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 Detaljplan för del av Rutvik,  
del av Rutvik 14:17 m.fl.  

Rutviks arbetsplatsområde 
 

Luleå kommun          Norrbottens län 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 15 mars 2021 § 44 att ge stadsbyggnadsnämnden 
i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av Rutvik, del av Rutvik 14:17 m.fl., 
Rutviks arbetsplatsområde i syfte att pröva förutsättningarna för industri och verksamheter. 

Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.  

Hur samråd och granskning har bedrivits 
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 
5 kap. plan- och bygglagen). Ett utökat förfarande används då detaljplanen är av betydande 
intresse för allmänheten och i övrigt av stor betydelse. Det innebär att detaljplanen ska 
kungöras och samrådas under minst tre veckor.  För att få fram ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt och för att ge möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med 
myndigheter, sakägare och övriga berörda enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen.  

Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden 1 juni – 22 juni 2022. De 
synpunkter som har kommit in under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse, 
se bilaga 1. En kungörelse om planförslaget har dels anslagits på kommunens digitala 
anslagstavla, dels införts i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska 
Socialdemokraten den 1 juni 2022.  

Efter samrådet och innan detaljplanen kan antas, ska bearbetade planförslaget hållas 
tillgängligt för granskning under minst tre veckor (5 kap 18 § 2 st PBL). Det bearbetade 
planförslaget har därför visats för granskning under perioden 9 nov – 30 nov 2022. 
Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats och på 
Stadsbyggnadsförvaltningens kontor och Stadsbiblioteket på Kulturens hus.  

Planhandlingarna och information om samrådet har i detta fall sänts till länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, övrigt berörda myndigheter och berörda fastighetsägare (se 
sändlista). Samråd har även skett kontinuerligt under arbetet med planförslaget, med 
berörda kommunala förvaltningar och bolag.  

Under granskningstiden inkom 10 skrivelser. 



2 
 

Skrivelser utan invändningar har inkommit från: 
⋅ Länstrafiken, 2022-11-29 

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från: 
⋅ Räddningstjänsten, 2022-11-28 
⋅ Lantmäteriet, 2022-11-29 
⋅ Miljö- och byggnadsnämnden, 2022-11-29 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 1, 2022-11-29 
⋅ Trafikverket, 2022-11-29 
⋅ Cykelfrämjandet, 2022-11-30 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 2, 2022-11-30 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 3, 2022-11-30 
⋅ Länsstyrelsen Norrbotten, 2022-12-11 

 

Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan. 

Inkomna synpunkter med kommentarer  
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin 
helhet finns att tillgå på Stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens synpunkter redovisas i 
sin helhet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från 
inkomna synpunkter. 

Myndigheter 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens synpunkter läggs in i sin helhet och kommenteras. 

Länsstyrelsen samlade bedömning 
Planen har förutsättning att följa MKN vatten genom beskrivna reningsåtgärder. Det är 
därför av stor vikt att förslagna åtgärder vidtages, inte minst under exploateringsfasen. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL att planen 
har förutsättning att följa MKN vatten, och ingen annan prövningsgrund är aktuell. Planen i 
sin aktuella utformning riskerar därför inte en prövning. 

Motiv till bedömning 
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. 

Recipienten Gammelstadsvikens nuvarande status avseende näringsämnen (fosfor) bedöms 
vara måttlig eller sämre och får ej försämras ytterligare. Även försurning bedöms som 
måttlig status. Nyare data från höstprovtagningar i Gammelstadsviken 2019, 2020 och 2021 
(databasen MVM på slu.se) visar på fortsatt höga halter av näringsämnen i sjön. Gällande 
miljökvalitetsnorm för Gammelstadsviken är God ekologisk status 2027. All exploatering 
som tillkommer i avrinningsområdet kommer att försvåra möjligheten att uppnå gällande 
norm, vilket är viktigt att beakta i översiktsplan och dagvattenplan. 
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I kommunens vattenutredning för detaljplanen i Rutvik framgår att den totala belastningen 
av fosfor på recipienten i dagsläget är 180 kg/år och att planens genomförande ökar 
belastningen med 10 kg/år utan skyddsåtgärder respektive 1 kg/år med rening 
(dagvattenhantering). Reningen ger även god effekt på belastningen av kväve och metaller.  
Kommunen bör följa upp exploateringens konsekvenser för vattenmiljön i 
Gammelstadsviken som en del av det kommunala tillsynsansvaret för MKN vatten. Ett 
kontrollprogram behöver upprättas. 

Övrigt 

Tillgänglighet 
Den närmaste kollektivtrafikförbindelsen är på 1000 meters avstånd, vilket inte är optimalt 
ur tillgänglighetssynpunkt på vinterhalvåret. 

Kommentar: Avståndet som Länsstyrelsen hänvisar till är avståndet från planområdet till 
Länstrafikens busshållplats vid Haparandavägen. Lokaltrafiken hållplats ligger närmare. I 
planbeskrivningen (s. 32) framgår att man har beaktat ett utrymme för en framtida hållplats när 
infarten vid Rutviksvägen bestämdes. Eftersom ett framtida läge för busshållplats ligger utanför 
planområdet har man inte vidare beskrivit det i planhandlingarna. Figur 9 i planbeskrivningen 
kompletteras med befintliga busshållplatslägen.  

Vatten 
Vattenutredningen framför att planområdets genomförande inte bedöms orsaka syresättning 
av de sulfidjordar som förekommer på platsen, eftersom de inte kommer beröras av någon 
grundvattennivåsänkning. Utifrån figur 7 och 10 i planbeskrivningen framstår det som att 
pumpstationen kommer att anläggas på eller i direkt anslutning till sulfidjord. Det behövs 
försiktighetsåtgärder som tryggar att grundvattnet i dessa områden inte sänks under och 
efter byggandet, alternativt att bebyggelsen flyttas till andra delar av planområdet. 

Kommentar: Placeringen av pumpstationen var känd vid framtagandet av vattenutredning. När 
sulfidjordsmassor med måttlig till hög försurningspotential schaktas eller grävs upp ska de lämnas till 
avfallsmottagare med tillstånd att hantera sådant avfall.  
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Lantmäteriet  
Saknar beskrivning av innehållet i kommande markanvisningsavtal i planbeskrivningen 
samt genomförandetiden på plankartan. Lantmäteriet framför även att det kan vara bra att 
redovisa vilka föreskrifter och allmänna råd som följts.  

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen avser att påbörja förhandlingar kring avtal om 
markanvisning först efter antagande av planen. Avsnittet Tidigare beslut och ställningstaganden i 
planbeskrivningen kompletteras med ett stycke om Riktlinjer för markanvisning. Planbeskrivningen 
kompletteras även med en beskrivning av att kommunen avser att påbörja förhandlingar kring 
markanvisningsavtal först efter antagande av detaljplanen och vad riktlinjerna anger angående 
verksamhetsmark. Planbeskrivningen kompletteras med en skrivning om vilka föreskrifter och 
allmänna råd som tillämpats. Plankartan kompletteras med genomförandetiden. 

Trafikverket 
Gällande utfarten från planområdet till väg 968 anser Trafikverket att avståndet mellan 
befintlig korsning och ny anslutning är tillräckligt. Trafikverket delar kommunens syn på att 
c-korsning är en lämplig korsningstyp. Vidare gäller att inom vägområdet får inte utan 
väghållningsmyndighetens tillstånd utföras åtgärder. Detta i enlighet med 43 § väglagen. 
Gällande placering av oskyddade trafikanters överfart bör den utformas med stöd av VGU 
och med hänsyn till busshållplatsernas läge. 

Trafikverket bedömer att vägsträckan på väg 968, från korsningspunkten med E4 fram till 
väganslutning för planområdet kan klara en bärighet motsvarande bk1 med några smärre 
åtgärder. Trafikverket vill förtydliga att det krävs ändring av Trafikverkets föreskrifter för 
bärighetsklasser innan vägsträckan kan börja trafikeras för bk1. Övrig vägsträcka fram till 
kyrkbyn i Gammelstad klarar inte bk1. 

Vad gäller åtgärder på väg 968 för att möjliggöra höjd bärighetsklass samt ny utfart inklusive 
överfart för oskyddade trafikanter behöver detta regleras i ett avtal med Trafikverket. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen tar med ovan i det fortsatta arbetet och fortsätter dialogen 
om överfart för oskyddade trafikanter och åtgärder på Rutviksvägen osv. med Trafikverket. Kommunen 
avser att ingå avtal med Trafikverket i enlighet med det som framförts.  

Kommunala förvaltningar och bolag 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Genomförandetiden saknas på plankartan 

Kommentar: Plankartan kompletteras med genomförandetiden.  

 

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten anser att markbrandposter ska anordnas inom planområdet för att 
säkerställa tillgången till brandvatten för brandsläckning. I planbeskrivning finns ingen 
beskrivning kring detta. Markbrandposter ska placeras med maximalt 300 meters inbördes 
avstånd mellan respektive markbrandpost och med kapacitet om lägst 1200 liter/minut. 

Kommentar: Tillgången till brandvatten har beaktats i förprojekteringen, med utgångspunkten 20 l/s 
och 300 m mellan. Antalet nya markbrandposter och dess exakta placering hanteras i kommande 
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projektering tillsammans med övrig va-planering. Om brandvattenkravet för verksamheter överstiger 
kommunens kapacitet (20 l/s) ska fastighetsägaren vidta åtgärder för att tillgodose fastigheten med 
erforderlig mängd brandvatten. Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande om 
brandvattenkravet för verksamheter som överstiger kommunens kapacitet.  

 

Övriga 

Cykelfrämjandet 
Synpunkterna handlar om ny Cykelplan, avsaknaden av information i kartbilder, 
förhållande till nytt regelverk där vägbredden ska anpassas till vägens referenshastighet, 
källa för trafikprognos, cykelparkeringar.  

Planbeskrivningen justeras med att ett en ny Cykelplan gäller från och med juni 2022 och för perioden 
2022–20227.  

Mätpunkten för årsdygnstrafiken på Rutviksvägen ligger väster om planerad korsning till 
planområdet. Enligt mätningarna är medelhastigheten högre än skyltad hastighet på sträckan. Vilket 
är vanligt på vägar speciellt där standarden på vägen är så pass hög som på den aktuella sträckan av 
Rutviksvägen. Vägsträckan vid planområdet kommer att byggas om med en c-korsning med 
hastighetsäkrande utformning. Den nya hastighetsbegränsningen bedöms sättas till 60 km/h. Det är 
länsstyrelsen som bestämmer hastighetsgränserna utanför tätbebyggt område.  

En cirkulationsplats är inte motiverad utifrån trafikflödena. 

Passagen över Rutviksvägen kommer att utformas med de oskyddade trafikanterna i fokus. Överfarten 
och åtgärderna på Rutviksvägen ligger utanför planområdet och kommer att studeras och utredas i 
kommande projektering i dialog med Trafikverket.  

Trafikprognosen baseras dels på Trafikverkets trafikalstringsverktyg, dels genom en bedömning 
utifrån trafikintensiva verksamhetsområden lokalt inom kommunen. Då verksamheterna som kommer 
etableras sig inom planområdet inte är kända i dagsläget är också vissa känslighetsanalyser utförda.  

Gällande gatorna och cykelväg inom planområdet är de utformade utifrån Luleå kommuns framtagna 
normalsektion som är en sammanvägning av dimensionerande trafiksituation samt förutsättningar för 
drift och underhåll. Gatorna och cykelvägens utformning och dimensionering studeras närmare i 
kommande detaljprojektering. I detaljplanen regleras endast vägområdets totala utrymme med 
användningen GATA. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns behov av en gång- och cykelväg som 
sammankopplar Rutvik med Kyrbyn. Bedömningen bygger på synpunkter från boende i Rutvik samt 
att stråket är utpekad som en saknad länk i Cykelplanens utbyggnadsplan. Någon vidare analys av 
behovet är inte gjord under planprocessen eftersom den ligger utanför planområdet och inte ingår i 
planprocessen. 

Antalet parkeringsplatser för cykel och bil är uppskattade ifrån kommunens parkeringsnorm. I normen 
beräknas antalet parkeringsplatser utifrån hur mycket man bygger på varje ny fastighet. I 
detaljplaneskedet görs en uppskattning av hur många parkeringsplatser det rör sig om totalt för hela 
området. I bygglovsskedet studeras antalet anställda och företagets faktiska behov.  

Figur 9 i planbeskrivningen kompletteras med befintliga cykelvägar och busshållplatslägen. 
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Boende på Humelvägen 

Boende på Humelvägen, yttrande 1 
Synpunkterna handlar om placering av infarten, föreslår infart via Smörbergsvägen, ökad 
trafik, buller både från trafik och verksamheter, störningar redan idag, hastighet på väg 
efterföljs inte, djur och natur.  

Kommentar: En infart via Smörbergsvägen är inte möjligt på grund av att det saknas avfart från 
E4:an som är dimensionerad för ytterligare trafikflöden och det skulle innebära en ny tillfartsväg på ca 
600 m. Föreslagen placering av infart till planområdet nyttjar befintlig infrastruktur så som 
trafikplats Rutvik och Rutvikvägen som är dimensionerad för ytterligare trafik. 

Planförslaget innebär att planområdet trafikmatas via en infart från Rutvikvägen. I samrådsförslaget 
föreslogs två infarter men för att minska störningar för de boende valdes en infart. Skället till att ta 
bort den västra infarten och inte den östra är att ju närmare trafikplatsen den kan läggas desto mindre 
trafik längs med Rutvikvägen samt att det är lättare att hastighetsäkra sträckan förbi den nya 
korsningen. Bullerutredningen har reviderats utefter att endast en infart. Bullerutredningen med två 
respektive en infart visar att beräknat ljudnivåer för Rutvik 19:6 blir desamma och riktvärdena klaras.  

Enligt bullerutredningen har man studerat befintliga bullerkällor och bedömt att verksamhetsbullret 
från verksamheten som bedrivs på fastigheteten Rutvik 17:8 inte påverkar. Detsamma gäller 
järnvägstrafiken på järnvägen i Kyrkbyn som bedöms ligga på ett för långt avstånd. Bedömningen är 
att ljudnivåerna från E4, Rutviksvägen och verksamheterna inom planområdet kommer vara de som 
påverkar bullersituationen vid befintliga bostäder. Bullerutredningen visar att riktvärdena för buller 
klaras både för trafik- och verksamhetsbuller. 

I planskedet är det inte känt vilka verksamheter som kommer etablera sig i området. Därför har 
schabloner för generell industri används vid beräkningen av verksamhetsbuller. Eftersom planen 
medger verksamheter, inte industri är beräkningen av verksamhetsbuller att se som ett teoretiskt 
worst-case. I bygglovsskedet ska företagen visa på att deras verksamhet inte ger upphov till sådan 
störning att de inryms i användningen verksamheter. I bygglovsskedet har man även möjlighet att 
begära in bullerutredningar för den aktuella verksamheten för att säkerställa att gällande riktvärden 
innehålls. I det skedet tittar man närmare på exempelvis fläktars placering och utformning. När 
företagen har etablerat sig i området är det avdelning Miljö och bygg på Stadsbyggnadsförvaltningen 
som ansvarar för att utföra tillsyn så att de riktvärdena för buller efterlevs. Om man vid tillsyn 
kommer fram till att riktvärdena för buller överskrids åläggs verksamhetsutövaren att vidta åtgärder 
för att minska störningen.  

Enligt trafikmätningarna är medelhastigheten idag högre än skyltad hastighet på berörd sträcka av 
Rutviksvägen. Vilket är vanligt på vägar där standarden på vägen är så pass hög som på den aktuella 
sträckan av Rutviksvägen. Idag saknas hastighetsänkande åtgärder. Vägsträckan vid planområdet 
kommer att byggas om med en c-korsning med hastighetsäkrande utformning. Den nya 
hastighetsbegränsningen bedöms sättas till 60 km/h. Syftet med den hastighetsäkrande utformningen 
är att skyltat hastighet ska hållas.  

Under planarbetet har både en naturvärdes- och en fågelinvnetering gjorts. Därmed anses att djur och 
natur har utretts tillräckligt. Både naturvärdes- och fågelinventeringen är gjord efter vedertagen 
metodik och under de säsonger som anses mest lämpade. Planförslaget innebär att naturmark sparas 
för att värna om naturvärden och växt- och djurlivet.  
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Boende på Humelvägen, yttrande 2 
Synpunkterna handlar om alternativ lokalisering, ökad trafik, typ av trafiklösning, visuella 
störningar, risker med drivmedelshantering, luftkvalitet, djurliv och verksamhetsbuller.  

Kommentar: I Luleå kommun är det brist på verksamhetsmark och efterfrågan är stor. I kommunens 
översiktsplan är området utpekat för verksamheter. Det innebär att man redan i arbetet med 
översiktsplanen har prövat alternativa lokaliseringar för nya arbetsplatsområden. Man har alltså 
bedömt att befintliga områden, exempelvis södra delen av Storheden och Green care inte är tillräckliga 
utan att det behövs ytterligare arbetsplatsområden, exempelvis aktuell plats. Planförslaget är i linje 
med översiktsplanens intentioner. 

En ombyggnation av befintlig korsning Rutvikvägen-Klingsbovägen-Haparandavägen till en 
cirkulationsplats ingår inte i planområdet. Stadsbyggnadsförvaltningen har dialog med Trafikverket 
om framtida utformning av relevant vägnät kopplat till detaljplanens genomförande. Vägsträckan vid 
planområdet kommer att byggas om med en c-korsning med hastighetsäkrande utformning. Passagen 
för gående och cyklister över Rutviksvägen kommer att utformas med de oskyddade trafikanterna i 
fokus. Överfarten och åtgärderna på Rutviksvägen ligger utanför planområdet men kommer att 
studeras och utredas i kommande projektering i dialog med Trafikverket. Planförslaget innebär endast 
en infart från Rutviksvägen. Planbeskrivningen korrigeras. 

Stadsbyggnadsförvaltningen är medveten om behovet av en gång- och cykelväg mellan Rutvik och 
Gammelstad kyrkstad. I kommunens Cykelplan anges sträckan som ett saknat stråk. I och med 
planförslaget ökar behovet av detta stråk. Rutviksvägen är en statlig och därför styr Trafikverket över 
den planeringen.  

På vardera sida av Rutviksvägen är det detaljplanelagt för naturmark för att minska den visuella 
påverkan från Rutviksvägen och det nya arbetsplatsområdet. Röjning av naturmark sker med jämna 
mellanrum och därför kommer växtligheten variera över tid i dessa områden. För att ytterligare 
minska det visuella intrycket vid befintliga bostäder är nockhöjden på bebyggelsen inom planområdet 
reglerad till 12 m.  

Anvädningen verksamheter inrymmer inte möjligheten att hantera drivmedel på den egna tomten, 
vilket det kan finnas behov att göra för exempelvis entreprenadföretag osv. Därför möjliggörs 
drivmedelshantering inom delar av kvartersmarken. Då kan exempelvis entreprenadföretag lagra 
drivmedel och det möjliggör även för drivmedelsleverantör att etablera sig inom området och på sätt 
skapa en gemensam lösning. Drivmedelshantering innefattar även laddstationer för eldrivna fordon 
och tankstationer för biogas. Placeringen av anvädningen drivmedelshantering är vald i anslutning 
till infarten för att göra den tillgänglig för så stor del av verksamhetsmarken som möjligt. 
Kvartersmarken för drivmedelshantering är placerad mer än 100 m från befintliga bostäder, vilket 
innebär att inga åtgärder behöver rekommenderas eller föreskrivas i detaljplanen. För att hantering av 
drivmedel krävs tillstånd. I tillståndsansökan utreds risker mer ingående än i detaljplanen och det kan 
bli aktuellt med åtgärder.  

Transporter av farligt gods är noga reglerat i lagstiftningen och syftar till att transporterna ska vara 
så säkra som möjligt. Baserat på de senaste årens statistik kan man generellt konstatera att transporter 
med farligt gods är mycket säkra. Antalet transporter med farligt gods på Rutvikvägen uppskattas till 
1-2 per vecka. Med den ringa transportmängden av farligt gods i anslutning till planområdet är 
sannolikheten för en vådaolycka med farligt gods extremt låg. 
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Planförslaget medger verksamheter som innebär att företagen som etablerar sig i området endast får ha 
begränsad omgivningspåverkan. Därför bedöms ett genomförande av planförslaget inte riskera att 
gränsvärden för luftkvaliteten överskrids.  

Beroende på tyd av verksamhet kan det även vara aktuellt att verksamheten behöver tillstånd innan 
den får etablera sig på platsen. I verksamhetstillstånden regleras exempelvis buller och utsläpp till luft. 
När planförslaget är genomfört och området är bebyggt med olika typer av verksamheter så är det 
avdelning Miljö- och bygg som utför tillsyn. Man kan vända sig till de om man upplever störning.  

Boende på Humelvägen, yttrande 3 
Synpunkterna handlar om alternativ lokalisering, placering av infart, kvartersmarkens 
utbredning samt gång- och cykelvägar till och från planområdet.  

Kommentar: I Luleå kommun är det brist på verksamhetsmark och efterfrågan är stor. I kommunens 
översiktsplan är området utpekat för verksamheter. Det innebär att man redan i arbetet med 
översiktsplanen har prövat alternativa lokaliseringar för nya arbetsplatsområden. Det innebär att man 
har bedömt att det inte är tillräckligt med befintliga områden utan att det behövs ytterligare 
arbetsplatsområden, exempelvis aktuell plats. Planförslaget är i linje med översiktsplanens intentioner.  

Det är inte möjligt att placera en infart i den före detta kraftledningsgatan på grund av svårigheter 
med siktförhållande i kurvan.  

Kvartersmarken är placerad utifrån att värna området i söder med högt naturvärden samt utifrån 
terräng och höjdsättning inom området och avstånd till E4 som är rekommenderad väg för farligt 
gods. Ett 50 m brett naturmarksområde sparas mot Rutviksvägen för att minska eventuella störningar 
vid befintlig bebyggelse i Rutvik. Det kan exempelvis vara att minska sikten in mot arbetsplatsområdet 
och dämpa buller.  

Stadsbyggnadsförvaltningen är medveten om behovet av en gång- och cykelväg mellan Rutvik och 
Gammelstad kyrkstad. I kommunens Cykelplan anges sträckan som ett saknat stråk. I och med 
planförslaget ökar behovet av detta stråk. Rutviksvägen är en statlig och därför styr Trafikverket över 
den planeringen.  

 

Ställningstagande och förändringar 
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar: 

• Plankartan kompletteras med genomförandetiden. 
• Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande om brandvattenkravet för 

verksamheter som överstiger kommunens kapacitet. 
• Figur 9 i planbeskrivningen har kompletterats med befintliga cykelvägar samt 

busshållplatser. 
• Planbeskrivningen korrigeras så att det framgår att planförslaget innebär endast en 

infart till planområdet. 
• Planbeskrivningen justeras med att ett en ny Cykelplan gäller från och med juni 2022 

och för perioden 2022–20227. 
• Avsnittet Tidigare beslut och ställningstaganden i planbeskrivningen kompletteras 

med ett stycke om Riktlinjer för markanvisning.  
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• Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av att kommunen avser att 
påbörja förhandlingar kring markanvisningsavtal först efter antagande av 
detaljplanen och vad riktlinjerna anger angående verksamhetsmark. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en skrivning om vilka föreskrifter och allmänna 
råd som tillämpats. 

Kvarstående synpunkter   
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett någon 
ändring i detaljplanen. Stadsbyggnadsförvaltningens motivering till varför synpunkten eller 
frågan inte har kunnat tillgodoses motiveras under respektive yttrande ovan.  

• Boende på Humlevägen 
⋅ Lokalisera planområdet på annan plats. 
⋅ Infart via Smörbergsvägen i stället för Rutviksvägen 
⋅ Infart via kraftledningsgata i väster i stället för Rutviksvägen 
⋅ Beskrivning av specifik verksamhet som ska etablera sig inom området. 
⋅ Placera drivmedelshanteringen längre söderut inom planområdet 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Avdelning stadsplanering 2022-12-21 

 

 

 

Frida Lindberg    Johanna Lundmark 

Planchef     Planarkitekt 
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