadsbebyggelse
Kalix kommun har i dagsläget ingen fastställd bostadsförsörjningsplan men har under våren 2013 gjort en
förstudie till bostadsförsörjningsplan för kommunen.
I förstudien framgår att det finns ett visst överskott på
enfamiljshus men dessa är lokaliserade i ej attraktiva
områden. Bostäder på landsbygden säljs snabbare än
de i centralorten samt bostäder i strandnära lägen är
mycket efterfrågade.
I arbetet med förstudien togs kontakt med lokala mäklarfirmor och bostadsbolag.
Det allmännyttiga bostadsbolaget Stiftelsen Kalixbo
hade 2020 personer som stod i kö för en bostad hos
dem i juni 2013. Av personerna var 490 bosatta utanför
kommunen. Stiftelsen äger och förvaltar ca 1100
lägenheter år 2013. Vid årsskiftet 2012/2013 var 19
lägenheter, totalt 2 % tomma.
De bägge mäklarfirmornas syn på boendesituation
var tämligen samstämmig. Enligt mäklarfirmorna är
efterfrågan på lägenheter begränsad till att det ska
finnas tillgång till hiss och vara nära olika former av
kommunal- och samhällsservice.
På småhussidan är det större efterfrågan på mera
enskilt belägna fastigheter med attraktiv boendemiljö.
En aspekt som får allt större betydelse är möjligheten till
olika former av självhushållning. Det vill säga möjlighet
till småskalig odling av olika grönsaker, rotfrukter och
bär. Möjlighet till småskalig djurhållning till exempel
att kunna ha hästar, höns och får på gården är något
som efterfrågas än mer. Enligt bägge mäklarfirmorna
går det fortare att sälja en villa på landsbygden än till
exempel en villa på Näsbyn eller Stenbäcken, Djuptjärn.
Något som verkar ha en stadig efterfrågan i hela landet
är attraktiva lägen nära vatten och andra natursköna
miljöer. Kalix kommun har mycket goda förutsättningar
till att skapa boendemöjligheter i dessa former av
natursköna omgivningar med tre större älvar, en lång
kuststräcka mot Bottenviken, åtskilliga sjöar och stora
arealer med öppna landskap.
Bägge mäklarfirmorna har märkt av den förändring
som sker i servicen på landsbygden. Påläng var en eftertraktad by och villor såldes relativt snabbt fram till dess
att skolan lades ned. Samma mönster finns i andra byar
i kommunen. Mäklarna märker dock att många som
säljer sina villor på landsbygden uttryckligen önskar
att de kunde bo kvar i byn men att bristen på lämpliga
bostäder (lägenheter) gör att de känner sig tvingade
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att flytta in till centralorten.
De byar i kommunen där det går relativt snabbt att
sälja en villa, mindre gård är Storön, Rian, Börjelsbyn
och Bondersbyn.

Fritidshusbebyggelse
År 1965 tog Länsarkitektkontoret i Luleå fram ett
förslag till översiktlig strandplanering för Kalix älvdal
och kommunens kustområde och från dess och fram
till år 1975 då det generella strandskyddet infördes
detaljplanerades relativt många nya områden för fritidshusbebyggelse med utgångspunkt från den översiktliga strandplaneringen. Områdena lokaliserades
oftast i direkt anslutning till stränderna och samtliga
områden är i dagsläget mer än fullt utbyggda. Efter år
1975 har i stort sett inga nya fritidshusområden i direkt
anslutning till stränder tillkommit.
Fortsatt efterfrågan på nya fritidshus gjorde att kommunen i början på 1980-talet tog fram en mycket
gedigen utredning för fritidshusbebyggelse i Kalix inre
skärgård som syftade till att utreda förutsättningarna
för att kunna lokalisera nya lämpliga områden för fritidshusbebyggelse utanför eller nästan utanför (70-80
meter) det generella strandskyddet om 100 meter.
Utredningen syftade även till att bevara områden med
höga naturvärden och särskilt attraktiva områden för
rörligt friluftsliv samt att utreda förutsättningar till
förtätning av befintlig fritidshusbebyggelse.
Landskapets naturliga förutsättningar och landskapsbildsvärderingar samt lokaliseringsfaktorer som service,
vägnät, elförsörjning, strandklassificering, naturvård,
jordbruk och sankmarker var vägledande vid studien av
möjliga tillkommande fritidshusområden och många
av de utpekade områdena är lokaliserade något högre i
terrängen med fin utsikt över fjärdar och sjöar samt på
”rad två” inom befintliga fritidshusområden.
I utredningen, som antogs år 1982 av kommunfullmäktige, utpekades 41 nya fritidshusområden som då
beräknades kunna ge ett nytillskott på mellan 485 och
770 fritidshus beroende på exploateringsgrad inom
resp. område. Med dåtidens efterfrågan beräknades
även att dessa områden skulle kunna räcka i 12- 20 år.
Beräkningar visar dock att av de 41 utpekade fritidshusområdena i 1982 års skärgårdsutredning har 9
områden detaljplanerats helt eller delvis, och inom
dessa planområden har endast ca 30 nya fritidshus
tillkommit.
Någon vetenskaplig analys om varför intresset för att
bebygga de aktuella områdena uteblivit är svårt att
göra men faktorer som bedöms påverka det negativa
utfallet kan vara bristfällig marknadsföring av områdena samt svårigheter för berörda fastighetsägare
inom respektive område att samverka för att kunna
genomföra exploateringsföretaget. Under 1980-talet
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byggdes dessutom många enfamiljshus i Kalix vilket
innebar att Kalixborna då kanske prioriterade permanentboende. Försämrad köpkraft genom lågkonjunkturen på 1990-talet skapade en osäker tillvaro för
många och det byggdes överhuvudtaget inte mycket i
kommunen under denna period. Under 2000-talet har
kostnaderna för planläggning, byggnation, iordningställande av mark, el-anslutning m.m. skjutit i höjden
vilket resulterat i att intresset för att bygga 100 meter
från vattnet eller på ”rad två” eller mindre attraktiva
lägen i övrigt dämpats väsentligt på grund av farhågor
från både exploatörer och köpare om att inte få igen
satsade pengar vid försäljning.
Inom de fritidshusområden som planlades före år 1975
i Kalix kommun (då det generella strandskyddet infördes) har prisutvecklingen stadigt ökat under årens lopp
och i dagsläget betalas omkring 1,5 miljon i genomsnitt för en friköpt tomt i direkt anslutning till vattnet
bebyggd med ett normaltstort tidstypiskt fritidshus (ca
80-100 kvm) och med någon komplementbyggnad.
I samma område betalas ungefär halva summan för
motsvarande tomt med byggnader på ”rad två” vilket
är anmärkningsvärt. Som regel har alla äldre landfasta
fritidshusområden i strandnära läge el-, bilväg, gemensamt sommarvatten samt enskilt avlopp alt. torrtoa.
Inom dessa fritidshusområden är det inte ovanligt
med ”generationsboende” på vissa fastigheter, vilket
innebär att det utöver huvudbyggnaden finns flera
”gäststugor” som bekostats och används av barn eller
släktingar med familjer, vilket sannolikt inte kommer
att vara hållbart över tid och ett bra skäl till varför nya
attraktiva fritidshusområden i strandnära lägen måste
skapas.
Den stora prisskillnaden mellan strandnära lägen och
”rad två” visar tydligt inom vilka områden som man i
dagsläget skulle kunna tänka sig att investera i ett nytt
fritidshus och som med ovanstående faciliteter och
friköpt tomt kostar ungefär motsvarande (ca 1,5 milj)
som vad ett befintligt begagnat fritidshus i strandnära
läge kostar.

Regional reseurs
Inom Kalix kommun efterfrågas i dagsläget främst
lägenheter, gärna centralt med hiss, samt attraktiva
boendemiljöer i direkt anslutning till vatten, gärna i
kombination. Trenden är också att man bor i fritidshuset under något längre tid än de sommarmånader
som tidigare varit vanligt. Hur stor efterfrågan är på
strandnära lägen i Kalix kommun är svårt att bedöma
eller prognostisera men klart är att fastighetspriserna
i Luleåregionen stigit rejält på senare år vilket torde
kunna locka presumtiva köpare inom kommunens
västra skärgård och som har en relativ närhet till Luleå
och skulle kunna erbjuda mycket fina fritidshusområden till ett rimligt pris.
Intresset för fritidshus i Kalix skärgård och Kalix älvdal
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har även under längre tid även funnits från boende
i malmfältsregionen och intresset för detta verkar
inte avta. Fastighetspriserna i Haparanda kommun
har historiskt sett legat betydligt högre än i Kalix
kommun vilket torde kunna locka presumtiva köpare
även därifrån.
Det är heller inte ovanligt med förfrågningar om möjligheterna att förvärva ett fritidhus i Kalix kommuns
skärgård från boende i södra Sverige samt från norra
Norge, Finland och Ryssland.
Inom 20 mil från Kalix bor över 300 000 människor och
i Kiruna och Malmberget talar man om den här kusten
som ”rivieran”.
Den samlade bedömningen är det finns goda skäl till
att skapa attraktiva boendemiljöer i direkt anslutning
till vatten och att dessa miljöer kommer att bidra till
utvecklingen av landsbygden i Kalix kommun.
Bilaga 7

Föreslagna fritidshusområden i Kalix skärgård,
samt detaljplanerade områden.
Källa:"Fritidsbebyggelse i Kalix inre skärgård 1982"
Framtida fritidshusområden skärgårdsutredning 1982
Detaljplanerat område
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Undantag är busstrafiken längs E4:an där kustbussarna
erbjuder pendlingstrafik.

Service
Livsmedelsbutiker som har serviceutbud av olika grad
täcker stora delar av landsbygden inom kommunen.
En sträcka upp till ca 10 km till närmaste servicesställe
bedöms som acceptabelt för permentboenden.
Vid bebyggelse av säsongsbetonade fritidshus
bedömer man att avståndet till livsmedelsbutik inte
har någon större betydelse.
Stora delar av kommunen har i dagsläget acceptabelt
avstånd till basservice. Det är av största vikt att kunna
behålla och utveckla servicenivån. Utbudet i mindre
byar har minskat och i många fall har det försvunnit
helt.
Utbud:
Inom Kalix samhälle finns det fullt komplett serviceutbud.
Livsmedelsbutiker finns i Morjärv, Nyborg, Vitvattnet,
Töre och Sangis.
Drivmedel finns i Morjärv, Nyborg, Vitvattnet, Töre.
Hemsändning sker från butikerna i Morjärv, Vitvattnet,
Sangis och Nyborg.
Postombud är butiker i Töre, Morjärv, Nyborg och
Sangis.
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Kalix kommun är ett traditionellt industrisamhälle där
flera orter har en sysselsättningsstruktur baserad på
skogs-, trä- samt olika typer av tillverkande industrier.
Industrisektorn har ökat sin förädlingsgrad markant,
vilket resulterat i att färre anställda behövs inom
produktionen idag. Dessa processer har framför allt
gett resultat på landsbygden, där nedlagda, omlokaliserade eller effektiviserade industrier i många fall
inte har ersatts i motsvarande grad av arbeten inom
tjänstesektorn.

8.1

Risögrund

Näringsverksamheter

3 Kilometer

Infrastruktur
Nya bostäder och verksamheter på landsbygden kan
medföra investeringar av ny infrastruktur men också
bidra till underlag för förbättringar av den befintliga.
En bedömning av förutsättning för anslutning till bl.a.
väg, el samt vatten och avlopp ska göras.
Busstrafikens stomlinjer och matarlinjer i tätortstrafiken har bra geografisk täckning men låg turtäthet.
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Industribaserade orter blir extra känsliga för konjunktursvängningar och skiftande marknadsbehov, vilket
inte minst synts efter de senaste årens ekonomiska
kriser. Sammantaget är resultatet att Kalix kommun
är i behov av fler arbetstillfällen, eftersom ett stort
och brett utbud är en grundläggande faktor för att
människor ska vilja leva i ett område.

Turism & fritidsliv
Friluftsliv och rekreation har en stark koppling till
turism- och besöksnäringen i kommunen och har
ofta strandnära lägen, med verksamheter som båtliv,
bad, paddling och fiske. Kalix kommun är idag relativt
okänd som turistdestination samtidigt som det finns
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förutsättningar att utveckla en stark turistprofil. De
flesta utländska besökare kommer från Skandinavien,
Europa och Ryssland.
Kalix långa älv- och kuststräcka och stora antal sjöar,
kombinerat med vacker natur lockar till aktiviteter
som bad, båtliv och fiske. Skogsområden nyttjas till
jakt, bär- och svampplockning, skogspromenader och
längdskidåkning. Byggnader och anläggningar som
stödjer dessa funktioner är därför mycket intressant
för landsbygdsutveckling i kommunen.
Möjligheten till friluftsliv, rekreation och turism hänger
tätt ihop med bevarandet av naturtyper och ekosystem. Höga naturvärden är en faktor som bidrar till ett
områdes attraktivitet.

Mellankommunala frågor
Påverkan på mellankommunala intressen som gemensamma till- och avrinningsområden ska bedömas.
Även andra intressen ur ett regionalt perspektiv ska
synliggöras. Det är viktigt med ett gott samarbete i
regionen. Det gäller inte minst frågor kring bl. a. rennäring, friluftsliv och besöksnäring eftersom de ofta
går över kommungränserna. Ett exempel är området
av riksintresse för Liehittäjä sameby i öster som gränsar
till Haparanda kommun. LIS-området Säivisnäs ska
bedömas mot bakgrund av inverkan på hela området.
Inom översiktsplanearbete är samråd med grannkommunerna en förutsättning.

Dricksvatten och avlopp

Skyddsavstånd
För ny bebyggelse ska Trafikverkets angivna skyddsavstånd från väg och järnväg följas. De primära transportvägarna för farligt gods i kommunen är identifierade
i kommunens översiktsplan (ÖP) och länsstyrelsens
fastställda riskpolicy ska vara vägledande för planering
av ny bebyggelse.
Kraftledningar genererar elektromagnetiska fält.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) menar att försiktighetsprincipen bör beaktas och att ny bebyggelse
där människor vistas varaktigt placeras med ett visst
skyddsavstånd från kraftledningarna.

Miljömål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål
som ett led i att minska den globala uppvärmningen.
Landsbygdsutveckling i strandnära läge berör framförallt följande miljömål:
- Begränsad klimatpåverkan
- Ingen övergödning
- Levande sjöar och vattendrag
- Hav i balans samt levande kust och skärgård
- Ett rikt odlingslandskap
- En god bebyggd miljö
- Ett rikt växt-och djurliv
Landsbygdsutveckling i strandnära läge ska medverka
till att uppnå miljömålen.

Natur- och kulturvärden

För ny bebyggelse utanför verksamhetsområde för
VA, ansvarar exploatören eller fastighetsägaren för att
vatten och avlopp anordnas på ett tillfredsställande
sätt. Det är i första hand de geologiska förutsättningarna och närheten till befintliga dricksvattentäkter som
är avgörande.

Kalix kommuns landsbygd är rik på kulturmiljöer.
Boplatser, jordbruksbygder, fiskelägen och militära
miljöer är exempel på avtryck i landskapet som har
betydelse för bedömning av LIS- områden. För ny
bebyggelse är det viktigt att ta hänsyn till platsens
karaktär. Intressanta kulturmiljöer kan tillgängliggöras, utvecklas eller bevaras för att bidra till en positiv
utveckling av landsbygden och kommunen.

Hänsyn måste också tas till hur känslig och hårt
belastad recipienten är. I områden utan kommunal
avloppsanslutning bör gemensamma lösningar eftersträvas så långt det är möjligt.

Natura 2000

När det gäller anläggning av enskilda avlopp ska kommunen bedöma huruvida det är hög- eller normal
skyddsnivå som gäller.
Inom upprättade vattenskyddsområden för dricksvatten finns skyddsföreskrifter som anger vad som är
möjligt att göra inom respektive område. För närvarande pågår en översyn av vattenskyddsområdena i
kommunen.

För att skydda natur, vilda djur och växter har EU skapat
ett nätverk, Natura 2000. Nätverket består av värdefulla
naturområden som medlemstaterna har ansvar för att
skydda för framtiden. Inom naturvårdsområdet utgör
Natura 2000 EU:s viktigaste bidrag till bevarandet av
den biologiska mångfalden.
Natura 2000 baseras på två lagtexter:
•Fågeldirektivet (Rådets direktiv 79/409/CEE av den 2
april 1979 om bevarande av vilda fåglar).
•Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/CEE du
Conseil av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer
samt vilda djur och växter).
Inom Kalix kommun berörs Kalix älven och dess biflöden
samt ett antal områden i den yttre delen av skärgården
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av Natura 2000 Art- och habitatdirektivet, se aktbilaga 4.

Naturreservat
I Kalix kommun finns totalt 27 st naturreservat.
Naturreservatet Likskär omfattar Likskär och Getskär/
Renskär med flera mindre öar i närområdet, Syftet
med reservatet är att skydda de höga naturvärden, i
synnerhet fågellivet. Malören, som är Kalix skärgårds
yttersta ö utgör ett annat naturreservat. Ön är trädlös
och vegetationen består främst av gräsbevuxen hed.
Floran har dock inslag av sällsynta arter. Malören är
också av mycket stor betydelse för fågellivet.

Värdefulla kulturmiljöer
Bevarandeprogrammet för odlingslandskap är i första
hand en presentation av de jordbrukslandskap i Norrbotten som bedöms ha höga natur- och kulturvärden.
Målet med programmet är inte att generellt stoppa
utveckling. Målet är att de bevarandevärda odlingslandskapen skall bevaras så långt som möjligt. Hela
nedre Kalix älvdal är representativt för medeltida jordbruksbygder. Den välbevarande bygdestrukturen och
det mångformiga odlingslandskapet med en agrar kontinuitet ger ett högt bevarandevärde. Rånön har också
ett bevarandevärde. Odlingslandskapet är öppet och
varierat med lador, hässjor, öppna diken, björkdungar
samt en hög andel kulturhistorisk värdefull bebyggelse
och ett flertal hamnar.
Rånön utgör ett av få exempel på odlingslandskap i
Norrbottens skärgård.
Norrbottens kulturmiljöprogram ska användas för
att bevara länets kulturarv och kulturmiljö. Ett av
kulturmiljöprogrammets områden är nedre Kalix
älvdal. Området har en relativt oförändrad bystruktur,
ett odlingslandskap med många äldre drag bevarade
och odlingsmarker. Likskär och Renskär ingår också i
kulturmiljöprogrammet. På de öarna finns lämningar
efter enkla bostäder och fiskelägen som är bevarade
tillsammans med de moderna fiskelägena. Malören
utgör ett annat område som har haft ett kontinuerligt
nyttjande sedan medeltiden för såväl fiske som sjöfart,
samt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
I kommunens översiktsplan (ÖP) redovisas sammanhängande områden av särskilt intresse som kulturmiljöobjekt med stort kulturmiljövärde. Fornlämningar
redovisas med ett run-R och de skyddas genom kulturmiljölagen. Om fornlämningar hittas i samband
med markarbeten ska arbetet, i enlighet med kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen
underrättas.

Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet
riksintresse fanns för att på ett enklare sätt än genom
reservatsbildning kunna skydda stora områden från
större påverkan eller förändring. Det var framförallt det
visuella upplevelsevärdena som man önskade skydda i
landskapet. Även om begreppet inte finns i den nu gällande miljöbalken gäller bestämmelserna fortfarande i
de berörda områdena så länge länsstyrelsen inte beslutar något annat. Länsstyrelsen handlägger ärenden om
tillstånd från landskapsbildsskydd.
Särskilda föreskrifter finns framtagna för varje enskilt
område med landskapsbildsskydd. Skyddet reglerar
bland annat bebyggelse, vägar och andra anläggningar
och åtgärder, t.ex. schaktning och fyllning, som kan ha
en negativ effekt på landskapsbilden. Även åtgärder
som inte är bygglovspliktiga innefattas av landskapsbildsskyddet och förutsätter tillstånd från Länsstyrelsen. Dessa förordnanden hindrar ibland en rationell
ärendehantering. Kommunen avser att göra en framställan till Länsstyrelsen om att få upphäva förordanden
om landskapsbildsskyddad. Markanvändningen bör
i stället styras genom kommunens översiktsplan.
Alternativt att förordnaden om landskapsbildsskydd
upphävs i samband med upprättande av detaljplan.

Jordbruksmark
Åkermark som brukas aktivt eller hålls öppen och som
av markägare eller arrendatorer erhåller stödmedel från
Jordbruksverket har i kartan markerat som jordbruksblock.

Riksintressen
Renskötselområden
Kalix kommun omfattas av riksintresse för rennäring
som syftar till att säkerställa att näringen har tillgång
till områden som är grundläggande för varaktig renskötsel samt platser och funktioner som behövs för att
renskötseln skall klara de nödvändiga förflyttningarna.
Inom kommunen finns två samebyar, Kalix i väster
och Liehittäjä i öster. De är båda så kallade koncessionssamebyar. De områden inom kommunen som är
klassade som riksintressen för rennäringen är mycket
omfattande, medan de föreslagna LIS- områdena är
mycket små. De stora riksintresseområdena ligger
huvudsakligen utefter älvarna Kalix älv, Töre älv och
Sangis älv.
Riksintresseområdena för rennäringen inom kommunen omfattar drygt 600 km2.

Landskapsbildsskydd

Yrkesfisket

Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden
med stöd av 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före
den 1 januari 1975.

Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk ska så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas
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bedrivande, enligt 3 kap 5 § miljöbalken. Fisket i Bottenviken domineras av siklöja men sik och laxfiske är
också av betydelse för yrkesfisket. Kalixälvens mynningsområde är viktig vandringsväg för lax.

Natur och kultur
Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön. Hela Kalixälven är av riksintresse ut naturvårdssynpunkt. Inom kust och skärgård utgör GetskärLikskär-Hastaskär-Storöhalvön-Källviken ett område
för riksintresse för Naturvård och Malören-Halsön/
Kallskär-Säivisnäs utgör ett område. Delar av Gammelgården omfattas av riksintresset kulturmiljövård
under kategorin ”Herrgårdsmiljö”. Malören utgör ett
annat område som omfattas av det riksintresset men
då under kategorin ”Säsongsfiskeläge.”

Friluftsliv
I stort sett utgör hela Kalix kustland, Kalix skärgård och
Kalix älv ett område som är av riksintresse för friluftslivet. Riksintresseområdet har stora friluftslivsvärden
sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda
natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och
god tillgänglighet för allmänheten. Naturvårdens och
friluftslivets områden av riksintresse sammanfaller ofta.
Naturvårdsverket har ansvar för att redovisa områden
som bedöms vara av riksintresse för naturvård och
friluftsliv. För utpekande av kulturmiljöområden svarar
Riksantikvarieämbetet.

Förorenade områden
Kunskaper om förorenade områden ska tas tillvara i den
fysiska planeringen och riskerna vid en exploatering i
dessa områden ska beaktas. Det finns ett antal identifierade verksamheter såväl pågående som nedlagda, där
det kan finnas föroreningar i marken och vattnet. Vid
ny bebyggelse ska eventuella föroreningar undersökas.

Risker och klimatförändringar
Temperatur och nederbörd
Klimatförändringarna för Kalix kommun handlar främst
om att det blir varmare och blötare. Man räknar med
att årsmedeltemperaturen kommer vara högre och
årsnederbörden kommer att öka. Växtsäsongen
kommer att vara längre och dagarna med snö blir färre.
Klimatförändringarna avseende nederbörd och värme
är ett mönster som beräknas att förändras successivt.

Höga vattenflöden
Översvämningar i Kalix kan ske både längs vattendragen, kusten och urbana områden. Att flöden och
nederbörd ökar indikerar att även översvämningsrisken
kan bli större. Dock visar klimatscenarierna för Kalix
kommuns älvar att 100- årsflödena i vattendragen lång-
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siktigt kommer att minska. Däremot kan vårfloden bli
lite lägre men komma tidigare och vara mer utdragen.

Ras och skred
Av förutspådd ökad nederbörd påverkas markens
stabilitet negativt. I ett förändrat klimat så kan också
sannolikheten för ras, skred och slamströmmar öka.
Däremot minskar storleken på höga flöden och därmed
även risken för skred och ras som följd av dessa.

Vatten
Enligt EU:s vattendirektiv som omfattar grundvattnet
och alla sjöar, vattendrag och kustvatten ska alla vatten
ha uppnått god status 2015. Alla medlemsländerhar
förbundit sig att främja hållbar användning av vatten
och förhindra att vatten- ekosystemen försämras.
Sverige är indelat i vattenförekomster med beslut
enligt miljökvalitetsnormen om god ekologisk status.
Vattendrag fungerar som viktiga spridningskorridorer
i landskapet.
Här förflyttar sig fisk, mindre vattenorganismer och
frön, men även andra djur som fåglar och insekter.
Vattendragen kantas av skogsridåer som ger skydd och
näring. Kring sjöar finns det livsmiljöer som är viktiga
för sjöarnas ekosystem.
Många sjöar har t ex vassbälten som hyser många fåglar
och är viktiga lekområden för fisk. Att ta bort mycket av
sjöns vegetation kan på sikt påverka sjöns ekosystem
och dess omsättning av näringsämnen.
Många mindre vattendrag och sjöar är känsliga för övergödning t ex på grund av otillfredsställande avloppslösningar. Bebyggelseområden där varje tomt har sin
egen avloppsbrunn innebär risk för att den ekologiska
statusen för vattnet försämras.
Gemensamma lösningar eftersträvas alltid. Inför
fortsatt planering inom föreslagna LIS- områden krävs
att påverkan på vattenmiljön utreds noga både i mer
tekniska utredningar för vatten- och avlopp, men också
i utredningar gällande naturmiljö.
Kalixälvens vattensystem är ett lek- och uppväxtområde för lax, öring, harr och sik. I vattensystemet finns
även bestånd av flodpärlmussla.
Stränder är generellt sett särskilt artrika eftersom det
i övergången mellan land och vatten skapas många
mikromiljöer av intresse för naturvården. Inte minst
grunda vikar kan förväntas ha höga naturvärden. Höga
naturvärden ska inte äventyras och kartläggningen
av kända naturvärden har legat till grund vid bedömningen av möjliga LIS- områden.
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3. Landsbygdsutveckling, urval & kriterier
Landsbygd i Kalix kommun
Vid utpekande av LIS- områden är det upp till kommunerna själva att definiera vad som är landsbygd. Landsbygd som begrepp har ingen entydig definition utan
skiljer sig utifrån vilket perspektiv man ser på begreppet. Enligt vissa perspektiv räknas hela Sverige som
landsbygd och andra hela Norrbotten som landsbygd.
I gällande översiktsplan avgränsas centrala Kalix till
område B1d. Kalix kommuns definition av begreppet
landsbygd innebär att all mark utanför område B1d
utgörs av landsbygd. De mindre tätorterna runt om i
kommunen bedömer man kan gagnas av landsbygdsutveckling och räknas till landsbygd. LIS- områden kan
endast vara belägna i landsbygd.
All mark utanför område B1d definieras som landsbygd

Landsbygdsutveckling i Kalix kommun
Varje kommun definierar vad som är landsbygdsutveckling för den enskilda kommunen. De övergripande kategorierna som bedöms kunna främja landsbygdsutveckling i strandnära lägen är bostäder, näringsverksamhet,
friluftsliv och turism. Landsbygdsutveckling i Kalix kan innebära åtgärder av olika slag för att bibehålla eller
utveckla servicenivån som krävs för att uppnå social och ekonomisk hållbarhet. Fler boende, fler arbetstillfällen,
fler besökande och ett stärkt friluftsliv bidrar till en utvecklad landsbygd. Strandnära lägen är generellt efterfrågade och skapar möjligheter för en positiv utveckling.
I takt med att befolkningen på landsbygden minskar ökar risken att befintlig service inte kommer att överleva.
Med syfte att upprätthålla det utbud som finns ute i kommunens byar och ambition att återskapa redan befintligt
utbud finns skäl att skapa attraktiv exploateringsmark. Ett strandnära läge anses i många fall som attraktivt och
bedöms kunna öka möjligheterna att utveckla verksamheter och boenden på landsbygden.
Servicefunktioner förutsätter att det finns ett boendeunderlag som ekonomiskt får det att gå runt. LIS- områden
kommer på sikt att bidra till att stärka serviceunderlaget genom fler boende, flera verksamheter eller ett ökat
turistunderlag.
Landsbygdsutveckling inom Kalix kommun kan även innebära små åtgärder. Enstaka förtätning i en by kan göra
stor skillnad och skapa ett tillskott av invånare som bidrar till att förbättra möjligheter för att hålla liv i affär,
skolor, infrastruktur etc.
All planering och etablering i strandnära lägen ska ske utan att äventyra strandskyddets värden.
Sammantaget definieras landsbygdsutveckling inom Kalix kommun till följande:
▪▪ Varje etablering som behövs för att tillgodose nuvarande och framtida behov hos det befintliga näringslivet på landsbygden. Gäller även varje ny etablering av näringsverksamhet på landsbygden som kan ge nya
arbetstillfällen.
▪▪ Varje etablering som stärker befintliga eller möjliggör utveckling av nya kommunikationsstråk inom kommunen och i ett mellankommunalt och regionalt perspektiv.
▪▪ Varje etablering som gör att kommunen kan utveckla eller effektivisera kommunal service som exempelvis
skolor, äldreomsorg, hemtjänst på landsbygden.
▪▪ Varje etablering som gör att annan serviceverksamhet som exempelvis handel, bensinstationer etc. kan
behållas i befintlig omfattning eller utvecklas.
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Landsbygdsutvecklingsområden
Syftet med att peka ut LIS- områden är att långsiktigt främja en positiv landsbygdsutveckling. Detta skall ske utan
att strandskyddets syften, det rörliga friluftslivet och att den biologiska mångfalden åsidosätts. En fri passage
på ett antal tiotal meter skall finnas mellan strandlinjen och LIS-området för att allmänheten skall kunna passera
samt för att inte påverka den biologiska mångfalden negativt.
Som landsbygd definieras i detta fall all mark utanför centrala Kalix, område B1d enligt gällande kommuntäckande översiktsplan 2009.
Exploatering inom LIS- områden kan vara åtgärder som:
▪▪ Ökar befolkningen på landsbygden
▪▪ Ökar möjligheten för människor att livnära sig på landsbygden
▪▪ Skapar underlag för bibehållen eller utvecklad samhällsservice
▪▪ Skapar underlag för bibehållen eller utvecklad privat service
▪▪ Ökar landsbygdens attraktivitet för turister eller tillfälliga boende
I planförslaget pekas geografiska områden ut där LIS- områden är avgränsade utifrån genomförda analyser och
kriterier. Utöver de geografisk utpekade områden finns det möjlighet att pröva dispens om det gäller enstaka
en- eller tvåbostadshus eller verksamheter som kan bidra till en positiv landsbygdsutveckling.

Geografiskt utpekade områden
De utpekade LIS- områdena skall beaktas som ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller
åtgärd som bidrar till utvecklingen av landsbygden.
Planförslaget har efter samråd reviderats med anledning av länsstyrelsens och övriga synpunkter. Det reviderade
granskningsförslaget innebär att färre LIS- områden pekats ut längs kuststräckan och fler längs Kalix älvdal.
Antalet LIS- områden har minskats längs fastlandskustens strandlinje från 28 till 12 stycken för att tillgodose
lagstiftningens (miljöbalken) och länsstyrelsen krav på restriktivitet vid utpekande av LIS- områden i kustområdet.
Kvarvarande LIS- områden längs faslandskustens strandlinje inom kommunen har en längd på ca 20,6 km och
berör endast 6,2 % av den totala fastlandskustlinjen, som har en längd av 332 km. Enlig SCB hade Kalix kommun
år 2010 ca 42 km bebyggelsepåverkad kustlinje av totala fastlandskustlinjen (motsvarar ca 12,6 %).
Om alla utpekade LIS- områden längs fastlandskusten inom kommunen skulle bebyggas (vilket förefaller osannolikt) så kommer ändå ca 81 % av fastlandskustens strandlinje att förbli opåverkad av bebyggelse.

Enstaka en – eller tvåbostadshus
Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en – eller tvåbostadshus (permanent- eller fritidshusbebyggelse) med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder, får man i stället beakta om huset eller
husen avses uppföras i anslutning till befintligt bostadshus. Inom landsbygdsområden kan ett hus anses ligga
i anslutning till ett befintligt bostadshus om avståndet är mindre än 200 meter. Gäller inom eller i anslutning
till utpekade LIS- områden eller inom eller i anslutning till alla avgränsade bebyggelseområden i kommunens
översiktsplan från 2009 med undantag för området B1d (centrala Kalix) förutsatt att allmänna lämplighetsvillkor
enligt plan- och bygglagens 2 kap. i övrigt kan uppfyllas. Se bilaga 9.

Verksamhetsanknuten landsbygdsutveckling
Områden lämpliga för etablering av småskalig verksamhet är inte geografiskt utpekade i LIS-planen. Utanför de
geografiskt utpekade LIS- områdena är det möjligt att pröva dispens från strandskyddet för verksamhetsanknuten
landsbygdsutveckling.
Det är svårt i ett planeringsskede att förutsäga vilka områden i strandnära lägen som kan vara intressanta för
etablering. Därmed är kommunens bedömning att varje enskild verksamhet prövas individuellt då dess behov
och förutsättningar skiljer sig åt.
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Användningskategorier
De övergripande kategorierna som bedöms kunna främja landsbygdsutveckling i strandnära lägen är bostäder,
näringsverksamhet, turism och friluftsliv.

Boende både permanent samt säsong
LIS- områden lokaliseras med fördel i närhet av befintlig bebyggelse. Detta är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv det mest gynnsamma eftersom befintliga ledningssystem, vägar, postgång, sophämtning, skolskjuts m.m.
kan nyttjas och utvecklas. Gäller åtgärden fritidshus är lokaliseringen nära befintligt bebyggelse, ledningar och
vägar av mindre betydelse då standarden för säsongsboenden skiljer sig åt från fall till fall. Ju fler människor som
rör sig i ett område desto mer stärks serviceunderlaget till exempelvis livsmedelsbutiker. Om möjligheter ges
att i framtiden kunna erbjuda ett attraktivt boende i strandnära läge finns goda förutsättningar för att utveckla
landsbygden. Trots ett lågt bebyggelsetryck kan en långsam förändring ha mycket stor betydelse för landsbygdsutvecklingen i kommunen.

Verksamhet
Inom kommunen finns flera industrier som är belägna vid Kalixälven eller andra vattendrag. Det är av största
vikt att dessa verksamheter får möjlighet att utvecklas för att bibehålla arbetsmöjligheter på landsbygden
och i samhällen. LIS- områden för ny verksamhet skall syfta till att skapa fler arbetstillfällen. Varje etablering
som behövs för att tillgodose nuvarande och framtida behov hos det befintliga näringslivet på landsbygden är
landsbygdsutveckling. Det gäller även varje ny etablering av näringsverksamhet på landsbygden som kan ge
nya arbetstillfällen. Att förutse var en framtida lokalisering för verksamheter kan vara är svår att planera för att
uppnå största möjliga utveckling av landsbygd. Gäller åtgärden verksamhet kan en bedömning göras utifrån fall
till fall då ett intresse för ett LIS-område uppstår. Dispensen kan endbart tillämpas inom landsbygdsområden.

Turism & friluftsliv
Tillgång eller närhet till vattendrag är ofta en förutsättning för ett attraktivt och populärt turistmål. Besöksnäringen skall ges förutsättningar för att utvecklas, en utveckling gynnar hela kommunen. Även nya områden där
det i dag inte finns någon turistverksamhet bör ges möjligheter till ett strandnära läge. Åtgärder för det rörliga
friluftslivet anses viktigt för att utveckla landsbygden. Turistverksamhet kan bl.a. innebära camping, mindre
rastplatser, och övernattninsstugor.
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Kriterier
Varje LIS-område skall uppfylla vissa kriterier förutom krav enligt Miljöbalken samt Plan- och bygglagen. Ett
flertal av nedanstående kriterier bör uppfyllas för att ett område skall bedömas som ett lämpligt LIS-område.

Mål
▪▪ Öka befolkningen på landsbygden
▪▪ Öka möjligheten för människor att livnära sig på landsbygden
▪▪ Ge underlag för bibehållen eller utvecklad samhällsservice eller privat service
▪▪ Öka landsbygdens attraktivitet för turister eller tillfälliga boende

Ändamål
▪▪ Utgöra en förtätning eller en utvidgning av befintlig bebyggelse
▪▪ Skapa genom ny bebyggelse en långsiktig boendeutveckling vad gäller både permanentboende och
säsongsboende
▪▪ Utveckling av verksamheter
▪▪ Ökade förutsättningar för turism

Förutsättningar
▪▪ LIS-område ska inte lokaliseras till mark med skred- och rasrisk
▪▪ Beakta översvämningsrisker
▪▪ Förutsättningar att trygga allemansrättens tillgång till strandområden genom möjlig fri passage
▪▪ Området bedöms inte ha någon större betydelse för växt- och djurlivet.
▪▪ Ej negativ påverkan av riksintressen enligt Miljöbalken 3 kap § 2-9 och 4 kap § 1, 2, 6.

Övriga förutsättningar som beaktats vid utpekande av LIS- områden
▪▪ Nära befintlig bebyggelse
▪▪ Närhet till befintligt vägnät
▪▪ Närhet till serviceområde
▪▪ Goda förutsättningar för vatten och avlopp samt el.
▪▪ Utpekat framtida fritidshusområde i skärgårdsplan 1982
▪▪ Kommunala och regionala turism- och skärgårdsplaner
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4. Planförslag
40 områden pekas ut som lämpliga LIS- områden som redovisas i följande kapitel. Totalt sett berör de utpekade
områdena ca 53 km av kommunens totala strandlinje om 2314 km.

Områden
1. SIKNÄS

19

1.1 Bergnäset

2. TÖRE - SÖREN

22

2.1 Törefors
2.2 Alholmsviken

3. RYSSBÄLT-STORÖN

27

3.1 Fotholmen
3.2 Garskatan

4. NYBORG

32

38

5.1 Rågholmen

6. BÅTSKÄRSNÄS

41

72

9.1 Bodträsk by
9.2 Stor-Björkvattnet
9.3 Lill-Björkvattnet
9.4 Myrbergträsket
9.5 Sockenträsket
9.6 Mittisjön/Kvarnträsket

10. ÖAR I KALIX SKÄRGÅRD

4.1 Killingörudden
4.2 Mattholmen
4.3 Hästholmen

5. VÅNAFJÄRDEN

9. SJÖAR

81

10.1 Bergön
10.2 Rånön
10.3 Renskär
10.4 Nordanskär
10.5 Storsgrundet
10.6 Erikören
10.7 Kringeli
10.8 Halsön, Kallskär
10.9 Malören

6.1 Enholmen
6.2 Trollön

7. SANGIS

46

7.1 Städjevikberget

8. KALIXÄLVEN

49

8.1 Vallen
8.2 Grytnäs
8.3 Gammelgården
8.4 Åkroken
8.5 Börjelsbyn/Vapengård
8.6 Börjelsbyn/Potan
8.7 Bondersbyn/Pataudden
8.8 Marieberg
8.9 Bondersbyn/Sörudden
8.10 Kamlunge
8.11 Lappviksudden
8.12 Morjärv/Ökullen
8.13 Trångån
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Översiktskarta

8.13

9.5
8.12

9.3
9.4

9.2
9.1

8.11
9.6 8.10
8.9
8.8
8.7
8.6
8.5

2.1

8.4

8.3

Kalix
2.2

8.2
8.1

1.1

5.1

7.1

4.3

10.6
4.210.4
4.1

10.1
3.1

10.2

3.2

6.2
6.1 10.7

10.5

10.8

LIS-områden
1, Siknäs
2, Töre-Sören

10.3

3, Ryssbält-Storön
4, Nyborg
5, Vånafjärden
6, Båtskärsnäs
7, Sangis
8, Kalixälven
9, Sjöar
10, Öar i Kalix skärgård

´
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1. Siknäs

´

Servicepunkt Töre

! Töre

Morjärv

Vitvattnet

Töre
Sangis

Kalix
Storön

Båtskärsnäs

Sören

Siknäs

1.1 BERGNÄSET

Påläng

!

Servicepunkt
Småbåtshamn
Badstrand

0

1

2 Kilometer

E4
Utpekade LIS-områden
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1. Siknäs
Området Siknäs-Siksundsön utgörs av en halvö som ligger längst västerut i Kalix kommun och gränsar till Luleå
kommun. Både permanent- och fritidsboenden förekommer inom området. Bebyggelsen på Siksundsön är i dag
koncentrerad till den östra sidan med undantag av två fritidshus på den västra. Större delen av den befintliga
bebyggelsen består av naturtomter och strändernas tillgänglighet är god. Allmän väg ansluter från Europaväg
E4 och leder genom Siknäs by. Skogsbilvägar leder ner till Siksundsöns allra sydligaste delar.
Idag finns inget serviceutbud i Siknäs men det är en by med stark framtidstro där det lokala föreningslivet jobbar
hårt med utveckling för att hålla byn levande. Närmsta tätort där det finns ett serviceutbud är Töre som ligger
10 km från Siknäs by samt ca 18 km från Siksundsön. I Töre finns affär, skola, barnomsorg, bibliotek, busstation,
restaurang och bensinstation. Flera naturliga badstränder finns inom Siknäs området, främst längs den västra
sidan. Två småbåtshamnar finns samt två naturliga hamnar finns också.
Siknäs utgör en typisk skärgårdsmiljö med en flikig kustlinje omringad av ett stort antal öar. Siksundsön erbjuder många natursköna platser och strövområden med höga naturvärden. Vissa områden är väl värda att bevara
medan andra delar lämpar sig för utveckling av fritidshusbebyggelse.

1.1 Bergnäset
Områdesbeskrivning: Området är beläget strax söder om Siknäs by. LIS- området gränsar till detaljplanelagda
områden, se bilaga 7. I anslutning till området finns både fritidsboenden och permanentboenden inom planlagd
mark. Marken utgörs av en ås med stenbunden moränmark som närmast strandlinjen sluttar brant. En fri exponering mot havet ger god utsikt. Skogen består av gran och tall som mestadels är helt slutavverkad och under
uppväxt med undantag för en mindre skyddszon med äldre skog närmast strandlinjen. Strandsträckan är stening
men bad och båtangöring i anslutning till området är möjligt.
Infrastruktur: Befintliga vägar samt elledningar finns i närheten.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Området är landskapsbildsskyddat (enl. 7 kap MB). Bergnäset är starkt påverkat av
det moderna skogsbruket vilket gör att tidigare naturvärden gått förlorade.
Riksintressen: Området berörs av riksintressena Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB 4:2), se
bilaga 3.
Service, rekreation: Närmaste badplats finns på Siksundsön. Stora strövmarker finns i närområdet. Närmaste
serviceutbud finns i Töre, ca 10 km bort.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Omfattning: LIS-området berör 2,4 km av fastlandskusten.

Sammanfattning Siknäs
Det finns stora oexploaterade ytor till friluftslivets förfogande. Siksundshällan samt Kippan är områden som
bevaras då dessa har högsta naturvärden med främsta intresse för friluftslivet. Skogen inom hela Siknäsområdet
är starkt påverkad av det aktiva skogsbruket vilket gör att landskapsbildsskyddade områden i dagsläget inte har
samma höga värden som för 40- 50 år sedan. Det utpekade LIS- området i Siknäs berör 2,4 km av fastlandskusten
inom Kalix kommun.
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2. Töre - Sören
Töre är beläget ca 2,5 mil väster om Kalix intill E4 som passerar genom orten. Töre är kommunens näst största
tätort efter Kalix centralort med drygt 1000 invånare. Läget intill E4 och E10 gör Töre till en viktig knytpunkt i
norrbotten, härifrån går fler än 30 bussar per dag och det är sex mil till flygplatsen i Luleå.
Bebyggelsen i Töre är blandad med både nyare byggnader och äldre byggnader med gedigen historia. I Töre
finns skola, förskola, livsmedelbutik, mack och restauranger. Söder om E4 finns camping och småbåtshamn.
Byn Sören är belägen strax sydost om Töre vid Törefjärden. Byn har ca 100 invånare från Kalix. Bebyggelsen i byn
är blandad med äldre och nyare byggnader.
Allmän väg passerar förbi Törefors och Sören vidare mot Pålänge. Mindre enskilda vägar finns i området. Fram till
1982 fanns affär i byn. Idag är närmsta affär med serviceutbud i Töre ca 7 km från Sören. I Töre finner man affär,
skola, barnomsorg, bibliotek, busstation, restaurang och bensinstation. Kalix ligger 2,4 km från Sören och Törefors.
Landskapet växlar mellan odlingsmark och blandskog. Odlingsmarkerna i områdets södra del är igenväxta och
har på senare år i liten utsträckning använts som betesmark. Småbåtshamn finns i närheten av byn.

2.1 Törefors
Områdesbeskrivning: Området är beläget vid Törefjärden 2 km söder om Töre. Spår av gammal boplats (grund)
finns inom områdets norra del. Marken består av en skogbevuxen moränås med bra höjdläge med undantag för
områdets nordligaste del som består av gammal odlingsmark. Stranden är flack och igenväxt med en lövbård
som avgränsning. Området är i dagsläget obebyggt.
Infrastruktur: En mindre skogsbilväg leder fram till området och ansluter till kustlandsvägen (väg nr. 699).
Elledning finns ca 150 meter från områdets södra del.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har gjorts och
bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller inte komma
utveckla några högre värden för naturvård eller friluftsliv.
Riksintressen: Området berörs av riksintressena Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB 4:2). Se
bilaga 3.
Service, rekreation: Stranden är flack med möjlighet till båtangöring. Strövmarker finns i närområdet. Närmaste
serviceutbud finns i Töre, ca 2 km bort. Närmaste badplats finns vid Töre camping ca 2 km bort eller vid udden
i Törefors ca 1 km bort.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Omfattning: LIS-område berör 700 meter av fastlandskusten.
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2.2 Alholmsviken
Områdesbeskrivning: Alholmsviken är belägen ca 3 km söder om byn Sören och är lättillgänglig från allmän väg
där enskild väg ansluter nära stranden. Inom området finns 3 fritidshus på avstyckade tomter. Plan för ’Framtida
fritidshusområden skärgårdsutredning 1982’ angränsar området, se bilaga 7. Området gränsar mot Flakanäsbergets sluttning. Strandområdet är flackt och igenväxt med en lövbård som avgränsning vid strandlinjen. Området
är bevuxet främst av tall- och granskog med inslag av lövträd.
Infrastruktur: Befintlig elledning sträcker sig genom området.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har gjorts och
bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller inte komma
utveckla några högre värden för naturvård eller friluftsliv. Södra delen av LIS- området är delvis kalavverkad.
Riksintressen: Området berörs av riksintressena Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB 4:2), se
bilaga 3.
Service, rekreation: Stranden är flack men möjlighet för båtangöring och bad finns. Strövmarker finns i närområdet. Närmaste serviceutbud finns i Töre, ca 1 mil bort. Fin allmänt nyttjad badstrand finns i Alholmsviken.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Omfattning: LIS-området berör 2,8 km av fastlandskusten.

Sammanfattning
Med närheten till Töre och bra vägförutsättningar lämpar sig områdena väl för bebyggelse. Kraftledningar
finns i närheten och vattenförhållandena är goda. Skogen inom hela området är kraftigt påverkad av det aktiva
skogsbruket. Strandlinjen inom detta område är generellt sett påverkad av kraftig vasstillväxt. De obebyggda
områdena är relativt igenväxta och används därmed inte av det rörliga friluftslivet i dagsläget.
Utpekade LIS- områden inom området från Töre till Sören berör totalt 3,5 km av fastlandskusten inom Kalix
kommun.
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3. Ryssbält-Storön
Byn Storön är belägen vid Storöfjärden ca 15 km söder om Kalix och är den sydligast belägna byn i kommunen.
Storön har ca 150 invånare och bebyggelsen är blandad med gamla och moderna byggnader. Allmän väg passerar förbi byn och mindre enskilda vägar finns i området. Närmste affär med serviceutbud finns i Nyborg ca 10
km från Storön. I Nyborg finns även skola och barnomsorg.
Landskapet växlar mellan odlingsmark och blandskog. Odlingsmarkerna är igenväxta och har på senare år i liten
utsträckning använts som betesmark. Storön är idag centrum för länets yrkesfiske. Kulturhistorisk bebyggelse
finns i anslutning till de tre hamnarna Hissatill, Uddviken, och Inre Hamnen. Fisket utgör fortfarande en viktig
del i Storöns försörjning även om de flesta bybor i arbetsför ålder numera pendlar till arbeten i centralorten. I
byns omgivningar finns ett stort antal fritidshus som nyttjas under vår, sommar och höst. Tendensen är att det
som varit fritidshus övergår till att bli permanentbostäder. Det innebär att Storöns befolkning långsamt ökar.
Under terminstid kör skolbussen flera turer per dag och de reguljära bussturerna går flera gånger per dag under
vardagarna.
Ryssbält är en kustby 15 km sydväst om Kalix. Ryssbält har 130 invånare och är belägen mellan byarna Storön och
Pålänge. Under soliga sommardagar är det vanligt att folk från både när och fjärran besöker Ryssbält för att ta del
av vad naturen har att erbjuda. Här finns bland annat tre sandstränder där Avasundet är den största. I Avasundet
finns bord, eldstad, dass och ett bollnät. Fiske är en populär aktivitet i Ryssbält. Ryssbält är också känd för sitt
sommarstugområde som i folkmun kallas för Guldkusten. I byn finns även två småbåtshamnar, Fotholmen och
Bindholmsskatan.

3.1 Fotholmen
Områdesbeskrivning: Området är beläget vid Storöfjärden ca 2 km söder om byn Ryssbält och sträcker sig från
småbåtshamnen i Fotholmsviken förbi uddarna Fotholmen och Storöskatan och fram till fritidshusområdet på
Hästholmen i väster. Inom området finns 2 befintliga fritidshus. LIS- området angränsar till detaljplan. Marken
utgörs av morän med bra höjdläge och tydligt avslut vid strandlinjen. Området är bevuxet med blandskog där
det dominerande trädslagen är tall och gran . På Fotholmens udde är skogen fullvuxen och i övriga delar av
området dominerar genomhuggen ungskog, med undantag för en bård av lövskog närmast strandkanten. De
två uddarna skapar skyddade vikar med bra förutsättningar för placering av bebyggelse.
Infrastruktur: Vägar och elnät leder till det befintliga fritidshusområdet vid Hästholmen samt till småbåtshamnen
i Fotholmsviken. Högspänningsledning passerar ca 600-700 meter norr om området.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har gjorts och
bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller inte komma
utveckla några högre värden för naturvård eller friluftsliv.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Yrkesfiske (MB 3:5 Hav), se bilaga 2, samt riksintressena Friluftsliv
(MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB 4:2), se bilaga 3.
Service, rekreation: I områdets närhet finns fina strövområden och genuina skärgårdsmiljöer med goda vattenförhållanden. Fin badvik finns även inom områdets mellersta del. Närmaste serviceutbud finns i Nyborg ca
13 km nordost om området.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Omfattning: Det utpekade LIS-området berör 2,3 km av fastlandskusten.
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3.2 Garskatan
Områdesbeskrivning: Området är beläget vid Storöfjärdens västra stand, ca 1 km nordväst om byn Storön.
Marken består av flack moränmark bevuxen med blandskog där det dominerande trädslaget är gran. Området
bedöms ha goda grundläggande förutsättningar. Det är oexploaterat men angränsar befintlig fritidshusbebyggelse. Omgivande skogsområde erbjuder goda rekreationsmöjligheter samt en magnifik utsikt mot Storöfjärden.
Området ingår i bebyggelseområdet B22, Storön, i kommunens översiktsplan. Nytillkommande bebyggelse
prioriteras och hänsyn ska tas till kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer.
Infrastruktur: El- och väganslutning finns till området.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har gjorts och
bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller inte komma
utveckla några högre värden för naturvård eller friluftsliv.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Yrkesfiske (MB 3:5 Hav), se bilaga 2, samt riksintressena Friluftsliv
(MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB 4:2), se bilaga 3.
Service, rekreation: Stranden är möjlig för båtangöring och bad. Strövmarker finns i närområdet. Närmaste
serviceutbud finns i Nyborg, ca 10 km nordost om området.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Omfattning: Det utpekade LIS-området berör 1,1 km av fastlandskustens strandlinje.

Sammanfattning Ryssbält-Storön
Med närheten till Storön och bra vägförutsättningar lämpar sig de utpekade områdena väl för bebyggelse.
Kraftledningar finns i närhet och vattenförhållandena är goda. Skogen inom området är påverkad av det aktiva
skogsbruket. Utpekat LIS-område inom området Storön berör 1,1 km av fastlandskusten inom Kalix kommun.
Området i Ryssbält har goda vägförbindelser och lämpar sig väl för bebyggelse. Kraftledningar finns i området
och vattenförhållandena är goda och har generellt sett bra inseglingsdjup vid strandlinjen. Områdena som idag
är obebyggda är relativt igenväxta och därmed otillgängliga. Skogen inom hela området är påverkad av det
aktiva skogsbruket. Inga kända naturvärden. Utpekat LIS-område inom Ryssbält berör 2,3 km av fastlandsusten
inom Kalix kommun.
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4. Nyborg
Nyborg ligger ca 8 km söder om Kalix i direkt anslutning till utloppet av Kalix älv, där älven möter skärgården
och havet. Nyborg har ca 1000 invånare. Mitt i byn finns skola med låg- och mellanstadium, förskola samt en
livsmedelsbutik med post. Nyborg är en aktiv by med flertalet föreningar och erbjuder en mängd sportaktiviteter
såsom bandy, fotboll och handboll.
Det finns 3 småbåtshamnar varav den största Marahamn har hamnservice sommartid som omfattar diesel/
bensin, el, färskvatten och kiosk. Inom Marahamn finns även planer på att anlägga en camping i anslutning till
hamnomårdet.

4.1 Killingörudden
Områdesbeskrivning: Killingörudden är beläget på en landtunga som är sammankopplad med halvön Törvesön
i byn Nyborg. Strax väster om området ligger småbåtshamnen Marahamn och mot öst är hamnutloppet mot
Kalix skärgård. Inom det inventerade området finns enstaka bebyggelse med möjlighet till förtätning. Bebyggelseområdena runt omkring området anses vara exploaterade. LIS-området angränsar mot detaljplan. Stranden är
låglänt och landskapet är flackt och består till största delen av gles blandskog med relativt buskig lövbård längs
strandkanten. Området närmast stranden är idag ganska otillgängligt och är påverkat av det moderna skogsbruket.
Infrastruktur: Vägar och elledningar finns framdragna till befintlig bebyggelse.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Enligt uppgifter från länsstyrelsen har området tidigare inventerats och potentiella
häckningslokaler för vitryggig hackspett har identifierats. Närbelägna öar hyser dock stora obebyggda områden
med liknande naturtyper. Någon brist på presumtiva häckningslokaler bedöms därför inte föreligga.
Riksintressen: Området berörs av riksintressena Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB 4:2), se
bilaga 3.
Service, rekreation: Till livsmedelsbutiken i Nyborg är det ca 4 km.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Omfattning: Området berör 1,1 km av fastlandskusten.

4.2 Mattholmen
Områdesbeskrivning: Området utgörs av en relativt stor halvö sydost om byn Nyborg. Området är glest bebyggt
och har goda förtätningsmöjligheter. Marken utgörs av grusig-sandig morän som är bevuxen med blandskog där
det dominerande trädslaget är gran. Området är kraftigt påverkat av det moderna skogsbruket.
Infrastruktur: Områdets vägnät utgörs av enskilda skogsbilvägar som ansluts via Slussen i Nyborg. Högspänningsledning leder till området.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Samma som Killingörudden, se ovan.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Yrkesfiske (MB 3:5), se bilaga 2, samt riksintressena Friluftsliv
(MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB 4:2), se bilaga 3.
Service, rekreation: Mycket fina strövområden finns inom områdets inre partier. Naturen är omväxlande och
området är kulturhistoriskt intressant. Till livsmedelsbutiken i byn är det ca 2 km.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Omfattning: Området berör 1,4 km av fastlandskusten.
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4.3 Hästholmen
Områdesbeskrivning: Hästholmen utgörs av en udde belägen i byn Nyborg. Marken består av skogbevuxen
moränmark där det dominerande trädslaget är gran. Området är relativt låglänt och sluttar flackt ner mot
strandkanten. I södra delen av LIS- området finns befintlig bostadsbebyggelse med möjlighet till förtätning. I
övrigt är området oexploaterad.
Infrastruktur: Vägar och elledningar finns anslutet till befintlig bebyggelse i området.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har gjorts och
bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller inte komma
utveckla några högre värden för naturvård eller friluftsliv.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Yrkesfiske (MB 3:5), se bilaga 2, samt riksintressena Friluftsliv
(MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB 4:2), se bilaga 3.
Service, rekreation: Till livsmedelsbutiken är det ca 1 km.
Syfte: Fritidshusbebyggelse/Bostadsbebyggelse.
Omfattning: Området berör 1,6 km av fastlandskusten.

Sammanfattning Nyborg
Området har goda vägförbindelser och lämpar sig väl för fritidshusbebyggelse. Livsmedelsbutik och serviceutbud
finns i byn Nyborg. Kraftledningar finns i området och vattenförhållandena är goda. Långgrunt och något sämre
inseglingsdjup vid stranden.
Områdena som idag är obebyggda är relativt igenväxta och därmed svårtillgängliga. Marken sluttar flackt ned
mot strandlinjen och skogen inom området är starkt påverkad av det aktiva skogsbruket. Utpekade LIS- områden
inom Nyborg berör totalt 4,1 km av fastlandkusten inom Kalix kommun.
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5. Vånafjärden
Viken som sträcker sig från Bottenviken in till byn Vånafjärden är idag sparsamt exploaterad. Markförhållandena
är goda men trädbeståndet är relativt vildvuxet. Skogen består av både barr och lövträd.
På den västra sidan längs med kusten från Karlsborgsverken är några uddar exploaterade med fritidshus. På den
östra sidan finns enstaka fritidshusbebyggelse.
Områdena ligger mittemellan Kalix och Sangis med goda vägförhållanden och förutsättning för el.

5.1 Rågholmen
Områdesbeskrivning: Rågholmen är en halvö som sträcker ut sig som en lång remsa över vattnet strax söder om
byn Vånafjärden. Hela halvön är obebyggd och södra delen gränsar till befintligt fritidshusområde. Till slutet av
60-talet bedrevs flottningsverksamhet på Rågholmen. Det finns knappt synbara spår av verksamheten. Rågholmen
har bevarats som friområde men har under åren inte använts då skogen har blivit igenväxt och svårframkomlig.
En exploatering inom området anses därmed inte inkräkta på det rörliga friluftslivet utan däremot göra området
mer tillgängligt. Marken utgörs av grusig-sandig morän med bra höjdläge. Området är bevuxet med blandskog
där det dominerande trädslaget är gran, med en bård av lövskog närmast strandkanten.
Infrastruktur: En fin enskild väg sträcker sig genom hela udden. Närmaste högspänningledning passerar 600
meter bort.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har gjorts och
bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller inte komma
utveckla några högre värden för naturvård eller friluftsliv.
Riksintressen: Området berörs av riksintressena Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB 4:2), se
bilaga 3.
Service, rekreation: Mycket fina strövområden finns inom områdets inre partier. Naturen är växlande och
området är kulturhistoriskt intressant. Stranden är stening men möjlig för båtangöring och bad. Bra vattendjup
vid stranden. Närmaste orter med serviceutbud är Kalix och Sangis, båda på ett avstånd om ca 10 km. Lunchrestaurang för allmänheten finns vid Karlsborgs bruk och ett sommarcafé finns på Erikören.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Omfattning: Området berör ca 3 km av fastlandskusten.

Sammanfattning Vånafjärden
Området har goda vägförbindelser och lämpar sig väl för fritidshusbebyggelse. Livsmedelsbutik och serviceutbud
finns i Sangis och Kalix på ca 10 km avstånd. Kraftledningar finns i området och vattenförhållandena är goda. Det
är bra inseglingsdjup vid stranden.
Områdena som är obebyggda är relativt igenväxta och därmed otillgängliga. En utveckling av de utpekade
LIS- områdena skulle kunna bidra till att tillgängliggöra friluftslivet i Vånafjärden. Utpekat LIS-område inom
Vånafjärden berör 3 km av fastlandskusten inom Kalix kommun.
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6. Båtskärsnäs
Den östra skärgården av Kalix kustavsnitt utmärks av uppsplittringen i en mångfald uddar, halvöar, öar och holmar
med olika utseende och bildninghistoria. Smala utstickande holmar dominerar. Frevisören som är uppstigen ur
havet under de senaste 100 åren är unik för kuststräckan. Vattnet är, som följd av topografin, djupt och rent och
öarna är lätttillgängliga. Det dominerande trädslaget i områdets skogar är tall.
Båtskärsnäs by har en drygt tvåhundraårig historia med ca 250 permanentboende invånare i dagsläget och
under sommarsäsongen ett okänt antal fler. Byn är en ort som har präglats av industrialiseringen sedan slutet av
1800-talet. Här fanns inga naturliga förutsättningar för jordbruk. När sågverket anlades 1871 fanns här endast
en gård, ett hemman, i området. Detta sågverk blev grunden till byns utveckling.
På Frevisörens södra tunga ligger Camp Frevisören med Kalix största havsbad och camping. Under sommarhalvåret finns ett begränsat serviceutbud på campingen. Närmaste permanenta livsmedelsaffär med serviceutbud
ligger i Sangis ca 10 km bort. Vid byn finns 3 båthamnar och diesel/bensintjänster.

6.1 Enholmen
Områdesbeskrivning: Enholmen är en landtunga som sticker ut i havet sydväst om Båtskärsnäshalvön och
omfattar en yta på ca 30 ha. Omgivningen påminner om ytterskärgården med mycket vattenkontakt och vyer
ut mot Bottenviken och den östra skärgården. Området har mycket goda vattenförhållanden med bra inseglingsdjup. Marken utgörs av moränmark som är relativt lättframkomlig och bevuxen med snårig ungskog där det
dominerande trädslagen är tall och gran.
Infrastruktur: Inom området finns två befintliga fritidshus dit enskild väg är framdragen. Kraftledning sträcker
sig längs med väg mot Frevisören ca 500 meter bort.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har gjorts och
bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller inte komma
utveckla några högre värden för naturvård eller friluftsliv. Området är starkt påverkat av det moderna skogsbruket.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Yrkesfiske (MB 3:5 Hav), se bilaga 2, samt riksintressena Friluftsliv
(MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB 4:2), se bilaga 3.
Service, rekreation: Mycket fina strövområden finns inom områdets inre partier. Stranden är stenig men möjlig
för båtangöring och bad. Bra vattendjup vid stranden. Närmaste ort med serviceutbud hittar man i Sangis på ett
avstånd om ca 10 km. Under sommaren har även Frevisörens camping öppet och har ett viss service, restaurang
m.m.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Omfattning: Området berör 5 km av fastlandskusten.
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6.2 Trollön
Områdesbeskrivning: På Båtskärsnäs södra halvtunga mot öst ligger Trollön som är en relativt stor halvö i
området. Norra delen av Trollön har tidigare iordningställts för turistverksamhet där befintlig bebyggelse består
av några nya, enkla byggnader avsedda för uthyrning, servering etc. Läget har mycket att erbjuda med direkt
kontakt mot den östra skärgården och dess öar. Mycket goda vattenförhållanden. Småbåtshamn finns på andra
sidan Bondviken i Båtskärsnäs by och en större marina finns en liten bit norrut. Marken utgörs av en relativt hög
ås som sluttar fint mot vattnet. Skogen i området är helt avverkad med undantag för fröträd. En liten lövbård
avslutar närmast stranden.
Infrastruktur: Enskild väg leder fram till området.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har gjorts och
bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller inte komma
utveckla några högre värden för naturvård eller friluftsliv.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Yrkesfiske (MB 3:5 Hav), se bilaga 2, samt riksintressena Friluftsliv
(MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB 4:2), se bilaga 3.
Service, rekreation: Närmaste ort med serviceutbud är Sangis på ett avstånd av ca 10 km. Under sommaren
har även Frevisörens camping öppet och har en viss service, restaurang m.m.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Omfattning: Området berör ca 1 km av fastlandskusten.

Sammanfattning Båtskärsnäs
Området har goda vägförbindelser och lämpar sig väl för fritidshusbebyggelse samt i vissa fall permantentboende. Kraftledningar finns i området och vattenförhållandena är goda. De obebyggda områdena är igenväxta och
otillgängliga för allmänheten. Utveckling av dessa områden kan bidra till en förbättrad tillgänglighet. Utpekade
LIS- områden i delen Båtskärsnäs berör totalt ca 6 km av fastlandskusten inom Kalix kommun.
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7. Sangis
Området är beläget vid havet ca 10 km söder om Sangis by. Landskapet uppvisar stor mångformighet och centralt
i området ligger Sangisälven med dess utlopp i den grunda och igenväxande Sangisfjärden.
I Sangis by bor det ca 550 personer och det finns livsmedelsaffär med hemsändningsservice, restauranger, förskola samt F-6 skola och en rad olika föreningar.

7.1 Städjevikberget
Områdesbeskrivning: Städjeviksberget är beläget i anslutning till byn Lappbäckens småbåtshamn och erbjuder
med sitt fina höjdläge en mycket fin utsikt över Städjeviken och Kroksfjärden. Marken består av moränmark ett
stycke upp från strandlinjen och hällor samt mer blockig terräng uppe på själva berget. Området är inte bebyggt
med undantag för småbåtshamnen dit en mindre enskild väg är framdragen.
Infrastruktur: Elledning finns i närområdet. Kommunalt vatten och avlopp med pumpstation finns i anslutning
till området.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Inom området finns kulturlämningar utmärkta som vid ett plangenomförande bör
utredas närmare.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Yrkesfiske (MB 3:5 Hav), se bilaga 2, samt riksintressena Friluftsliv
(MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB 4:2), se bilaga 3.
Service, rekreation: Befintlig småbåtshamn angränsar till området och ett fint bad finns i direkt anslutning till
området. Närmaste ort med serviceutbud hittar man i Sangis på ett avstånd om ca 6 km. Under sommaren har
även Frevisörens camping öppet och har en viss service, restaurang m.m.
Syfte: Fritidshusbebyggelse/Bostadsbebyggelse.
Omfattning: LIS-området berör 350 meter av fastlandskusten.

Sammanfattning Sangis
Utpekat LIS-område har god vägförbindelse med närhet till väg E4 och med kommunikationer till både Kalix och
Haparanda. Närhet till serviceutbud samt livsmedelsbutik i Sangis gör att området lämpar sig väl för fritidshusbebyggelse. Kraftledningar finns i området och vattenförhållandena är goda. Området är obebyggt och relativt
igenväxt och därmed otillgängligt. LIS-området inom delen Sangis berör totalt 350 m av fastlandskusten inom
Kalix kommun.

Restriktioner
Höga naturvärden i omgivningar bevaras.
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8. Kalixälven
Den outbyggda Kalixälven och dess biflöden är avsatta som ett Natura 2000 område vilket ingår i ett nätverk av
skyddade områden inom hela EU. Målet med nätverket är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. Natura
2000 omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt
perspektiv.
Kalixälven har vandrande bestånd av såväl sik, havsöring och vildlax. Den vilda laxen i Kalix älv är en fantastisk
naturresurs som med rätt förvaltning skulle kunna ge ett sportfiske i världsklass. Kalix älvdals byastrukturer och
gårdsgrupper är relativt oförändrade sedan mycket lång tid tillbaka och har ett odlingslandskap med många
äldre drag vilket sammantaget ger ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
Tretton LIS- områden har utpekats längs Kalix älv med en sammanlagd sträcka om ca 12 km. Älvens totala
strandlinje inom Kalix kommuns gränser från norr till E4 i söder är ca 16 mil.

8.1 Vallen

8.2 Grytnäs

Områdesbeskrivning: Vallen är beläget vid Kalix älv
ca 3 km söder om centrala Kalix. Den del av området
som ansluter Törnäsudden består av stenbunden
moränmark som omfattas av både permanent- och
fritidsbebyggelse. Marken närmast stranden är relativt
flack fram till en tydlig markkantlinje ca 25-30 meter
från stranden. Från denna linje höjs marknivån rejält
och marktypen ändras till stenbunden moränmark. De
dominerande trädslagen är tall och gran inom områdets
övre delar. Området erbjuder fin utsikt över Kalixälven.

Områdesbeskrivning: Det utpekade LIS-området är
beläget vid Kalix älv ca 1 km söder om centrala Kalix
och angränsar till detaljplan. Området ”Brejdablick”
utgör en kulle av morän med inslag av berg inom
de övre delarna. De dominerande trädslagen är tall
och gran. Inom området finns både permanent- och
fritidsbebyggelse. På kullens översta del har tidigare
funnits en försvarsanläggning som numera är riven och
igenfylld. Området erbjuder fin utsikt över Kalixälven
och Kalix samhälle.

Infrastruktur: El och väg samt kommunalt VA finns
framdraget till området.

Infrastruktur: El- och väg samt kommunalt VA finns i
närområdet.

Riskfaktorer: I samband med höga vattenflöden i
Kalixälven riskeras låglänta områden att översvämmas. Bostads- eller fritidsbebyggelse kan endast ske
inom områdets höglänta delar. Inom området närmast
vattnet kan endast enklare byggnader och anläggningar
uppföras som tål att översvämmas. Bostadsbebyggelse
bör inte uppföras under + 3 meter över havet.

Riskfaktorer: I samband med höga vattenflöden i
Kalixälven riskeras låglänta områden att översvämmas.
Med anledning av platsens höjdläge bedöms ingen risk
för översvämning föreligga.

Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av
kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har
gjorts och bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller
inte komma utveckla några högre värden för naturvård
eller friluftsliv.
Riksintressen: Området berörs av riksintressena Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB
4:2), se bilaga 3.
Service, rekreation: Närmaste service finner man
i Kalix, ca 3 km norrut. Lokaltrafik kommer under
sommaren 2016 att trafikera sträckan Kalix - GrytnäsVallen- Nyborg. Gång- och cykelväg till Kalix är under
uppförande. Närmaste skola och förskola finns i
Nyborg eller i Grytnäs och Innanbäcken. LIS- området
förväntas bidra till att serviceunderlaget stärks inom
Grytnäsområdet.

Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av
kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har
gjorts och bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller
inte komma utveckla några högre värden för naturvård
eller friluftsliv.
Riksintressen: Området berörs av riksintressena Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB
4:2), se bilaga 3.
Service, rekreation: Närmaste service finner man i
Kalix, ca 1 km norrut. Lokaltrafik går längs Nyborgsvägen. Gång- och cykelväg till Kalix är under uppförande. Närmaste skola och förskola finns på Grytnäs
och Innanbäcken. LIS- området förväntas bidra till att
serviceunderlaget stärks inom Grytnäsområdet.
Syfte: Bostadsbebyggelse.
Omfattning: Det utpekade LIS-området berör 530 m
av Kalixälvens västra strandlinje.

Syfte: Fritidshus/Bostadsbebyggelse.
Omfattning: Det utpekade LIS-området berör 730 m
av Kalixälvens västra strandlinje.
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8.3 Gammelgården
Områdesbeskrivning: Det utpekade LIS-området är
beläget vid Kalix älv i byn Gammelgården ca 6 km från
centrala Kalix. Marken består av gammal odlingsmark
som utgör en högre platå som närmast älven sluttar
brant. Goda grundförutsättningar bedöms föreligga.
Området är oexploaterat men omges av befintlig
bebyggelse. Området erbjuder fantastiskt fin utsikt
över Kalixälven.
Infrastruktur: El och väg samt kommunalt VA finns
i närområdet. Vägnätet till de befintliga bostäderna i
området är undermåliga. LIS-området förväntas bidra
till ett större befolkningsunderlag vilket i sin tur kan
bidra till att vägnätet i området förbättras.
Riskfaktorer: I samband med höga vattenflöden i
Kalixälven riskeras låglänta områden att översvämmas.
Med anledning av platsens höjdläge bedöms ingen risk
för översvämning föreligga. Lera eller lerjord förekommer i området. Ytterligare markundersökningar och
stabilitetskontroller bör göras där risk för ras och skred
bedöms kunna föreligga. Sådan utredning får vid behov
göras och bekostas av sökanden i samband med kommande plan- och bygglovsärenden.

En del av LIS-området omfattas av riksintresset för
kulturmiljövård (MB 3:6), se bilaga 2. Motiveringen är
att det är en herrgårdsmiljö med omgivande odlingslandskap av medeltida ursprung med torpmiljö samt
bymiljö av radbykaraktär. Vid eventuell exploatering i
området som berörs av riksintresset bör hänsyn tas till
att bevara herrgårdsmiljön i Björknäs ur ett helhetsperspektiv.
Service, rekreation: Närmaste service finns i Kalix,
ca 6 km sydost om området. Lokaltrafik passerar byn.
Gång- och cykelväg till Kalix planeras uppföras under
de närmaste åren. Närmaste förskola finns i Gammelgården och närmaste skola finns i Kalix. LIS- området
förväntas bidra till att serviceunderlaget stärks inom
Gammelgården.
Syfte: Bostadsbebyggelse.
Omfattning: Det utpekade LIS-området berör 760 m
av Kalixälvens östra strandlinje.

Natur- och kulturvärden: LIS- området angränsar mot
Kalixälven, vilket utgör ett NATURA 2000 område, se
bilaga 4. Kalix älvdal omfattas också av länsstyrelsens
bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och
kulturvärden samt Norrbottens kulturmiljöprogram,
se bilaga 6. Delar av det utpekade LIS- området berörs
även av landskapsbildskydd (enl. 7 kap MB).
Delar av det utpekade LIS- området berörs av jordbruksblock, se bilaga 8. Jordbruksmarken som finns inom
området är brukningsvärd men eftersom att det finns
stora sammanhängande jordbruksområden i närområdet anses det kunna trygga det framtida behovet av
jordbruks-/åkermark. Därmed anses inte ett ianspråktagande av detta område påverka jordbruksföretagens
förutsättningar att bedriva verksamhet i närområdet.
Det utpekade området syftar till att skapa planmässiga
förutsättningar för att utveckla bostadsbebyggelse
i ett mycket attraktivt läge. Därmed bedöms en förändrad markanvändning i området vara ett väsentligt
samhällsintresse. Bedömningen är att det inte finns
alternativa placeringar i ett liknande läge. Då avses
närheten till centrum, läget vid älven och närheten till
redan befintligt bostadsområde. Kommunen anser att
utveckling av bostäder i detta LIS-område är av större
samhällsnytta än bevarandet av jordbruksmarken och
att detta är landsbygdsutveckling i allra högsta grad.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2. Samt Riksintresset Friluftsliv
(MB 3:6), se bilaga 3.
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8.4 Åkroken

8.5 Börjelsbyn/Vapengård

Områdesbeskrivning: Det utpekade LIS-området är
beläget vid Kalix älv, strax norr om riksväg E4 och trafikplats Åkroken ca 10 km väster om centrala Kalix. Marken
består av skogbevuxen moränmark och området
mellan den enskilda vägen och älven utgörs av en hög
ås som närmast älven sluttar brant. Goda grundförutsättningar bedöms föreligga. Området är oexploaterat
men omges av befintlig bebyggelse. Området erbjuder
fin utsikt över Kalix älven och de omgivande bergen.

Områdesbeskrivning: Det utpekade LIS- området är
beläget vid Kalix älv mellan Börjelsbyn och Bondersbyn.
Marken består av skogbevuxen platå av moränmark
med inslag av några mindre igenvuxna åkrar som
närmast älven sluttar brant. Goda grundläggande förutsättningar bedöms föreligga. Området är oexploaterat
men omges av befintlig bebyggelse. Området erbjuder
storslagen utsikt över Kalixälven.

Infrastruktur: El- och väganslutning finns till området.
Närhet till E4:an där kollektivtrafik mot Kalix och Luleå
passerar dagligen. Kommunalt vatten och avlopp finns
i närområdet.
Riskfaktorer: Enligt kommunens översiktsplan från
år 2009 riskeras markområdet närmast älvstranden
att översvämmas vid sk. 100- årsflöden. LIS-området
är lokaliserat till åsens högsta parti och bedöms inte
beröras av höga vattenflöden.
Natur- och kulturvärden: LIS- området angränsar mot
Kalixälven, vilket utgör ett NATURA 2000 område, se
bilaga 4. Kalix älvdal omfattas också av länsstyrelsens
bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och
kulturvärden samt Norrbottens kulturmiljöprogram,
se bilaga 6.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2. Riksintresset Friluftsliv (MB
3:6), se bilaga 3.
Service, rekreation: Området har mycket goda förutsättningar för sportfiske efter lax, öring, harr, sik och
naturturism. Närmaste service finner man i Kalix ca
10 km öster om området. I Gammelgården finns en
nedlagd skola som kommunen bedriver förskoleverksamhet i. Ökat befolkningsunderlag skulle kunna innebära att skolverksamheten tas i drift igen. Fd. skolan är
belägen ca 4 km från området.

Infrastruktur: Inom området finns enskilda vägar som
ansluter till väg 744 vars sträckning är mellan Kalix
och Morjärv. El- och teleledningar finns framdragna
till området.
Riskfaktorer: I samband med höga vattenflöden i
Kalixälven riskeras låglänta områden att översvämmas.
Med anledning av platsens höjdläge bedöms ingen risk
för översvämning föreligga.
Natur- och kulturvärden: LIS- området angränsar mot
Kalixälven, vilket utgör ett NATURA 2000 område, se
bilaga 4. Kalix älvdal omfattas också av länsstyrelsens
bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och
kulturvärden samt Norrbottens kulturmiljöprogram,
se bilaga 6.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2. Riksintresset Friluftsliv (MB
3:6), se bilaga 3.
Service, rekreation: Mycket goda förutsättningar för
sportfiske av lax, öring, harr och sik samt naturturism.
Närmaste service finner man i Kalix ca 11 km öster
om området eller i Töre ca 12 km västerut. Närmaste
förskola finns i Gammelgården, ca 4 km från området.
Syfte: Fritidshusbebyggelse/Bostadsbebyggelse.
Omfattning: Det utpekade LIS-området berör 550 m
av Kalixälvens östra strandlinje.

Syfte: Fritidshusbebyggelse/Bostadsbebyggelse.
Omfattning: LIS- området berör ca 200 meter av
Kalixälvens strandlinje.
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8.6 Börjelsbyn/Potan

8.7 Bondersbyn/Pataudden

Områdesbeskrivning: Det utpekade LIS-området är
beläget vid Kalixälvens västra sida, ca 12 km väster om
centrala Kalix. Marken utgörs av en hög ås, Potaudden,
som sluttar ned mot älven. Det dominerande trädslaget är tall. Goda grundläggningsförutsättningar
bedöms föreligga. Befintlig bebyggelse finns inom
området. Området erbjuder fin utsikt över Kalixälven
och omgivningen.

Områdesbeskrivning: Området är beläget vid Kalixälvens östra strand ca 1 km norr om Bondersbybron.
Området utgörs av en udde eller halvö och marken
består omväxlande av mindre åkrar och skogbevuxen
moränmark närmast älvstranden. Det dominerande
trädslaget är tall. Inom LIS- områdets finns några
befintliga bostads- och fritidshus. Området erbjuder
fint läge med fantastiskt fin utsikt mot Kalixälven och
omgivningen.

Infrastruktur: Området angränsar till väg 953 vars
sträckning är längs Kalixälvens västra sida mellan
Bondeborg och E4:an. El- och teleledningar finns
framdragna till området. Närhet till E4:an, ca 5 km, där
kollektivtrafik mot Kalix och Luleå passerar dagligen.
Riskfaktorer: I samband med höga vattenflöden i
Kalixälven riskeras låglänta områden att översvämmas.
Med anledning av platsens höjdläge bedöms ingen risk
för översvämning föreligga. Inom området närmast
vattnet kan endast enklare byggnader och anläggningar uppföras som tål att översvämmas .
Natur- och kulturvärden: LIS- området angränsar mot
Kalixälven, vilket utgör ett NATURA 2000 område, se
bilaga 4. Kalix älvdal omfattas också av länsstyrelsens
bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och
kulturvärden samt Norrbottens kulturmiljöprogram,
se bilaga 6.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2. Riksintresset Friluftsliv (MB
3:6), se bilaga 3.
Service, rekreation: Området har mycket goda förutsättningar för sportfiske av lax, öring, harr och sik samt
naturturism och jakt. Närmaste service finner man i
Kalix ca 12 km öster om området eller i Töre ca 13 km
västerut. Närmaste förskola finns i Gammelgården, ca 4
km från området. Närmaste Skola finns i Kalix eller Töre.
Syfte: Fritidshus/Bostadsbebyggelse, turism.
Omfattning: Det utpekade LIS-området berör 600 m
av Kalixälvens västra strandlinje.

Infrastruktur: Inom området finns enskilda vägar som
ansluter till väg 744 vars sträckning är mellan Kalix och
Morjärv. El- och teleledningar framdragna till området.
Riskfaktorer: I samband med höga vattenflöden i
Kalixälven riskeras låglänta områden att översvämmas. Bostads eller fritidsbebyggelse kan endast ske
inom områdets höglänta delar. Inom området närmast
vattnet kan endast enklare byggnader och anläggningar uppföras som tål att översvämmas.
Natur- och kulturvärden: LIS- området angränsar mot
Kalixälven, vilket utgör ett NATURA 2000 område, se
bilaga 4. Kalix älvdal omfattas också av länsstyrelsens
bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och
kulturvärden samt Norrbottens kulturmiljöprogram,
se bilaga 6.
Delar av det utpekade LIS- området berörs av jordbruksblock, se bilaga 8. Jordbruksmarken som finns inom
området är brukningsvärd men eftersom att det finns
stora sammanhängande jordbruksområden i närområdet anses det kunna trygga det framtida behovet av
jordbruks-/åkermark. Därmed anses inte ett ianspråktagande av detta område påverka jordbruksföretagens
förutsättningar att bedriva verksamhet i närområdet.
Det utpekade området syftar till att skapa planmässiga
förutsättningar för landsbygdsutveckling utmed Kalix
älvdal. Därmed bedöms en förändrad markanvändning
i området vara ett väsentligt samhällsintresse. För att
kunna utveckla Bondersbyn finns inga alternativa placeringar med liknande förutsättningar. Största delen
av stranden i byn består av jordbruksmark. I dagsläget
finns förskola och fritids i Bondersbyn, vilket kräver
ett visst befolkningsunderlag i byn. Utveckling av
LIS-området kan främja befolkningsunderlaget i byn
och kommunen anser därför att utveckling av fritids-/
bostadsbebyggelse eller turism i detta LIS-område är
av större samhällsnytta än bevarandet av jordbruksmarken och att detta är landsbygdsutveckling i allra
högsta grad.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2. Riksintresset Friluftsliv (MB
3:6), se bilaga 3. Området berörs även av riksintresset
Rennäring (MB 3:5), se bilaga 1. LIS- området omfattar
befintlig bebyggelse på Pataudden. LIS- området syftar
till att utveckla befintligt bebyggelseområde vilket inte
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bedöms ha en negativ påverkan på rennäringen.
Service, rekreation: Området har mycket goda förutsättningar för sportfiske av lax, öring, harr och sik
samt naturturism och jakt. Närmaste service finner
man i Töre ca 12 km väster om området. Närmaste
förskola finns i Bondersbyn ca 1 km söder om området.
Närmaste Skola finns i Töre.
Syfte: Fritidshus/Bostadsbebyggelse/Turism.
Omfattning: Det utpekade LIS-området berör 800 m
av Kalixälvens östra strandlinje.

8.8 Marieberg
Områdesbeskrivning: Marieberg är beläget norr om
Bondersbyn vid Kalixälvens östra strand 19 km från
Kalix. Marken består av flack åkermark som närmast
älven sluttar brant. Området är oexploaterat men
angränsas av befintlig bostadsbebyggelse samt en
campinganläggning i söder, Mariebergs Viltfarm som
erbjuder hotellrum, stugor, konferens, militärmuseum,
jakt- och fiske m.m. Enskilt vatten och avlopp finns.
Kommunen har 2014 startat ny detaljplaneprocess
som syftar till att skapa planmässiga förutsättningar
för att kunna utöka campingens verksamhetsområde
norrut. Campingen är fullt utbyggd enligt gällande
detaljplan som inte medger ytterligare bebyggelse.
Området erbjuder fin utsikt över Kalix älven och de
omgivande bergen.

siga förutsättningar för att campingens verksamhet
skall kunna expandera något norrut eftersom befintlig
camping är fullt utbyggd enligt gällande detaljplan.
Därmed bedöms en förändrad markanvändning i
området vara ett väsentligt samhällsintresse. För att
kunna expandera det befintliga campingområdet finns
inga alternativa placeringar eftersom att campingområdet är omringat av jordbruksmark. Kommunen anser
att utveckling av turism i detta LIS-område är av större
samhällsnytta än bevarandet av jordbruksmarken och
att detta är landsbygdsutveckling i allra högsta grad.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2. Riksintresset Friluftsliv (MB
3:6), se bilaga 3. Området berörs även av riksintresset
Rennäring (MB 3:5), se bilaga 1. LIS- området angränsar
befintlig bebyggelse i Marieberg. LIS- området syftar
till att utveckla befintligt turismanläggning vilket inte
bedöms ha en negativ påverkan på rennäringen.
Service, rekreation: Området har mycket goda förutsättningar för sportfiske av lax, öring, harr och sik samt
naturturism och jakt. Området ligger i mittemellan 3
serviceorter med 15 km till Töre, 17 km till Morjärv
samt 19 km till centrala Kalix.
Syfte: Turism.
Omfattning: Det utpekade LIS-området berör 200 m
av Kalixälvens östra strandlinje.

Infrastruktur: El- och väganslutning finns till området.
Riskfaktorer: I samband med höga vattenflöden i
Kalixälven riskeras låglänta områden att översvämmas.
Med anledning av platsens höjdläge bedöms ingen risk
för översvämning föreligga. Lera eller lerjord förekommer i området. Ytterligare markundersökningar och
stabilitetskontroller bör göras där risk för ras och skred
bedöms kunna föreligga. Sådan utredning får vid behov
göras och bekostas av sökanden i samband med kommande plan- och bygglovsärenden.
Natur- och kulturvärden: LIS- området angränsar mot
Kalixälven, vilket utgör ett NATURA 2000 område, se
bilaga 4. Kalix älvdal omfattas också av länsstyrelsens
bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och
kulturvärden samt Norrbottens kulturmiljöprogram,
se bilaga 6.
Delar av det utpekade LIS- området berörs av jordbruksblock, se bilaga 8. Jordbruksmarken som finns inom
området är brukningsvärd men eftersom att det finns
stora sammanhängande jordbruksområden i närområdet anses det kunna trygga det framtida behovet av
jordbruks-/åkermark. Därmed anses inte ett ianspråktagande av detta område påverka jordbruksföretagens
förutsättningar att bedriva verksamhet i närområdet.
Det utpekade området syftar till att skapa planmäs-
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8.9 Bondersbyn/Sörudden

8.10 Kamlunge

Områdesbeskrivning: Området är beläget vid Kalixälvens västra strand ca 4 km norr om Bondersby bron.
Marken består av skogbevuxen moränmark som sluttar
brant närmast älvstranden vilket ger en fin utsikt över
Kalix älv och Kamlungeträsket. Det dominerande trädslaget är tall. Inom LIS- områdets södra del finns några
befintliga bostads- och fritidshus. Området erbjuder en
storslagen utsikt över Kalixälven, de omgivande bergen
och öarna som ligger mitt i älven.

Områdesbeskrivning: LIS- området Kamlunge är
beläget i en storslagen vacker miljö strax söder om
Kamlungebron bredvid den vilda Kamlungeforsen.
Marken varierar och består närmast Kamlunge camping
av gammal odlingsmark bevuxen med lövskog och i
områdets mellersta del skogbevuxen moränmark där
de dominerande trädslagen är gran och tall. Södra
delen av området samt Malnäset präglas av befintlig
pemanent- och fritidsbebyggelse med inslag av mindre
områden med åkermark. Närmast älven sluttar marken
brant och området erbjuder en magnifik utsikt över
Kalix älv.

Infrastruktur: Inom området finns en enskild väg som
efter ca 500 meter ansluter till väg 953 vars sträckning
är längs Kalixälvens västra sida mellan Bondeborg
och E4:an. El- och teleledningar finns framdragna till
området.
Riskfaktorer: I samband med höga vattenflöden i
Kalixälven riskeras låglänta områden att översvämmas.
Med anledning av platsens höjdläge bedöms ingen risk
för översvämning föreligga.
Natur- och kulturvärden: LIS- området angränsar mot
Kalixälven, vilket utgör ett NATURA 2000 område, se
bilaga 4. Kalix älvdal omfattas också av länsstyrelsens
bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och
kulturvärden samt Norrbottens kulturmiljöprogram,
se bilaga 6. Delar av området är landskapsbildsskyddat
(enl. 7 kap MB).
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2. Riksintresset Friluftsliv (MB
3:6), se bilaga 3. Området berörs även av riksintresset
Rennäring (MB 3:5), se bilaga 1. LIS- området omfattar befintlig fritidshusbebyggelse på Sörudden. LISområdet syftar till att utveckla befintligt bebyggelseområde vilket inte bedöms ha en negativ påverkan på
rennäringen.
Service, rekreation: Området har mycket goda förutsättningar för sportfiske av lax, öring, harr och sik samt
naturturism och jakt. Närmaste service finner man i
Töre ca 15 km väster om området. Närmaste förskola
finns i Bondersbyn ca 5 km från området. Närmaste
Skola finns i Töre.

Infrastruktur: Inom området finns enskilda vägar som
ansluter till väg 744 vars sträckning är mellan Kalix och
Morjärv. El- och teleledningar framdragna till området.
Riskfaktorer: I samband med höga vattenflöden i
Kalixälven riskeras låglänta områden att översvämmas. Bostads- eller fritidsbebyggelse kan endast
ske inom områdets höglänta delar. Inom området
närmast vattnet kan endast enklare byggnader och
anläggningar uppföras som tål att översvämmas. Lera
eller lerjord förekommer i området. Ytterligare markundersökningar och stabilitetskontroller bör göras där
risk för ras och skred bedöms kunna föreligga. Sådan
utredning får vid behov göras och bekostas av sökanden
i samband med kommande plan- och bygglovsärenden.
Natur- och kulturvärden: LIS- området angränsar mot
Kalixälven, vilket utgör ett NATURA 2000 område, se
bilaga 4. Kalix älvdal omfattas också av länsstyrelsens
bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och
kulturvärden samt Norrbottens kulturmiljöprogram,
se bilaga 6. Delar av det utpekade LIS- området berörs
även av landskapsbildskydd (enl. 7 kap MB).
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2. Riksintresset Friluftsliv (MB
3:6), se bilaga 3. Området berörs även av riksintresset
Rennäring (MB 3:5), se bilaga 1. LIS- området omfattar befintlig turismanläggning samt fritidshus och
bostadsbebyggelse i Kamlunge. LIS- området syftar till
att utveckla befintlig bebyggelse vilket inte bedöms ha
en negativ påverkan på rennäringen.

Syfte: Fritidshus/Bostadsbebyggelse, turism.
Omfattning: Det utpekade LIS-området berör 800 m
av Kalixälvens östra strandlinje.

Service, rekreation: Närmaste service finner man i
Morjärv ca 12 km norrut efter väg 744 och Töre 17
km på vägen mot Luleå samt 24 km till Kalix centrum.
Syfte: I campingområdet, markerat ”C” på områdeskartan, är syftet att utveckla turism. I övriga delar av
LIS-området, markerat ”B” på områdeskartan är syftet
permanent- eller fritidshusbebyggelse.
Omfattning: Det utpekade LIS-området omfattar
befintligt campingområde samt ett markområde strax
söder om detta och berör ca 4 km av Kalixälvens östra
strandkant.
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8.11 Lappviksudden

8.12 Morjärv/Ökullen

Områdesbeskrivning: Området är beläget vid Kalixälvens västra strand ca 2 km norr om Kamlunge bron.
Området erbjuder högt läge med fin utsikt mot Kalix älv
och Kamlungeträsket. Marken består av skogbevuxen
moränmark som sluttar brant närmast älvstranden.
Det dominerande trädslaget är tall. Området bedöms
ha goda grundläggningsförutsättningar. Inom LISområdets södra del finns några befintliga bostads- och
fritidshus.
Infrastruktur: Väg och elnät finns framdraget till
området.

Områdesbeskrivning: Området är beläget på en ö i
Kalixälven mellan Morjärv och Forsbyn. Marken utgörs
av en kulle med skogbevuxen moränmark. De översta
delen av området domineras av hög tallskog. Ett
befintligt fritidshus är beläget i områdets mellersta del.
I närområdet finns Morjärvs folkets hus och Morjärvs
camping. Området erbjuder en fantastisk utsikt mot
Gunsträsket i väster och den mäktiga Forsbodforsen
i öster.

Riskfaktorer: I samband med höga vattenflöden i
Kalixälven riskeras låglänta områden att översvämmas.
Med anledning av platsens höjdläge bedöms ingen risk
för översvämning föreligga. Inom området närmast
vattnet kan endast enklare byggnader och anläggningar uppföras som tål att översvämmas .
Natur- och kulturvärden: LIS- området angränsar mot
Kalixälven, vilket utgör ett NATURA 2000 område, se
bilaga 4. Kalix älvdal omfattas också av länsstyrelsens
bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och
kulturvärden samt Norrbottens kulturmiljöprogram,
se bilaga 6.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2. Riksintresset Friluftsliv (MB
3:6), se bilaga 3.
Service, rekreation: Goda förutsättningar för naturturism med närhet till Bergnäsuddens naturreservat.
Närmaste service finner man i Morjärv, ca 15 km norrut
eller i Töre ca 17 km väster om det aktuella området.
Syfte: Fritidshus/turism.
Omfattning: LIS- området berör 700 m av Kalixälvens
strandlinje.
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Infrastruktur: Väg 744 och fd. järnväg passerar genom
området. El, tele och kommunalt VA finns i närområdet.
Riskfaktorer: I samband med höga vattenflöden i
Kalixälven riskeras låglänta områden att översvämmas.
Bostadsbebyggelse kan endast ske inom öns översta
delar. Inom området närmast vattnet kan endast
enklare byggnader och anläggningar uppföras som tål
att översvämmas .
Natur- och kulturvärden: LIS- området angränsar mot
Kalixälven, vilket utgör ett NATURA 2000 område, se
bilaga 4. Kalix älvdal omfattas också av länsstyrelsens
bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och
kulturvärden samt Norrbottens kulturmiljöprogram,
se bilaga 6.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2. Riksintresset Friluftsliv (MB
3:6), se bilaga 3.
Service, rekreation: Mycket goda förutsättningar för
sportfiske av lax, öring, harr och sik. Närmaste service
finns i Morjärv, ca 1 km från området. Närmaste skola
finns i Töre.
Syfte: Fritidshusbebyggelse/Bostadsbebyggelse.
Omfattning: LIS- området berör ca 1,2 km av Kalixälvens strandlinje.
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8.13 Trångån
Områdesbeskrivning: Området är beläget vid Räktforsens östra strand ca 2 km norr om Åkeränget i Övermorjärv. Mellan den enskilda vägen och älven utgörs
marken av en platå som närmast älven sluttar brant.
Marken består av moränmark. Skogen inom området
är slutavverkad och området utgörs av ett ca 11 hektar
stort hygge. Befintlig fritidsbebyggelse finns i områdets
sydligaste och nordligaste del. Området erbjuder fin
utsikt över Kalixälven och de omgivande bergen.
Infrastruktur: El och väganslutning finns till området.
Riskfaktorer: I samband med höga vattenflöden i
Kalixälven riskeras låglänta områden att översvämmas.
Med anledning av platsens höjdläge bedöms ingen risk
för översvämning föreligga. Inom området närmast
vattnet kan endast enklare byggnader och anläggningar uppföras som tål att översvämmas .
Natur- och kulturvärden: LIS- området angränsar mot
Kalixälven, vilket utgör ett NATURA 2000 område, se
bilaga 4. Kalix älvdal omfattas också av länsstyrelsens
bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och
kulturvärden samt Norrbottens kulturmiljöprogram,
se bilaga 6. Delar av det utpekade LIS- området berörs
även av landskapsbildskydd, se bilaga 5.
Riksintressen: Området berörs av riksintresset Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2. Riksintresset Friluftsliv (MB
3:6), se bilaga 3.
Service, rekreation: Området har mycket goda förutsättningar för sportfiske av lax, öring, harr och sik samt
naturturism. Närmaste service finns i Morjärv ca 12
km sydväst om området. Närmaste skola finns i Töre.
Syfte: Turism/Fritidshusbebyggelse.
Omfattning: LIS- området berör ca 1 km av Kalixälvens
östra strandlinje.
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Vallen

Vallen

Vallen

Rolfs

Kalix

Sandviken
Nyborg

8.1 VALLEN

Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar
Beräknat högsta flöde
Sumpskogar

0

Jordbruksblock
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Grytnäs, utsikt över Kalix

Grytnäs, utsikt över Kalix

Grytnäs

Grytnäs

Rolfs

Kalix

Sandviken

8.2 GRYTNÄS

Nyborg
Detaljplanegräns
Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar
Övriga kulturhistorisk lämning
Beräknat högsta flöde
Jordbruksblock
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Gammelgården

Gammelgården

Gammelgården

Gammelgården

Inigården
Skola

Kamlunge
Ishockeybana

Gammelgården

Hägnen

Åkroken
Kalix
Detaljplanegräns
Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar

Kal

ixäl

8.3 GAMMELGÅRDEN

ve n

Laggrynnan

Beräknat högsta flöde
Jordbruksblock
Landskapsbildsskydd
LstBD Norrbottens kulturmiljöprogram
LstBD Bevarandeprogram odlingslandskap, natur- och kulturvärden
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Ängesholmen
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Åkroken

Åkroken

Åkroken

Kamlunge

Bondersbyn

8.4 ÅKROKEN
Kalix
Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar
Beräknat högsta flöde
Sumpskogar
Jordbruksblock
Landskapsbildsskydd
LstBD Norrbottens kulturmiljöprogram
LstBD Bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och kulturvärden
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Vapengård, utsikt

Vapengård, utsikt

Vapengård

Vapengård

Kamlunge

8.6 POTAN
Bondersbyn

8.5 VAPENGÅRD

Kalix
Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar
Beräknat högsta flöde
Jordbruksblock
LstBD Norrbottens kulturmiljöprogram
LstBD Bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och kulturvärden
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Vy över Potan

Potan, utsikt

Potan

Potan

Kamlunge

8.6 POTAN
Bondersbyn

8.5 VAPENGÅRD

Kalix
Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar
Beräknat högsta flöde
Jordbruksblock
LstBD Norrbottens kulturmiljöprogram
LstBD Bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och kulturvärden
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Pataudden

Pataudden

Pataudden

Kamlunge

8.7 PATAUDDEN
Åkroken
Kalix
Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar
Beräknat högsta flöde
Sumpskogar
Nyckelbiotoper
Jordbruksblock
Landskapsbildsskydd
LstBD Norrbottens kulturmiljöprogram
LstBD Bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och kulturvärden
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Marieberg

Marieberg

Marieberg

Kamlunge

Åkroken
Kalix
Detaljplanegräns

8.8 MARIEBERG

Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar
Vissa naturvärden (klass 3)
Beräknat högsta flöde
Sumpskogar
Jordbruksblock
LstBD Norrbottens kulturmiljöprogram
LstBD Bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och kulturvärden

64

Till Innehållsförteckning				

0

300 m

±

LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Sörudden

Sörudden

Kamlunge

Åkroken
Kalix

8.9 SÖRUDDEN

Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar
Ytor för fornlämningar
Vissa naturvärden (klass 3)
Beräknat högsta flöde
Sumpskogar
Jordbruksblock
Landskapsbildsskydd
LstBD Norrbottens kulturmiljöprogram
LstBD Bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och kulturvärden
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Kamlunge

Kamlunge

Kamlunge

Kamlunge

Kamlunge

C
B

B - Bostads-/Fritidshusbebyggelse
C - Camping-/Turismutveckling

B
B

Åkroken
Kalix

8.10 KAMLUNGE

Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar
Vissa naturvärden (klass 3)
Låga naturvärden (klass 4)
Beräknat högsta flöde
Sumpskogar
Nyckelbiotoper
Jordbruksblock
Landskapsbildsskydd
LstBD Norrbottens kulturmiljöprogram
LstBD Bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och kulturvärden
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Lappviksudden

Lappviksudden

Lappviksudden

Morjärv

Kamlunge

Töre

8.11 LAPPVIKSUDDEN
Detaljplanegräns
Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar
Beräknat högsta flöde
Sumpskogar
Jordbruksblock
Landskapsbildsskydd
LstBD Norrbottens kulturmiljöprogram
LstBD Bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och kulturvärden
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Ökullen

Ökullen

Vy över Ökullen

Morjärv

Kamlunge

Detaljplanegräns

8.12 ÖKULLEN

Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar
Beräknat högsta flöde
Jordbruksblock
Landskapsbildsskydd
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Trångån

Trångån

Trångån

Morjärv

8.13 TRÅNGÅN
Kamlunge
Utpekade LIS-områden
Kraftledning
Alla vägar
Ytor för fornlämningar
Beräknat högsta flöde
Sumpskogar
Naturvärden
Jordbruksblock
Landskapsbildsskydd
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9. Sjöar

9.5 SOCKENTRÄSKET

9.3 LILL-BJÖRKVATTNET

Vitvattnet
9.2 STOR-BJÖRKVATTNET

Servicepunkt Morjärv

Morjärv
!

9.4 MYRBERGSTRÄSKET

!

9.1 BODTRÄSK BY

Servicepunkt Vitvattnet

Kamlunge
9.6 MITTISJÖN / KVARNTRÄSKET

Bondersbyn
Töre
Servicepunkt Töre

!

Servicepunkt Sangis

Kalix
!

Servicepunkt Kalix

Påläng
Nyborg
!

Sangis
!

Karlsborg

Servicepunkt Nyborg

!

Servicepunkt

±

Camping

Storön

Småbåtshamn
Badstrand
E4

0

5

±

10 Kilometer

LIS-Områden
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9. Sjöar
Kalix kommun har 315 namngivna sjöar, av varierande storlek, utspridda över kommunen. Många är belägna långt
ifrån bebyggelse, service och ofta med begränsad infrastruktur. De sjöar som är aktuella i LIS-planen bedöms
vara attraktiva sjönära lägen för fritidshusbebyggelse. Tillväxt i de utpekade områdena kan bidra till att skapa en
positiv landsbygdsutveckling. Tillväxt i kommunens norra delar skapar långsiktiga förutsättningar för att bibehålla
och utveckla servicen i närområdet. Områdena är tillgängliga med bil och anses ha rimligt avstånd från service.
Sjöarna inom kommunen har en stolt kulturhistoria och historiskt sevärda platser och därmed föreligger mycket
goda förutsättningar för en framgångsrik turistnäring. En ökad turism stimulerar näringslivet och ger ökade skatteintäkter, men kräver goda kommunikationer, bra offentlig service och att vi vårdar och framhäver vårt kulturarv.
LIS- områden i anslutning till kommunens sjöar berör totalt 8,5 km av strandlinjen.

9.1 Bodträsk by
Områdesbeskrivning: Bodträsket är en sjö belägen
i Bodträsk by, vilket ligger ca 4 km öster om byn Vitvattnet. Marken i området består till största del av
skogbevuxen moränmark men även av ängsmark som
sluttar svagt ned mot sjön. Det finns ett antal befintliga
fritids- och bostadshus i området med fin utsikt över
sjön och omgivande berg. Goda möjligheter till förtätning anses föreligga.

vilket bekostas av sökanden i samband med kommande
plan- eller bygglovsärenden.
Riksintressen: Delar av området omfattas av riksintresset Rennäring (MB 3:5), se bilaga 1. LIS- området omfattar Bodträsk by och syftar till att utveckla befintligt
bebyggelseområde vilket inte bedöms ha en negativ
påverkan på rennäringen.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.

Infrastruktur: Väg och elledningar finns anslutna till
befintlig bebyggelse i området.

Service, rekreation: Närmaste service finns i byn Vitvattnet, ca 4 km väster om området.

Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.

Omfattning: Det utpekade LIS-området berör 2,3 km
av Bodträskets strandlinje.

Natur- och kulturvärden: En liten del av området
består av sumpskog som dock inte avses expolateras.
Delar av det utpekade LIS- området berörs av jordbruksblock, se bilaga 8. Jordbruksmarken som finns inom
området är brukningsvärd men eftersom att det finns
stora sammanhängande jordbruksområden i närområdet anses det kunna trygga det framtida behovet av
jordbruks-/åkermark. Därmed anses inte ett ianspråktagande av detta område påverka jordbruksföretagens
förutsättningar att bedriva verksamhet i närområdet.
Det utpekade området syftar till att skapa planmässiga
förutsättningar för att utveckla och trygga befolkningsunderlaget i området kring Vitvattnet. Vitvattnet och
den matvarubutik som bedrivs där är viktig för överlevnaden av den övre bygden i Kalix. Därmed bedöms
en förändrad markanvändning i syfte om att stärka
befolkningsunderlaget i området vara ett väsentligt
samhällsintresse. Bedömningen är att det inte finns
alternativa placeringar inom byn Bodträsk med ett
liknande läge vid sjön samt med tanke på att området
redan är exploaterat. Kommunen anser att utveckling
av bostäder i detta LIS-område är av större samhällsnytta än bevarandet av jordbruksmarken och att detta
är landsbygdsutveckling i allra högsta grad. Nytillkommande bebyggelse bör dock, i den mån det är möjligt,
placeras utanför den aktiva jordbruken.
LIS-området i Bodträsk är beläget mellan två fyndplatser och en stenålderboplats. Exploatering i närheten av
dessa kan komma att kräva en arkeologisk utredning,
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9.2 Stor-Björkvattnet
Områdesbeskrivning: Området är beläget vid sjön
Stor-Björkvattnet ca 1 km väster om byn Vitvattnet.
Marken består dels av skogbevuxen moränmark och
dels av öppen jordbruksmark som sluttar svagt ned
mot sjön. Några befintliga bostads- och fritidshus finns
även inom området som erbjuder en mycket fin utsikt
mot sjön.
Infrastruktur: Inom området finns elledningar samt
bra väganslutning till befintlig bebyggelse.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av
kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har
gjorts och bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller
inte komma utveckla några högre värden för naturvård
eller friluftsliv.
Riksintressen: Inga kända riksintressen.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Service, rekreation: Närmaste service finns i Vitvattnet
ca 1 km öster om området.
Omfattning: Det utpekade LIS- området berör 450 m
av sjöns totalt 3,7 km långa strandlinje .
LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

9.3 Lill-Björkvattnet

9.4 Myrbergträsket

Områdesbeskrivning: Området är beläget vid sjön
Lill-Björkvattnet ca 2 km nordväst om byn Vitvattnet.
Marken består dels av skogbevuxen moränmark och
dels av öppen jordbruksmark som sluttar svagt ned
mot sjön. Det finns ett fåtal befintliga fritidshus i nära
anslutning till sjön. I övrigt är området oexploaterat.

Områdesbeskrivning: Området är beläget vid sjön
Myrbergträsket ca 5 km väster om byn Vitvattnet.
Marken består av skogbevuxen moränmark som sluttar
svagt ned mot sjön. Området är obebyggt med undantag av några mindre fiskestugor som finns vid sjöns
västra strand. Området erbjuder mycket fin utsikt mot
sjön samt ett storslaget skogsområde i omgivningen
med goda förutsättningar för friluftsliv.

Infrastruktur: Väg och elledningar finns anslutna till
befintlig bebyggelse i området.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.

Infrastruktur: Det finns bra väganslutning till området
men elledningar saknas.

Natur- och kulturvärden: I området finns myrmark
med naturvärde klass 3.

Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.

Riksintressen: Området omfattas av riksintresset Rennäring (MB 3:5), se bilaga 1. LIS- området berör endast
utkanten av rennäringsområdet och omfattar befintlig
bebyggelse inom byn Lill- Björkvattnet och dess närhet.
LIS- området syftar till att utveckla befintligt bebyggelseområde vilket inte bedöms ha en negativ påverkan
på rennäringen.

Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av
kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har
gjorts och bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller
inte komma utveckla några högre värden för naturvård
eller friluftsliv.
Riksintressen: Inga kända riksintressen.

Syfte: Fritidshusbebyggelse.

Syfte: Fritidshusbebyggelse.

Service, rekreation: Närmaste service finner man i
Vitvattnet ca 2 km sydost om området.

Service, rekreation: Närmaste service finns i Vitvattnet
ca 5 km öster om området.

Omfattning: Det utpekade LIS- området berör ca 1 km
av Lill-Björkvattnets strandlinje .

Omfattning: Det utpekade LIS- området berör 800 m
av sjöns totalt 5,35 km långa strandlinje.
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9.5 Sockenträsket

9.6 Mittisjön/Kvarnträsket

Områdesbeskrivning: Området är beläget vid sjön
Sockenträsket och omfattar norra delen av Sockenträsk
by. Marken varierar men består dels av skogbevuxen
moränmark och dels av något igenvuxen jordbruksmark som sluttar svagt ned mot sjön. Inom området
finns äldre bostadsbebyggelse med goda möjligheter
till förtätning. Utsikten mot sjön med sockenberget i
bakgrunden ger ett storslaget intryck.

Områdesbeskrivning: Området är en beläget längs
med samt mellan sjöarna Mittisjön och Kvarnträsket,
ca 2 km sydväst om Kamlunge. Marken består av
skogbevuxen moränmark med höjdskillnader längs
strandkanten. Förutom ett fritidshus är området helt
oexploaterat. Områdets läge med strandkontakt från
båda håll ger ett unikt intryck.

Infrastruktur: Inom området finns elledningar och
väganslutning.

Infrastruktur: Vägen mellan Kamlunge och E4:a passerar området men elledningar saknas.
Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.

Riskfaktorer: Inga kända riskfaktorer.
Natur- och kulturvärden: Sockenträsket är av Havsoch vattenmyndigheten utpekat som ”levande sjö”
(område BD FiV 38) för harr, öring och flodpärlmussla.
Riksintressen: Området omfattas av riksintresset
Rennäring (MB 3:5), se bilaga 1. LIS- området omfattar Sockenträsk by och syftar till att utveckla befintligt
bebyggelseområde vilket inte bedöms ha en negativ
påverkan på rennäringen.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Service, rekreation: Här finns kommunens högsta
berg, Sockenträskberget 210 m ö h. Det är mycket fin
utsikt ned mot sjön från berget. Närområdet bjuder
på ett omfattande skogsområde. Vandringsled finns
runt sjön samt vindskydd, naturbad, fiske m.m. Närmaste service finner man i Vitvattnet ca 6 km sydost
om området.
Omfattning: Det utpekade LIS- området berör 1,5 km
av sjöns totalt 5,1 km långa strandlinje.
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Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av
kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har
gjorts och bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller
inte komma utveckla några högre värden för naturvård
eller friluftsliv.
Riksintressen: Området omfattas av riksintresset
Rennäring (MB 3:5), se bilaga 1. LIS- området är
tillgängligt med en allmän väg som passerar genom
området. Därför anses ytterligare exploatering i form
av fritidshusbebyggelse inte ha en negativ påverkan på
riksintresset rennäring.
Syfte: Fritidshusbebyggelse.
Service, rekreation: Närmaste service finner man i
Morjärv ca 14 km norrut, via Kamlunge efter väg nr.
744. Till Töre är det ca 17 km på vägen mot Luleå samt
ca 26 km till Kalix centrum.
Omfattning: Det utpekade LIS- området berör 2,4 km
av sjöarnas strandlinje.

LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge
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Stor-Björkvattnet
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Myrbergsträsket
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Mittisjön, fritidshus
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10.
Öar i skärgård
Kalix skärgård
9. Kalix
Kalix skärgård ligger i Bottenvikens innersta hörn och utgör en spännande arkipelag med sin blandning av klippöar
och låglänta sandstränder. Det är lätt att hitta sig ett alldeles eget smultronställe på någon av de många öarna
och skären. För den som vill uppleva en storslagen och orörd skärgård är Kalix en pärla med sällsam glans. Syftet
med dessa LIS- områden är att stärka det rörliga friluftslivet genom att möjliggöra för uppförande av ett antal
uthyrningsstugor för korttidsboende. Flertalet av de utpekade LIS- områdena finns omnämnda i strategin för
Bottenvikens skärgård 2014-2020 där man vill utveckla turism- och besöksnäringen.
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10.1 Bergön
Bergön är Kalix skärgårds näst största ö och anses
vara en av de vackraste med omfattande friluftsliv och
turism. Ön var fast bebodd från mitten av 1600- talet
och fram till 1950-talet. Gamla vandringsstigar finns
kvar sedan ön var bebodd. Längs dessa kan man finna
lämningar efter kolmilor och husgrunder. Terrängen är
kuperad och täckt med tallskog som delvis är påverkad
av modernt skogsbruk.
På öns nordöstra sida finner man 3 hamnar i närheten av
varandra. Det är Gårdsviken, Kohamn och den mindre
hamnen Harabolviken. Vid alla hamnar finns bygga,
utedass samt grillplats med ved.
Kohamn ligger på nordöstra sidan av Bergön i Kalix
skärgård. Kohamn har fått sitt namn av att här släppte
bönderna ut sina kor på sommarbete. Viken är oåtkomlig för alla vindar och vågor. Den djupa lagunen gjorde
att större båtar kunde angöra helt intill land.

kan bokas. Kort promenad till Gårdsviken. Hamnen vid
Gårdsviken har goda förutsättningar för turbåtstrafik
och området i anslutning till dessa hamnar har goda
förutsättningar för uppförande av ett antal uthyrningsstugor för korttidsboende vilka skulle kunna bidra till
områdets utveckling.
Inom öns mellersta del finns långtgående planer från
företaget Wpd Skandinavia AB om att anlägga en stor
vindkraftspark, ca 29 verk. Tillståndsansökan har inlämnats till Länsstyrelsen i Norrbotten och parken planeras
att driftsättas tidigast 2017/2018.
Natur- och kulturvärden: Syd- och norrspetsen av ön
ingår som bevarandeområden i kommunens översiktsplan. Havsörn har observerats i området.
Riksintressen: Området omfattas av riksintresset
Yrkesfiske (MB 3:5 Hav), se bilaga 1, samt av riksintressena Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv
(MB 4:2), se bilaga 3.

I Gårdsviken har Töre båtklubb sin anläggning öppen
under säsongen där även en gäststuga för övernattning

Syfte: Turism/Friluftsliv.
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10.2 Rånön
Öster om Bergön ligger Kalix skärgårds största ö,
Rånön. Rånön har använts som fiskeläge sedan 1600talet, vilket sedemera utvecklades till bosättningar där
befolkningen livnärde sig på fiske och mindre jordbruk.
Även skogen har haft stor betydelse på många sätt. I
början av 1800-talet användes stora delar av skogen till
kolskog. Det finns också lämningar av tjärdalar på ön. I
dagsläget bedrivs modernt skogsbruk av markägaren
SCA.
Rånön är en spännande ö med en rik historia som fram
till 1960 hade bofast befolkning. I dag nyttjas dom
gamla stugorna och gårdarna flitigt som fritidshus.
Den stora båthamnen ligger på den norra sidan av ön
omringad av en gammal fiske- och jordbruksby. Det
finns en fin brygga där även större båtar kan lägga till.
Runt gårdarna kan man fortfarande se spår av de
människor som har funnits där och brukat jorden. Det
finns hölador och gammal betes- och slåttermark.
På den östra sidan av Rånön finns Bodöviken. Detta är
en vik som har bra vattendjup. Stabbsanden är en liten
vik på den södra delen av ön. Stranden är lång och fin
och passar utmärkt för bad. Det finns gott om ströv-

Rånön (bottenviken.se)

områden på ön i form av milsvis med upptrampade
stigar, körvägar och även nybrutna vägar där det går
att ta sig fram till fots eller med enklare fordon. På ön
finns flera berg med utsikt över hela skärgården, bl.a
Stabbsandsberget, Rörmyrberget och Bodöberget där
det finns branta klippor, små bergsskrevor, grottor
och raviner.
På Rånön finns även Rånöns Havsfiskecamp med
uthyrningsstugor. Stugorna ligger vid strandkanten i
en skyddad vik innanför norra hamnen dit det går att
sig med turbåt. Området i anslutning till hamnen har
goda förutsättningar för uppförande av ytterligare
uthyrningsstugor, vilka kan bidra till utveckling samt
skapa bättre underlag för turbåtstrafiken.
Natur- och kulturvärden: Vissa delar av området
omfattas av Länsstyrelsens bevarandeprogram för
odlingslandskap, natur- och kulturvärden.
Riksintressen: Området omfattas av riksintresset
Yrkesfiske (MB 3:5 Hav), se bilaga 1, samt av riksintressena Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv
(MB 4:2), se bilaga 3.
Syfte: Turism/Friluftsliv.

Rånön, norra hamnen (bottenviken.se)
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10.3 Renskär

1700-talet.

Renskär utgör en del av ön Getskär/Renskär som ligger
söder om Rånön. Renskär var i forna tider en samlingspunkt för fiskare och säljägare. Det går att se spår av
enkla bostäder och grunder från fiskarstugor eller
gistgårdar. Stenrös för ställningar där fiskenät torkades,
finns också lämnade. På Getskär/Renskär finns också
mystiska labyrinter byggda av stenblock.

I anslutning till hamnen i Getskärsviken har en övernattningsstuga uppförts 2014 för uthyrning och området
har goda förutsättningar för uppförande av ytterligare några uthyrningsstugor vilka sammantaget skulle
kunna bidra till områdets utveckling samt skapa bättre
underlag för turbåtstrafiken.

Hamnen i Getskärsviken ger ett gott skydd för alla
vindar förutom hårt ostliga. Då rekommenderas istället den norra delen av viken som har djupt vatten. Här
har Svenska Kryssarklubben en blå boj liggande för
sina medlemmar. Södra delen av viken består av en fin
sandstrand. I Getskärsviken finns en stenpir med skepparbrygga och flytbrygga samt spångad gång fram till
stranden som är handikappvänlig.
På den sydostligaste delen ligger ett litet genuint fiskeläge från slutet av 1700-talet. På Renskär finns också
lämningar efter ett skärgårdskapell som byggdes på

Natur- och kulturvärden: Getskär/Renskär är ett
fågelrikt område och ingår i Likskärs naturreservat (enl.
7 kap MB), vilket även utgör ett Natura2000-område,
se bilaga 4. Renskär omfattas även av Norrbottens kulturmiljöprogram.
Riksintressen: Området omfattas av riksintresset
Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2, samt av riksintressena
Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB
4:2), se bilaga 3.
Syfte: Turism/Friluftsliv.
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10.4 Nordanskär
Ön Nordanskär ligger i utloppet av Kalixälven. I slutet
av 1800- talet anlades en bad- och kurort på ön. På den
tiden fanns det en kyrka, 12 villor för besökare, drängstuga, badhus med varmt och kallt vatten, telefon,
hotell, festvåning, gillestuga, tennisplan, rodd- och seglingsbåtar m.m. Förutom detta erbjöds gästerna mot
ersättning gyttjebad, karbad, massage och elektricitet.
Badgästerna som kunde komma ända från Stockholm,
kom med någon av de ångbåtar som dagligen gick från
Haparanda eller Luleå.
Till Nordanskär kom folk för att koppla av eller kurera sig
från olika sjukdomar, bland annat besöktes ön av Selma
Lagerlöf. Några av de sjukdomar som var mycket vanliga
hos gästerna var bland annat blodbrist, allmän svaghet,
reumatism, nervsjukdomar och mag- och tarmsjuka.
1918 såldes allt på auktion, flera av villorna hamnade i
Luleå. Kyrkan flyttades till Björkfors.

Idag finns bara grunder kvar efter den forna anläggningen och på senare år har en promenadstig iordningställts
som med skyltar guidar och informerar om historien. På
nordvästra sidan av ön finns även en populär sandstrand
och en mycket fin lättangörlig brygga samt grillplatser.
Turbåtstrafik har sporadiskt trafikerat ön.
Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av
kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har
gjorts och bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller
inte komma utveckla några högre värden för naturvård
eller friluftsliv.
Riksintressen: Området omfattas av riksintressena
Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB
4:2), se bilaga 3.
Syfte: Turism/Friluftsliv.

Nordanskär (bottenviken.se)
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10.5 Storsgrundet
Storsgrundet utgörs av en udde i Nyborgs skärgård.
Storsgrundet har genom landhöjning under det senaste
100 åren vuxit ihop med Vitgrundet, Skarven, Lägenön
m fl före detta öar. Området angränsar till Vitgrundet
som ingår som bevarandeområde i kommunens översiktsplan där det anges att området i anslutning till
Vitgrundstjärnen har mycket höga naturvärden och är
intressant, ur botanisk synvinkel.
Inom avgränsat område på Storsgrundet har tidigare
funnits intresse från markägaren om att bygga upp en
mindre naturcamping vilket skulle bidra till områdets
utveckling.

Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av
kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har
gjorts och bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller
inte komma utveckla några högre värden för naturvård
eller friluftsliv.
Riksintressen: Området omfattas av riksintresset
Yrkesfiske (MB 3:5 Hav), se bilaga 1, samt av riksintressena Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv
(MB 4:2), se bilaga 3.
Syfte: Turism/Friluftsliv.
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10.6 Erikören
Erikören är en halvö som är belägen i Karlsborg, ca 8
km sydost om Kalix. Erikören utgör den yttersta udden
till inloppet till Kalix älv. Under lång tid har Erikören
fungerat som lotsstation och gör det än idag även om
verksamheten minskat under senare år.
Karlsborgs småbåtshamn finns även i området och
skyddas av en liten fin ö med en sandstrand mot
hamnen. Hamnen har 95 båtplatser, gästplatser, sjösättningsramp, ett torrdass vid båtuppställningsplatsen, sopstation, el och vatten på land.
Längst ut på Erikören står Eriköstugan med mycket fin
utsikt över Kalix älvs utlopp. Under vår och sommar
fungerar stugan som uthyrningslokal och café. Stugan

har renoverats med hjälp av EU-medel och bedrivs av
byaföreningen. Det finns goda förutsättningar för att
utveckla turismverksamheten i området.
Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av
kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har
gjorts och bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller
inte komma utveckla några högre värden för naturvård
eller friluftsliv.
Riksintressen: Området omfattas av riksintresset
Yrkesfiske (MB 3:5 Hav), se bilaga 1, samt av riksintressena Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv
(MB 4:2), se bilaga 3.
Syfte: Turism/Friluftsliv.
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10.7 Kringeli
Kringelön eller Kringeli som ön även kallas är en mindre
ö belägen strax söder om Båtskärsnäs. På Kringeli finns
det en befintlig samlingsstuga som tidigare även fungerat som skotercafé.
Ön har goda förutsättningar för uppförande av uthyrningsstugor samt iordningställande av en kaj. Säker
angöring av turbåtar skulle kunna bidra till områdets
utveckling och möjliggöra för turbåtstrafik till ön.

gjorts och bedömningen är att området saknar betydelse ur naturvårdssynpunkt. Området bedöms heller
inte komma utveckla några högre värden för naturvård
eller friluftsliv.
Riksintressen: Området omfattas av riksintresset
Yrkesfiske (MB 3:5 Hav), se bilaga 1, samt av riksintressena Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv
(MB 4:2), se bilaga 3.
Syfte: Turism/Friluftsliv.

Natur- och kulturvärden: Området berörs inte av
kända naturvärden. Översiktlig fältinventering har

Kringeli (bottenviken.se)

Kringeli. Foto: Olof Stålnacke
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10.8 Halsön, Kallskär
Halsön är en stor avlång ö som är belägen sydost om
Båtskärsnäs. Utanför ön finns bara små kobbar och skär
innan det öppna havet tar vid. En riktigt fin sandstrand
med dynbildning finns på den smala landbryggan i Kåtaviken mellan Halsön och Kallskär. Där finns grillplatser,
utedass och vedförråd med mera. En sandstrand finns
även på västra sidan landbryggan. Den som vill sola
och bada i avskildhet finner goda möjligheter till det.
Mindre båtar kan angöra mot sandstranden. I övrigt
är stränderna steniga runt Kallskär. Även på Halsön
är det steniga stränder men även blockstrandängar
förekommer.
Området i anslutning till Kallskär har goda förutsätt-

ningar för uppförande av några uthyrningsstugor samt
iordningställande av en kaj. Säker angöring av turbåtar
skulle kunna bidra till områdets utveckling och möjliggöra för turbåtstrafik till ön.
Natur- och kulturvärden: Utvidgat strandskydd 300
meter på land och i vatten gäller för området. Området
omfattas av Landskapsbildsskydd (enl. 7 kap MB).
Riksintressen: Området omfattas av riksintresset
Yrkesfiske (MB 3:5 Hav), se bilaga 1. Riksintresset
Naturvård (MB 3:6), se bilaga 2, samt av riksintressena
Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB
4:2), se bilaga 3.
Syfte: Turism/Friluftsliv.

Halsön/Kallskär (bottenviken.se)
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10.9 Malören
Malören är en vacker ö i den yttersta skärgården, Ön är
låglänt och täcks till stor del av rundslipad klappersten
formad av hav, vind och is. Ön är i stort sett trädlös med
undantag av några unga rönnar som tagit fäste. Övrig
mark utgörs främst av gräsbevuxen hed.
Fiskeläget på ön har anor från tidigt medeltid och har
haft stor betydelse för svenska och finska fiskare. Lotsar
har verkat på ön från 1830-talet fram till 1967, då den
flyttades till Kalix. Att Malören har haft en blomstrande
verksamhet kan man se på de lämningar som finns på
ön. Här hittar man bland annat en labyrint vid kapellet, ett vrak, en sjömansgrav och lämningar efter ett
sjömärke.
Bebyggelsen består av 13 st små röda skärgårdsstugor med fiskebodar, en fd. lotsstuga, en gammal
fyrvaktarbostad samt skärgårdskapell invigt 1770 och
Heidenstam-fyr från 1851. Mellan byggnaderna och
hamnarna finns smala landgångar gjutna i cement för
ökad tillgänglighet. Längs öns nordöstra strandkant
finns badmöjligheter.
Varje år i månadsskiftet juni/juli anordnas det kyrk-

Malören

söndag i Malörens kapell. Turbåtar trafikerar ön vid
några tillfällen under sommaren men har svårigheter
att angöra ön på ett säkert sätt vid sämre väderlek.
Muddring av inloppet till södra hamnen samt iordningställande av en kaj för säker angöring av turbåtar
skulle underlätta för öns alla besökare och skulle bidra
till områdets utveckling. Det utpekade LIS-området är
begränsat runt den södra hamnen där den befintliga
bebyggelsen är belägen. Ytterligare några uthyrningsstugor skulle kunna bidra till områdets utveckling samt
skapa bättre underlag för turbåtstrafiken.
Natur- och kulturvärden: Malören är en viktig rastplats
för främst sjöfåglar av olika slag. År 1997 bildades ett
Natura 2000 område, se bilaga 4, samt ett naturreservat, se bilaga 5. Malören omfattas även av Norrbottens
kulturmiljöprogram och hela Malören är landskapsbildsskyddad (enl. 7 kap MB).
Riksintressen: Området omfattas av riksintresset
Yrkesfiske (MB 3:5 Hav), se bilaga 1, riksintresset Kulturmiljövård (MB 3:6), se bilaga 2, samt av riksintressena
Friluftsliv (MB 3:6) och Kust- turism och friluftsliv (MB
4:2), se bilaga 3.
Syfte: Turism/Friluftsliv.
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Konsekvensbeskrivning
Miljöbedömning
Enligt 6 kap miljöbalken ska alla översiktsplaner miljöbedömas för att belysa hälso-och miljöaspekter. En
översiktsplan bedöms medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
ska upprättas.
I det tematiska tillägget för LIS- områden har MKB:n
integrerats i planen. Både förutsättningar och konsekvenser har bedömts för varje utpekat LIS-område.
Urvalet av områden för landsbygdsutveckling följer
även ställningstaganden i den kommunomfattande
översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige
den 12 december 2009.
Planförslaget har efter samråd reviderats med anledning av länsstyrelsens synpunkter. Det reviderade
planförslaget innebär att färre LIS- områden pekats ut
längs kuststräckan och fler längs Kalix älvdal.
Antalet LIS- områden har minskats längs fastlandskustens strandlinje från 28 till 12 stycken för att tillgodose
lagstiftningens (miljöbalken) och länsstyrelsen krav på
restriktivitet vid utpekande av LIS- områden i kustområdet. Kvarvarande LIS- områden längs faslandskustens
strandlinje inom kommunen har en längd på ca 20,6 km
och berör endast 6,2 % av den totala fastlandskustlinjen, som har en längd av 332 km. Enlig SCB hade Kalix
kommun år 2010 ca 42 km bebyggelsepåverkad kustlinje av totala fastlandskustlinjen (motsvarar ca 12,6 %).
Om alla utpekade LIS- områden längs fastlandskusten
inom kommunen skulle bebyggas (vilket förefaller
osannolikt) så kommer ändå ca 81 % av fastlandskustens strandlinje att förbli opåverkad av bebyggelse.
Samtliga utpekade LIS- områden inom Kalix kommun
berör endast 2,1 procent av kommunens totala strandsträcka. Det handlar i huvudsak om fler bostäder i
strandområden som delvis redan är bebyggda samt
utvecklingsmöjligheter för besöksnäring. Planens konsekvenser på strandskyddets syften bedöms vara små.
En uppföljning av LIS-planens miljöpåverkan görs
lämpligen i samband med den aktualitetsförklaring
som ska ske en gång per mandatperiod, i enlighet med
plan-och bygglagen.
Kravet på en MKB är att ett nollalternativ ska redovisas
som beskriver en sannolik utveckling om planen inte
genomförs. Vid nollalternativet är det inte möjligt att
använda landsbygdsutveckling som ett särskilt skäl för
dispens från strandskyddet inom Kalix kommun. Inget
av de utpekade LIS- områdena exploateras således i
nollalternativet. Förutom i de enstaka fall då man möjligen kan åberopa något annat särskilt skäl för dispens
enligt miljöbalken.
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Kommunens möjligheter att locka till sig nya invånare
eller besökare och att behålla de som redan bor och
verkar i kommunen är klart sämre i nollalternativet. Ett
minskat eller oförändrat befolkningsunderlag ger ökad
risk för nedskärningar i privat och offentlig service. Möjligheten att stärka upp befintliga serviceorter försämras. Det i sin tur ger sämre förutsättning att stimulera
den lokala och regionala utvecklingen.
Natur- och kulturvärden
Nästan alla LIS- områden längs Kalixälven berörs eller
angränsar till Natura 2000 område. Två LIS- områden i
ytterskärgården berörs även av Natura 2000- område.
De LIS- områden som berör Natura 2000 områden
bedöms, på en översiktlig nivå, inte påverka naturvärden negativt vid exploatering. Detta eftersom det sannolikt handlar om enstaka tillkommande byggnader.
Två LIS- områden är belägna inom naturreservat och
bedöms, på en översiktlig nivå, inte påverka naturvärden negativt vid exploatering. Detta eftersom det
sannolikt handlar om enstaka tillkommande byggnader och anläggningar för turismsyfte. Ytterligare
bedömningar kan dock bli nödvändiga i kommande
dispensprövning när åtgärden är känd.
Några LIS- områden längs Kalix älvdal samt två LISområden i yttre skärgården berör ’Norrbottens kulturmiljöprogram’ eller ’Bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och kulturvärden’. De bedöms, på
en översiktlig nivå, inte påverka kulturvärden negativt
vid exploatering. Detta eftersom det sannolikt handlar
om enstaka tillkommande byggnader. Analyser om hur
exploatering påverkar kulturmiljörerna kan bli nödvändiga i kommande dispensprövning när åtgärden
är känd.
För att tillgodose naturvärden är det vid en exploatering viktigt med en tillräckligt bred skyddszon av träd
och annan vegetation längs stranden. Vad som är en
tillräckligt bred skyddszon får avgöras i kommande
dispensprövningar eller detaljplan då åtgärden är
känd. I kommande dispensärenden är det viktigt med
biologisk kompetens för att kunna bedöma påverkan
på naturvärdena.
7 LIS- områden inom kommunen berörs av Landskapsbildssydd. Kommunen gör bedömingen att de
LIS- områdena är kraftigt påverkade av det moderna
skogsbruket vilket gör att forna naturvärden gått förlorade. Landskapsbildsskyddet upplevs i många fall inte
aktuell, därför bedöms inte landskapsbilden påverkas
negativt vid en exploatering inom de LIS- områden som
berör skyddet.
7 LIS- områden berör jordbruksblock och bedömningen
är att de utpekade LIS- områdena inte har en negativ
påverkan på jordbruksmark i kommunen, då det
handlar om ett begränsat ianspråktagande.
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Riksintressen
9 LIS- områden i kommunen berörs av riksintresset
rennäring (MB 3:5), se bilaga 1. En avvägning har gjorts
för de LIS- områden som berörs av riksintresset för rennäring och bedömningen är att LIS- områdena inte har
en negativ påverkan på riksintresset för rennäringen
eftersom det handlar om ett begränsat ianspråktagande. Vid en dispensprövning inom LIS- området
som berör riksintresset för rennäring bör eventuellt
ytterligare utredning genomföras.
Exempelvis berör utpekade LIS- områden endast 0,1
% av den yta (127570 ha) som utgör riksintressen för
rennäringen inom kommunen.
14 LIS- områden i kommunen berörs av riksintresse
för Yrkesfiske. Bedömningen är att de utpekade LISområdena inte har en negativ påverkan på Yrkesfisket
på grund av att områdena inte direkt berör fiskevatten.
I stort sett alla LIS- områden längs Kalix älvdal och
tre öar i den yttre skärgården berörs av riksintresset
för Naturmiljövård. De fåtal LIS- områden som berör
riksintresset Naturvård bedöms, på en översiktlig nivå,
inte påverka naturvärden negativt vid exploatering.
Detta eftersom det sannolikt handlar om enstaka
tillkommande byggnader och anläggningar. Ytterligare bedömningar kan dock bli aktuell i kommande
dispensprövning när åtgärden är känd. De utpekade
LIS- områdena berör inte riksintresset Kulturmiljövård.
I stort sett alla LIS- områden i kommunen berörs av
riksintressen för friluftsliv. De utpekade LIS- områdena
bedöms inte påverka det allmänna friluftslivet negativt
vid exploatering. Utveckling inom LIS- områden anses
istället kunna bidra till att tillgängliggöra det allmänna
friluftslivet.

Hållbar utveckling
Planens konsekvenser har bedömts översiktligt utifrån
ett ekologiskt-, sociokulturellt-, och samhällsekonomiskt hållbarhetsperspektiv. LIS-planen är vägledande
för kommunens kommande dispensprövningar och
detaljplanearbete. I kommande skeden kommer det
att krävas mer detaljerade bedömningar.
Samhällsekonomisk hållbarhet
Med det tematiska tillägget kan kommunen främja
en utveckling på landsbygden. För att locka till sig nya
invånare och verksamheter är ett vattennära läge en
stor konkurrensfördel. Anläggningar för besöksnäring
skapar arbetstillfällen och nya bostäder ger underlag
för lokal service som till exempel affärer, skolor och
kollektivtrafik. Attraktiva boendemiljöer kan även bidra
till företagsetableringar i kommunen eller regionen i
stort. Planen gynnar målet om en levande landsbygd
och ger förutsättning för lokal och regional utveckling.
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LIS- områden för nya bostäder anges i redan bebyggda
områden och befintlig infrastruktur kan i regel delvis
användas. Mer bebyggelse kan bidra till att få ökat
underlag för att förbättra t.ex. vägar, VA-försörjning,
bredband och elnät. Krav på ny infrastruktur och
tjänster kan också uppstå. Vid en spridd bostadsbebyggelse finns det risk för att kostnader för samhällsservice
kommer att öka.
För LIS- områden som ligger i närheten av förorenade markområden kan krav på markundersökningar
komma att krävas i kommande skeden. Markens lämplighet utifrån aspekten markföroreningar måste säkerställas. Eventuella markföroreningar måste anmälas till
tillsynsmyndigheten och vid behov tas omhand.
Naturolyckor som ras, skred och översvämningar kan
få stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde och
för samhället i stort. Klimatförändringar kan komma att
medföra ökade risker för naturolyckor och det är viktigt
att ta hänsyn till det i kommunens samhällsplanering.
Som underlag för att bedöma förutsättningar för ras
och skred samt översvämning i utvalda LIS- områden
föreligger följande rapporter från Länsstyrelsen och
MSB.
- Översiktlig klimat-och sårbarhetsanalys för Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2011
- Klimatförändringar i Kalix kommun, Länsstyrelsen i
Norrbottens län, 2013
- Klimatförändringar i Norrbottens län – konsekvenser
och anpassning, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2016
- MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) digitala översvämningskartering för Kalix älv,
2015. Modellen innehåller modell- och vattenståndsberäkningar för tre olika flöden: 100-, 200-, och beräknat
högsta flöde.
Ekologisk hållbarhet
Ur ett klimatperspektiv kan nya bostadsområden på
landsbygden generellt vara svårt att motivera. Med
längre avstånd ökar risken för bilberoende, inte minst
eftersom det är svårt att upprätthålla täta turer med
kollektivtrafik på landsbygden.
Kommunens urvalskriterier syftar till att förstärka
redan existerande stråk och strukturer. På det sättet
kan behovet av transporter minska. Med en ökad
befolkning längs strategiska stråk stärks bland annat
underlaget för kollektivtrafik på landsbygden.
Trots att det finns tillgänglig kollektivtrafik i närheten
av utpekade områden så säger det dock inget om hur
kollektivtrafiken kommer att användas. Resmönster
och önskemål om färdsätt är högts individuella.
Turtäthet är självfallet också en faktor som har bety-
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delse. Vad som bedöms vara ett acceptabelt avstånd
till kollektivtrafik varierar mellan olika människor.
Några av LIS- områdena för nya bostäder har angivits
inom den i ÖP angivna markanvändningen Skogsmark
med gles bebyggelse. Dessa områden har i regel långa
avstånd till service, skola och kollektivtrafik och kommunen uppmuntrar normalt inte till ny bostadsbebyggelse här.
Dessa områden ligger dock i relativ närhet av kollektivtrafik och annan bebyggelse varför kommunen
bedömer att fler bostäder stärker befintlig struktur och
trots allt är lämpligt.
Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda
livsvillkor för djur-och växtlivet vid vatten och strand.
Planförslaget äventyrar inte det långsiktiga skyddet
av stränderna. Även om samtliga LIS- områden längs
faslandskustens strandlinje skulle byggas ut, vilket
förefaller högst osannolikt, skulle ändå fortfarande ca
80% (inklusive befintlig bebyggelse inom 100 meter
från stranden) av denna sträcka att vara opåverkad av
bebyggelse.

Sociokulturell hållbarhet
Planen ger kommunen större möjlighet att erbjuda ett
boende med rekreation och vila nära bostaden. Landsbygden erbjuder även många goda livsmiljöer för barn.
Planen ger förbättrade möjligheter att stärka sociala
mötesplatser och kreativa livsmiljöer på landsbygden.
Planen kan på det sättet bidra till målet om en levande
landsbygd.
Inga LIS- områden för nya bostäder har angivits inom
områden med stor betydelse för friluftslivet.
I planen har landskapets förutsättningar legat till grund
för urvalet av LIS- områden.
Inget LIS-område bedöms komma att påverka kända
fornlämningar negativt. I områdesbeskrivningarna framgår om det krävs att ett tillräckligt avstånd
säkerställs mellan fornlämningen och en kommande
exploatering.

Vattenförekomsterna i havet uppnår god ekologisk
status. Vattenförekomsterna i sjöarna uppnår måttlig
ekologisk status. Här finns problem med kontinuitet
och morfologiska förändringar.
Samtliga sjöar som berörs av LIS-planen uppnår god
kemisk status, exklusive kvicksilver. I Sverige uppnås
generellt inte god kemisk status med avseende på
kvicksilver.
Berörda sträckor längs kusten uppnår inte god kemisk
status på grund av kvicksilver samt bly och blyföreningar samt kadmium och kadmiumföroreningar.
För LIS- områden är det framförallt risken för fysiska
ingrepp som stör vattenföringen och risken för övergödning av vattenförekomster som bör beaktas.
För de flesta LIS- områden som anges i planen finns
ingen möjlighet att ansluta till kommunalt VA-nät. I
planen framgår att gemensamma avloppslösningar
ska eftersträvas samt att angivna skyddsnivåer för
enskilda avlopp ska följas vid tillståndsgivning. LISplanen bedöms inte komma att påverka statusen på
kommunens vattenförekomster negativt. Ytterligare
bedömningar är nödvändiga i kommande skeden, när
åtgärdernas omfattning är känd.
Inom upprättade vattenskyddsområden för dricksvatten finns skyddsföreskrifter som anger vad som
är möjligt att göra inom respektive område. Strandskyddsdispens ska således inte ges om åtgärden inte
följer dessa föreskrifter. För närvarande pågår ett arbete
med att avgränsa och ta fram skyddsföreskrifter för de
kommunala vattentäkterna.
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5.

Källförteckning & bilagor

Källförteckning

Bilagor

Kommuntäckande Översiktsplan Kalix kommun, 2009
Bilaga 1, Riksintressen Kalix kommun
Strandskydd – en vägledning för planering och prövning Handbok, 2009:4 Naturvårdsverket och Boverket
Policydokument LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Kalix kommun, 2013
Planeringsunderlag LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Kalix kommun, slutrapport april 2015
Förstudie bostadsförsörjningsplan, Kalix kommun
Fritidshusbebyggelse i Kalix inre skärgård, Kalix
kommun 1982
Översiktlig klimat-och sårbarhetsanalys för Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2011

Rennäring (MB 3:5)
Kommunikationer (MB 3:8)

Bilaga 2, Riksintressen Kalix kommun
Naturvård (MB 3:6)
Kulturmiljövård (MB 3:6)

Bilaga 3, Riksintressen Kalix kommun
Friluftsliv (MB 3:6)
Kust-turism & friluftsliv (MB 4:2)

Bilaga 4, Natura 2000 Kalix kommun
Bilaga 5, Naturreservat och djurskyddsområden Kalix
kommun
Bilaga 6, Värdefulla kulturmiljöer Kalix kommun

Klimatförändringar i Kalix kommun, Länsstyrelsen i
Norrbottens län, 2013
Klimatförändringar i Norrbottens län – konsekvenser
och anpassning, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2016
MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
digitala översvämningskartering för Kalix älv, 2015.

Bilaga 7, Föreslagna fritidshusområden i Kalix skär-		
gård, samt detaljplanerade områden
Bilaga 8, Jordbruksblock och Landskapsbildsskydd
Bilaga 9, ÖP 2009 Kalix kommun

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020, Länsstyrelsen
Regionalt tillväxtprogram för Norrbotten 2007-2013,
Uppgradering 2010, länsstyrelsen
Regionalt serviceprogram för Norrbottens län 20142018, Länsstyrelsen
Bottenvikens skärgård – En del av Swedish Lapland. En
strategi för åren 2008-2013
Strategi för besöksnäringsutveckling, Kalix kommun
2004
Kalix Utvecklingsprogram 2009-2015 ur ett Landsbygdsperspektiv
Kalix kommun - www.kalix.se
Länstyrelsen - www.lansstyrelsen.se
Boverket - www.boverket.se
Statistiska centralbyrån - www.scb.se
Naturvårdsverket - www.naturvardsverket.se
Skogsstyrelsen - www.skogsstyrelsen.se
Jordbruksverket - www.jordbruksverket.se
Riksantikvarieämbetet - www.raa.se
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LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Riksintressen Kalix kommun

Bilaga 1
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Riksintressen
Riksintresse Rennäring, MB 3:5 Omr

10.9

Riksintresse Rennäring, MB 3:5 Riks

8, Kalixälven

Riksintresse Kommunikationer, MB 3:8 Vägnät

9, Sjöar

Riksintresse Kommunikationer, MB 3:8 Järnväg

10, Öar i Kalix skärgård

Riksintresse Kommunikationer, MB 3:8 Farled

0

10 Kilometer

Rennäringsområdena syftar till att säkerställa att näringen har tillgång till områden som är grundläggande för varaktig
renskötsel samt platser och funktioner som behövs för att renskötseln skall klara nödvändiga förflyttningar.
De utpekade LIS-områden berör en liten del av de omfattande rennäringsområdena inom Kalix kommun.
Riksintresseområdena för rennäringen inom kommunen omfattar drygt 600 km2. UtpekadeLIS- områden berör endast
0,1 % av den ytan.
En avvägning har gjorts för de LIS-områden som berör rennäringsområdena och bedömningen är att de utpekade
LIS-områdena inte har en negativ påverkan på rennäringen i kommun eftersom att det handlar om ett begränsat
ianspråktagande. Vid en dispensprövning inom LIS-område som berör riksintresset Rennäring bör eventuellt ytterligare
utredning genomföras.
Riksintresse Kommunikationer berörs inte av utpekade LIS-områden.
Bilaga 9
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Riksintressen Kalix kommun
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7, Sangis
8, Kalixälven

Riksintresse Yrkesfiske, MB 3:5 Hav

9, Sjöar

Riksintresse Naturvård, MB 3:6
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Riksintresse Kulturmiljövård, MB 3:6

0
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Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan försvåra näringarnas bedrivande, enligt 3 kap 5 § miljöbalken. Fisket i Bottenviken domineras av siklöja
men sik och laxfiske är också av betydelse för yrkesfisket. Kalixälvens mynningsområde är viktig vandringsväg för lax.
Bedömningen är att de utpekade LIS-områdena inte har en negativ påverkan på Yrkesfisket på grund av att områdena
inte direkt berör fiskevatten.
Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Hela Kalixälven är av riksintresse ut naturvårdssynpunkt. Inom kust och
skärgård utgör Getskär-Likskär-Hastaskär-Storöhalvön-Källviken ett område för riksintresse för Naturvård och
Malören-Halsön/Kallskär-Säivisnäs utgör ett område. De fåtal LIS-områden som berör riksintresset Naturvård och
Kulturmiljövård bedöms, på en översiktlig nivå, inte påverka natur- eller kulturvärden negativt vid exploatering. Detta
eftersom det sannolikt handlar om enstaka tillkommande byggnader och anläggningar. Ytterligare bedömningar kan bli
aktuellt i kommande dispensprövning när åtgärden är känd.
Bilaga 9
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Riksintressen Kalix kommun
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Båtsport, bad, kulturstudier, fritidsfiske
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Fritidsfiske, kulturstudier

9, Sjöar
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10.9

Riksintresse Friluftsliv, MB 3:6

0
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Riksintresse Kust- turism & friluftsliv, MB 4:2
Riksintresse Kust- turism & friluftsliv, MB 4:2

I stort sett utgör hela Kalix kustland, Kalix skärgård och Kalix älv ett område som är av riksintresse för
friluftslivet. Riksintresseområdet har stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda
natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Naturvårdens och
friluftslivets områden av riksintresse sammanfaller ofta. Naturvårdsverket har ansvar för att redovisa områden
som bedöms vara av riksintresse för naturvård och friluftsliv. För utpekande av kulturmiljöområden svarar
Riksantikvarieämbetet.
De utpekade LIS-områdena bedöms inte påverka det allmänna friluftslivet negativt vid exploatering.
Bilaga 9
Utveckling inom LIS-områden anses istället kunna bidra till att tillgängliggöra det allmänna friluftslivet.
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Natura 2000 Kalix kommun
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Natura2000 Art- och habitatdirektivet

Inom EU har medlemsländerna byggt ett nätverk av värdefulla naturområden som är av särskilt intresse från
naturvårdssynpunkt. Nätverket kallas Natura 2000. Inom dessa områden ska arter och naturtyper, som är skyddsvärda
ur ett EU-perspektiv, bevaras för framtiden.
I Kalix kommun utgör Getskär-Likskär ett Natura 2000 område där en motivering är att Likskärs reservat har ett rikt
fågelliv. Hela Kalix älvdal utgör ett annat Natura 2000 område, där en motivering är att Kalixälven är en orörd älv med
ekosystem av naturliga fiskebestånd.
De LIS-områden som berör Natura 2000 områden bedöms, på en översiktlig nivå, inte påverka naturvärden negativt vid
exploatering. Detta eftersom det sannolikt handlar om enstaka tillkommande byggnader. Ytterligare bedömningar är
dock nödvändiga i kommande dispensprövning när åtgärden är känd.
Det finns fler Natura 2000 områden inom Kalix kommun, men de berörs inte av de utpekade LIS-områdena
Bilaga 9
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Naturreservat och djurskyddsområden Kalix kommun
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Naturreservat
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I Kalix kommun finns totalt 27 st naturreservat. Naturreservatet Likskär omfattar Likskär och Getskär/Renskär med flera
mindre öar i närområdet, Syftet med reservatet är att skydda de höga naturvärden, i synnerhet fågellivet. Malören, som
är Kalix skärgårds yttersta ö utgör ett annat naturreservat. Ön är trädlös och vegetationen består främst av gräsbevuxen
hed. Floran har dock inslag av sällsynta arter. Malören är också av mycket stor betydelse för fågellivet.
De LIS-områden som är belägna inom naturreservat bedöms, på en översiktlig nivå, inte påverka naturvärden negativt
vid exploatering. Detta eftersom det sannolikt handlar om enstaka tillkommande byggnader och anläggningar.
Ytterligare bedömningar är dock nödvändiga i kommande dispensprövning när åtgärden är känd.
Övriga naturresverat inom Kalix kommun berörs inte av de utpekade LIS-områdena. Djurskyddsområde berörs inte av
LIS-område.
Bilaga 9
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Värdefulla kulturmiljöer Kalix kommun
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Bevarandeprogrammet för odlingslandskap är i första hand en presentation av de jordbrukslandskap i Norrbotten som
bedöms ha höga natur- och kulturvärden. Målet med programmet är inte att generellt stoppa utveckling. Målet är att de
bevarandevärda odlingslandskapen skall bevaras så långt som möjligt. Hela nedre Kalix älvdal är representativt för
medeltida jordbruksbygder. Den välbevarande bygdestrukturen och det mångformiga odlingslandskapet med en agrar
kontinuitet ger ett högt bevarandevärde. Rånön har också ett bevarandevärde. Odlingslandskapet är öppet och varierat
med lador, hässjor, öppna diken, björkdungar samt en hög andel kulturhistorisk värdefull bebyggelse och ett flertal hamnar.
Rånön utgör ett av få exempel på odlingslandskap i Norrbottens skärgård.
Norrbottens kulturmiljöprogram ska användas för att bevara länets kulturarv och kulturmiljö. Ett av kulturmiljöprogrammets
områden är nedre Kalix älvdal. Området har en relativt oförändrad byastruktur, ett odlingslandskap med många äldre drag
bevarade och odlingsmarker. Likskär och Renskär ingår också i kulturmiljöprogrammet. På de öarna finns lämningar efter
enkla bostäder och fiskelägen som är bevarade tillsammans med de moderna fiskelägena. Malören utgör ett annat
område som har haft ett kontinuerligt nyttjande sedan medeltiden för såväl fiske som sjöfart, samt kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse.
De LIS-områden som berör 'Norrbottens kulturmiljöprogram' eller 'Bevarandeprogram för odlingslandskap, natur- och
kulturvärden' bedöms, på en översiktlig nivå, inte påverka kulturvärden negativt vid exploatering. Detta eftersom det
sannolikt handlar om enstaka tillkommande byggnader. Analyser om hur exploateringar påverkar kulturmiljörerna kan bli
nödvändiga i kommande dispensprövning när åtgärden är känd.
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Bilaga 7

Föreslagna fritidshusområden i Kalix skärgård,
samt detaljplanerade områden.
Källa:"Fritidsbebyggelse i Kalix inre skärgård 1982"
Framtida fritidshusområden skärgårdsutredning 1982
Detaljplanerat område
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Landskapsbildsskydd och Jordbruksblock Kalix kommun
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Åkermark som brukas aktivt eller hålls öppen och som av markägare eller arrendatorer erhåller stödmedel från
Jordbruksverket har i kartan markerat som jordbruksblock.
En avvägning har gjorts för de LIS-områden som berör jordbruksblock och bedömningen är att en exploatering av de
utpekade LIS-områdena är av större samhällsnytta än bevarandet av jordbruksmarken. Ianspråktagandet av de områdena
bedöms inte heller påverka jordbruksföretagens verksamhet negativt.
Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden vilket infördes 1975, innan begreppet riksintresse fanns. Begreppet
finns inte i den nu gällande miljöbalken men bestämmelserna gäller fortfarande.
Landskapsbilden har sedan 1975 förändrats väsentligt, bland annat genom det moderna skogsbruket.
Landskapsbildsskyddet upplevs i många fall inte aktuell. Därför bedöms inte landskapsbilden påverkas negativt vid en
exploatering inom de LIS-områden som berör skyddet.
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ÖP 2009 Kalix kommun
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ÖVERSIKTSPLAN KALIX KOMMUN
Markanvändningskarta

E12

E5

TECKENFÖRKLARING
Kommungräns tillika planområdesgräns
Gräns antagen fördjupad översiktsplan
Restriktionsområde för bostäder pga buller
Ny järnväg
Reservat järnvägskorridor
B 1a-h

Bebyggelseområden inom centralorten

B 2-4

Bebyggelseområde övriga tätorter

B 5-27

E30

Övriga bebyggelseområden

Fd

Fritidshusområden med detaljplan

Jh

Jordbruksområde med särskild hänsyn

E

Bevarandeområde med hänsyn till natur, kultur och friluftsliv.

M

Militär verksamhet, skjutfält

S

Skogsbruksområden

Sh

Skogsbruksområden med särskild hänsyn

T

Trafikområden

V

Vattentäkter

Beskrivning av planen med rekommenderad markanvändning
- se kapitel 3 i översiktsplanen sid 111Restriktioner markanvändning se översvämmningskartor sid 96-97
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