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Stadsbyggnadsförvaltningen

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för del av Björkskatan,

Björkskatan1:764 och del av 1:3
Luleå kommun

Norrbottens län

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29 (§ 60) att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en Detaljplan för del av Björkskatan, del av Björkskatan 1:3, del av kv. Vindmätaren.
Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.

Hur granskningen bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat standardförfarande (se
5 kap. plan- och bygglagen). 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.
Det förslag till detaljplan som upprättats har varit föremål för samråd. Resultatet av detta samråd redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2016-02-24. Förslaget till detaljplan har bearbetats efter samrådet (se samrådsredogörelsen bilaga 2).
Ett förslag till detaljplan har därför visats för granskning under perioden 2016-02-25 – 2016-0316. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats och på Stadshuset,
våning 5.
Information om samrådet har i detta fall sänts till berörda fastighetsägare och andra enligt sändlista, planhandlingarna har sänts länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten.
Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala
förvaltningar och bolag.
Under samrådstiden inkom 5 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Trafikverket, 2016-03-01
• Länsstyrelsen, 2016-03-16 (bilaga 3)

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Fritidsföraltningen, 2016-03-04
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-03-16
• Lantmäteriet, 2016-03-16
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 yttrande bifogas (bilaga 1 och
bilaga 3).
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från
inkomna synpunkter.

Myndigheter
Lantmäteriet
Enligt kommunens kommentarer till Lantmäteriets samrådsyttrande ger 4 kap 18 § PBL kommunen möjlighet att bestämma markreservat för servitut om så behövs för genomförandet.
Detta stämmer inte, vill kommunen reservera plats för enskilt servitut måste det ske via fastighetsindelningsbestämmelser enligt 4 kap 18 § 2 st p 2.
Planbeskrivningen har inte förtydligats avseende konsekvenserna ur ett fastighetsperspektiv.
Planbeskrivningen bör fortfarande förtydligas med vem som ansvarar för ansökan och kostnader avseende upphävande av ledningsrätt för fjärrvärme och inrättande av ny ledningsrätt för
vatten och avlopp. Är det exploatör, fastighetsägare eller ledningshavare?
Kommentarer:
Bestämmelsen om servitut har tagits bort. Fastighetsbildning och ansvaret för ansökan om förättning och
förättningskostander har förtydligats i planbeskrivningen.

Kommunala förvaltningar och bolag
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen framför viketn av att bevara så mycket skog som möjligt för rekreation och
närhet till grönområden.
Kommentarer:
Inom planområdet behålls en mindre dunge längs med Regnvägen. Mellan området och gång- och cykelstråk behålls natur i kommunal ägo. I närområdet finns stora områden för rekreation som Ormbergsområdet. Inga förändringar görs till följd av yttrandet.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar att:
Att i planen ska finnas stycken om tillgänglighet och energi och uppvärmning, samt borgmästaravtalet.

Kommentarer:
Både tillgänglighet och energifrågor är viktiga för framtida byggande, men de lagar som
reglerar vad en detaljplan får styra eller reglera är kraftigt begränsat. Planbeskrivningens
främsta syfte är att förklara detaljplanen och dess innebörd och konsekvenser.
Planområdet sluttar visserligen men som sektionerna i planbeskrivningen visar kommer det bebygda området vara relativit plant. Och det finns därför inte något i den här
detaljplanen som indikerar att tillgänglihetskraven enligt BBR inte skulle vara möjligt att
uppfylla. Stadsbyggnadsförvaltningen, sektion plan, anser att för lång text i informativt
syfte riskerar att inte läsas. Stadsbyggnadsförvaltningen, sektion plan, kommer att se över
på vilket sätt vi kan hantera frågan i planbeskrivningen bättre framöver men synpunkten
föranleder ingen ändring i nuläget.
Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer med Miljö- och byggnadsnämndens yttrande
kring energi och uppvärmning och vikten av miljömässigt byggande. Från och med
årsskiftet 2015 får kommunen dock inte ställa andra tekniska egenskapskrav på byggnadsverk än de som gäller enligt 8 kap 4 § PBL. Om sådana krav ställs ändå är de utan
verkan. (8 kap 4a§). Stadsbyggnadsförvaltningen, sektion plan, ska se över om och hur
frågan kan hanteras i detaljplaneskedet framöver men synpunkten föranleder i dagsläget
ingen ändring av detaljplanen.

Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändring gjorts i planhandlingarna:
• Planbestämmelse om markreservat för servitut för dagvattenledning tas bort
på plankarta, planbestämmelser och planbeskrivning. Texten runt dagvattenledning ändras.
• Kapitlet med revidering efter granskning har lagts till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-03-29

AnneLie Granljung				
Planchef					

Anna Karin Lidén			
Planarkitekt

Bilaga1 Länsstyrelsens synpunkter
Bilaga 2 Samrådsredogörelse , 2016-02-24
Bilaga 3 Länsstyrelsens yttrande till granskning
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