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Planens syfte och huvuddrag
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ca 160 bostäder på den
nordvästra delen av Malmudden.
Detaljplanen möjliggör att fem flerbostadshus kan uppföras med varierande höjd. Detta regleras specifik genom bestämmelsen högsta nockhöjd i meter. Detaljplanen kommer också att
medge samlingslokal/kommersiell verksamhet i bottenplan av bebyggelsen. Parkeringsbehovet kommer till största delen att lösas i underjordiskt parkeringsgarage samt besöksparkeingar i anslutning till bebyggelsen. Planområdet kommer att trafikmatas via Västra Brogatan
och Malmuddsvägen.
Flerbostadshusens placering regleras genom planbestämmelsen prickad mark som anger
att marken inte får förses med byggnad samt genom planbestämmelsen korsmarkerad
mark som innebär att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader med en
byggnadshöjd av tre meter. En upphöjd innergård med ett planterbart bjälklag får uppföras
med underliggande parkeringsgarage. Detta regeleras med en byggnadsteknisk egenskapsbestämmelse ”b1”. Lekplats ska anordnas inom kvartersmarken och säkerställs genom egenskapsbestämmelsen ”lek”.
Allmänhetens tillgång till strandstråket säkerställs genom regleringen av parkmark med en
gångväg mellan kvartersmarken och Skurholmsfjärden.
Markanvändnining E1 medger att en mindre transformatorstation för elförsörjning kan byggas inom den östra delen av planområdet i anslutning till parkstråket.
En gemensamhetsanläggning regleras för att logistiken till och från berörda fastigheter ska
kunna skötas på ett effektivt sätt.

Handlingar
Detaljplanen
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan och planbestämmelserna
är juridiskt bindande.

Övriga planhandlingar
• Planbeskrivning (denna handling)
• Illustrationskarta (se plankarta)
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen rättsverkan.

Utredningar
Utredningar som bifogas
Bilaga 1. Geoteknisk utredning
PM Geoteknik/Miljö, Bostäder Malmudden, Luleå (MRM Konsult AB 2016-01-22)
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Planförfarande och tidplan för planarbetet
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande, Plan- och bygglagen 2014:900. Planarbetet påbörjades under november 2015. Enligt en preliminär tidplan beräknas detaljplanen
för samråd under mars 2016 och för granskning under april-maj 2016. Detaljplanen kan då
antas under hösten 2016.

Plandata
Lägesbestämning
Det aktuella planområdet ligger på den norra delen av Malmudden och omringas av Skurholmsfjärden i väst, norr och öst. Malmudden ligger i direkt anslutning öster om Luleå
Centrum.

Planområdets lokalisering.

Areal
Planområdets areal är ca 3,6 ha.

Markägoförhållanden
Luleå kommun äger fastigheterna Malmudden 2, Malmskolan 2 samt Skurholmen 8:38. Lulebo äger fastigheten Malmbanan 1.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplan
Rubricerad detaljplan är förenlig med Luleå kommuns översiktsplan (antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27). Malmudden ligger i prioriteringszon 1 för förtätning med hänvisning till det kommunala vatten- och avloppssystemets kapacitet och utbyggnadstakt enligt
översiktsplanens områdesrekommendationer. Parkstråket som löper runt Malmudden vid
Skurholmsfjärdens strand pekas ut som ett socialt värdefullt stråk. Malmudden har bostadskvarter som är kulturhistoriskt värdefulla.
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Utsnitt från gällande detaljplan PL043.

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
					
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

PL 043

Detaljplan för Malmudden

1989-11-10

P 1990-123

Kommunala beslut i övrigt
Under våren 2015 anordnade Luleå kommun en markanvisningstävling för rubricerat område på Malmudden. Sex stycken bidrag kom in. En jury bestående av kommunala tjänstemän
och representanter från LTU samt Luleå näringsliv utsåg en vinnare av tävlingen. Utifrån
detta förslag kommer detaljplanen att upprättas och vinnaren ges ensamrätt att exploatera
tävlingsområdet efter att erforderliga avtal tecknats.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-14 § 181 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att upprätta en detaljplan för del av Malmudden, Malmudden 2, Malmskolan 2 och del av
Skurholmen 8:38 samt del av Malmbanan 1.

5

Planområdet med den befintliga bebyggelsen sett från norr (©Blom 2013).

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt (MB 4:2). Kustområdet
är i sin helhet dessutom av riksintresse enligt (MB 4:1). Bestämmelserna om riksintressen i
miljöbalkens 4 kap. utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet. Planområdet omfattas även riksintresse för totalförsvaret (MB 3:) med
avseende på att området ligger inom stoppområde för höga objekt. Planområdet ligger inom
sammanhållen bebyggelse vilket innebär att som högt objekt räknas objekt högre än 45m.
Detaljplanen reglerar bebyggelsens höjder genom högsta nockhöjd i meter. Planen möjliggör
inte byggnader högre än 45 meter varför planen inte bedöms strida mot riksintresset.

Strandskydd (och ev. andra förordnanden enl. MB)
Hela planområdet är sedan tidigare planlagt. När en detaljplan ersätts med en ny detaljplan
återinträder strandskyddet enligt miljöbalken 7 kap § 18g. Kommunen avser att upphäva
strandskyddet för hela planområdet genom en administrativ bestämmelse i detaljplanen
med hänvisning till de särskilda skäl som miljöbalken anger i 7 kap § 18c pkt 1. Större delen
av planområdet som är tänkt att bebyggas med flerbostadshus är redan idag ianspråktaget
av bebyggelse och och hyser inga noterbara naturvärden. Allmänhetens tillgång till stranden
kommer att säkerställas och förbättras via parkstråket som regleras av detaljplanen mellan
kvartersmark och skurholmsfjärden.

Bedömning av miljöpåverkan (s.k. behovsbedömning)
När en detaljplan upprättas ska kommunen alltid göra en bedömning av vilken miljöpåverkan planens genomförande kan medföra. Om kommunens bedömning är att planens genomförande kan antas få en betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en miljöbedömning
av planen, vilket bl.a. innefattar upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning.
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Parkstråket längs med Skurholmsfjärden i planområdets norra del
(Foto: Christer Hjort, Luleå kommun).

Kommunens bedömning är att detaljplanen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan
eller för människors hälsa och säkerhet varför en miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas
i samband med detaljplanen. Samråd om behovsbedömningen har skett med Länsstyrelsen
som delar kommunens bedömning om att detaljplanens genomförande inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Planområdet är redan idag ianspråktaget av en gruppbostad
och en kommunal samlingslokal. Planförslaget möjliggör ytterligare bostäder i ett mycket
centralt men samtidigt lugnt område med direkt vattenkontakt. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eftersom störningar på omgivande
miljö bedöms begränsade.

Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Utifrån det vinnande förslaget i tidigare nämnd markanvisningstävling kommer ett förslag
till detaljplan utarbetas för att möjliggöra uppförandet av fem flerbostadshus på den norra
delen av Malmudden.

Natur
Landskap och vegetation
Planområdet är till stor del påverkat och exploaterat med marginella naturvärden. Topografin inom planområdet varierar mellan ~+0-0,4 m (RH2000) närmast Skurholmsfjärden upp
mot ~+2,5 m (RH2000) vid vändplanen i slutet av Malmuddsvägen.
Längs med Skurholmsfjärdens strand runt Malmudden och det aktuella planområdet löper
ett lummigt parkstråk med en grusad gångstig. Parkstråket består till största delen av gräsytor med trädgrupper av uppvuxna helt, eller delvis inplanterade arter som poppel, björk,
salixhybrider och någon enstaka lönn och hagtorn.
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Till vänster: Utdrag ur jordartskartan, morän har blå färg. Till höger: Utdrag ur Artportalen (artportalen.se)
som visar inrapporterade fyndplatser för den rödlistade kransalgen Barklös Sträfse (Chara braunii).

I samband med arbetet med vatten- och avloppsprojektet Östra länken längs med Skurholmsfjärdens östra strand inventerade man Skurholmsfjärden och fann den rödlistade arten
Barklöst sträfse (Chara braunii) som är en ettårig kransalg. Kransalgen har enligt inrapportering i Artportalen (artportalen.se) även påträffats i vattenområdet just utanför den föreslagna
bebyggelsen.

Geotekniska förhållanden
Allmänt
Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom och i anslutning till planområdet av morän.
Jordlagerföljden utgörs över hela tomten av ett övre lager av fyllningar med en varierad sammansättning, mestadels moränfyllning, som generellt karaktäriseras som siltig sandmorän eller grusig siltig sandig morän. I undersökningspunkt 3 och 4 (se karta på följande sida), dvs.
norr om den befintliga byggnaden, återfanns rester av tegel i fyllningen. Detta tillsammans
med svårigheter att driva ner viktsonderingarna i dessa punkter indikerar att det eventuellt är utfyllt med byggnadsrester kring dessa punkter. Mäktigheten på lagret med fyllning
varierar mellan 1 – 2 m, tunnare i sydvästra delen av tomten och ökande mäktighet mot norr
och öster.
Fyllningarna underlagras av naturligt lagrad jord bestående av ett övre lager av sediment
med mäktighet 0,6 – 2,0 m. Sedimenten är tunnare i sydvästra delen av tomten. I undersöknings‐punkterna 6 och 8 är sedimentlagret mäktigast. Sedimenten klassificeras i huvudsak
som sandig silt eller siltig sand.
I norra och östra delen av tomten är sulfidhaltiga sediment påträffade. Mäktigheten på de
sulfidhaltiga lagren varierar över området. I punkt 5 i norra delen är lagret omkring 0,2 m.
I östra delen är lagret med sulfidjord mäktigare, omkring 0,6 – 1,6 m, mäktigast i punkt 9.
På georådskarta G10 är område där sulfidjord förekommer inritat. Sulfidjorden är varvigt
inlagrad i relativt tunna skikt i sedimenten och klassificeras som något sulfidhaltig silt eller
sulfidhaltig silt (förkortat (su)Si respektive suSi).
Det överliggande fyllningslagret har komprimerat sedimentlagret under årens förlopp. Även
viss materialomblandning har skett där fyllningarna trängt ned i underliggande jordlager av
sediment.
Sedimenten underlagras av morän. Den övre delen, omkring två meter, av moränen är något
lösare lagrad, så kallad ytmorän, därefter följer fast lagrad morän. Moränen klassas generellt
som siltig sandmorän med en finjordshalt på 15 – 40 viktprocent.
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Till vänster: Provpunktskarta från geoteknisk undersökning (MRM Konsult AB 2016-01-22).

Kring strandkanten runt udden förekommer några större ytblock med en uppskattad diameter mer än 1 meter. Detta är en indikation på att det kan finnas större block i undergrunden
för planerade byggnader.
Nivå på bergets överyta är inte bestämd i någon av nu eller tidigare utförda undersökningar
i området. Flera av undersökningspunkterna på tomten är neddrivna djupare än nivå ‐5 utan
att berg påträffats. I undersökningspunkter ca. 50 meter söder om tomten finns indikationer
på berg på nivå omkring +0. Bedömningen är att berg inte förekommer inom det planerade
grundläggningsdjupet.
Förorenad mark
Den genomförda geotekniska undersökningen påvisar förekomsten av sulfidjordar inom
programområdet. Uppschaktning av sulfidjord klassas som miljöfarligt avfall och medför
risk för försurning och urlakning av metaller. Särskild hänsyn kommer att behöva tas vid
schaktning av sulfidjord. Uppschaktade sulfidjordsmassor skall tas om hand enligt Luleå
Kommuns anvisningar för deponering av sulfidjord. När sulfidjord kommer upp ovan
grundvattenytan och i kontakt med luftens syre oxiderar jordens innehåll av järnsulfider och
medför ett mycket lågt pH i jorden med kraftig försurning av omgivande miljö som följd.
Sulfidhaltiga jordmassor bör i första hand där så är möjligt läggas tillbaka i schaktgrav. I
andra hand bör sulfidhaltiga jordmassor användas inom området och i sista hand bör sulfidhaltiga jordmassor köras till lokal deponi.
Vid den geotekniska undersökningen upptäcktes i den sydvästra delen av planområdet en
misstänkt oljeförorening. En trolig spridningskälla är en gammal nedgrävd oljecistern avsedd för uppvärmning eller dylikt. Denna förorening måste avhjälpas i samband med rivning av de befintliga byggnaderna inom planområdet.
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Hydrologiska förhållanden
Allmänt
Grundvattennivån är avvägd i installerade grundvattenrör 2015‐12‐08 samt okulärt bedömd
vid skruvprovtagning. Grundvattennivån ligger omkring 1 – 1,5 meter under markytan. Vid
tidpunkten för provtagning var vattenståndet i fjärden omkring + 0,5 m. Grundvattennivån
varierar över året och, med viss fördröjning beroende på avstånd till det friliggande vattnet,
kan i stort antas följa variationen i fjärden. Grundvattengradienten är riktad mot vattnet,
vilket för aktuell tomt innebär en nordlig huvudströmriktning.
Risk för höga vattenstånd
Planområdet ligger i direkt anslutning till Skurholmsfjärden. Luleå kommuns riktlinjer för
klimatanpassning (2015-01-12) anger att högsta vattenståndet förväntas år 2100 nå +1,90.
Markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur ska utformas att vara översvämningssäkra upp till +2,50 meter i RH 2000.
Med anledning av ovanstånde förväntade vattennivåer, behöver markytan höjas för att översvämningssäkra den planerade bebyggelsen.

Stadsbild/Bebyggelse
Bostäder
Malmudden består av flerbostadshus. Hyresrätter är idag den enda upplåtelseformen för
hela bostadsbeståndet inom området. 998 personer bor på Malmudden fördelat på 608 bostäder (2014-12-31).
Byggnadskultur, kulturhistoriskt värdefull miljö och gestaltning
Malmuddens bebyggelse har en relativt sammanhållen karaktär i form av tre- fyravånings
lamellhus från 50-talet. Lamellhusen kompletteras av sju punkthus på sex våningar, sex av
dessa punkthus härrör även från 50-talet. Senare tillskott är ett punkthus i tegel från 1990.
Malmudden är ett större område där kvarteren nästan fått vara opåverkade. Byggnaderna
har en tidstypisk placering där lamellhusen ligger antingen på rad eller sitter ihop med
förskjuten huskropp. De är alla putsade i olika kulör med kvadratiska fönster och bevarade
portar. Butikernas placering i byggnadernas kortändar lever fortfarande än idag dock med
ändrat utbud. De har i sin helhet fått behålla sin karaktär och området är påtagligt bevarad
med en förortskaraktär från 1950-talet.
Det är de sex punkthusen i mitten av området som under 1990-talet tilläggsisolerats och
förändrats i karaktären, trots det kan vissa detaljer med känsla från 50-talet ses på fasaderna.
Punkthusen hade från början putsad fasad men blev senare i samband med tilläggsisolering
inklädda med fasadtegel.
Längs vattnet växer träd och buskar och en liten strand finns också här med en enkel lekplats
intill. Det är enkelt att ta sig runt det lugna grönområdet på den grusade gångvägen. Många
vistas dagligen här där möjligheten till rekreation finns i de boendes direkta närhet.
På planområdet ligger idag två byggnader som används av kommunala verksamheter, en
gruppbostad från början av 90-talet och en samlingslokal från 50-talet. Dessa byggnader
kommer att rivas av kommunen. Planområdet omfattas sedan tidigare av detaljplan för Malmudden (PL 043) laga kraft 1989-11-13. Området är idag planlagt som parkmark, pensionärsbostäder och samlingslokaler.
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Det nybyggda Malmudden sett från väster och Malmuddsviadukten 50-tal (Förlaget Centrumbokhandeln Luleå. Poststämplat 1955. Luleå Stadsarkiv.).

Malmudden och planområdet (röd linje) med den befintliga bebyggelsen sett från öster (©Blom 2013).
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Volymstudie med vy ifrån norr från Skurholmsfjärden (Ahlqvist & Almqvist arkitekter).
Vy från Skurholmsfjärden i Norr.
Hus C i mitten (C2 4 våningar, C1 10 våningar.)

Detaljplanen möjliggör uppförandet av fem flerbostadshus med ca 160 bostäder med beteck- UDDEN
ningen ”BH1”, Bostäder och handel. Handel får endast anordnas i bottenvåning. Dessa flerbostadshus kommer att bli ett tydligt samtida avtryck i kontrast mot den i övrigt sammanhållna
karaktären av den befintliga bebyggelsen på Malmudden. De nya flerbostadshusen kommer
att ha en varierande höjd på bebyggelsen med ett sluttande tak i bebyggelsens längdriktning.
Detta säkerställs i detaljplanen med regleringen av bebyggelsens nockhöjder. Flerbostadshusen som föreslås närmast den befintliga bebyggelsen får en lägre höjd än de som placeras
inom planområdets norra del. Detta tillsammans med bebyggelsens placering möjliggör
goda ljusförhållanden inom området. Bebyggelsens placering säkerställer ett vystråk som
går igenom det föreslagna kvarteret som en fortsättning på Malmuddsvägen. Bebyggelsens
placering och vystråket säkerställs genom prickmark som innnebär att marken får inte förses
med byggnad. Innergårdarna får bebyggas med komplementbyggnader med en byggnadshöjd på tre meter. Detta regleras med korsmarkerad mark och syftet är att möjliggöra väderskyddade cykelförråd, växthus etc. Den östra delen av gården på kvartersmarken får höjas
upp och bebyggas med ett bjälklag som planteras samt för att inrymma ett underjordiskt
parkeringsgarage. Detta regleras genom en byggnadsteknisk egenskapsbestämmelse på
plankartan, ”b1”.
I Luleå AB

Tillgänglighet
Området är relativt flackt med en god tillgänglighet ur fysisk aspekt. Ett iordningställande
och upprustande av parkstråket och gång- och cykelvägen runt udden medför en ökad tillgänglighet till stråket som löper runt resten av Malmudden och Skurholmsfjärden.
I och med att en del av innergården på kvartersmark höjs upp är det viktigt att tillgängligöra
denna med ramper.
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Solstudie Malmudden, Luleå
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Solstudie för gestaltningsförslaget som ligger till grund för detaljplanen (Ahlqvist & Almqvist arkitekter).
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Busshållplatser i planområdets närhet (utsnitt från www.llt.lulea.se).

Friytor
Lek och rekreation
Lekytor finns inom den befintliga bebyggelsen på Malmudden.
Ytor för lek- och rekreation kan inrymmas inom den nya fastigheten i anslutning till husen
och den innergård som bildas mellan de fem föreslagna huskropparna. Detaljplanen medger
detta via egenskapsbestämmelsen ”lek” på kvartersmarken. Kompletteringen mellan lekplatsen på kvartersmark och tillgången till parkstråken kan skapa fina förutsättningar för en
mycket god boendemiljö.

Vattenområden
Detaljplanen säkerställer det omgivande vattenområdet, betecknat ”W” på plankartan, som
öppet vatten och vatten med mindre anläggingar där karaktären av öppet vatten avses bibehållas. Eventuella mindre tillkommande flytbryggor/bryggor i anslutning till parkområdet
möjliggörs genom denna bestämmelse.

Service
Offentlig och kommersiell service
Frisör, restaurang samt ett skivantikvariat med tillhörande kaféverksamhet finns på Malmudden.
Detaljplanen möjliggör publika lokaler i bottenplan genom användningen ”BH1”, Bostäder
och handel. Handel får endast anordnas i bottenvåning.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet är lättillgängligt och välanslutet till stadens befintliga gång- och cykelvägnät
längs med Hertsövägen och Västra brogatan.
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Kollektivtrafik
Planområdet är välförsörjt med kollektivtrafik. Hållplatser finns vid Västra Brogatan (ca 270
m fr. planområdet) och Hertsövägen (ca 300 m fr. planområdet). Malmudden trafikeras med
en turtäthet på 15 min.
Bilparkering/Cykelparkering
Parkeringsplatser för bil löses enligt Luleå kommuns parkeringsnorm och i detta fall primärt
genom ett underjordiskt parkeringsgarage.
Cykelparkering ska lösas inom fastigheten enligt Luleå kommuns parkeringsnorm för cykel.
Det exakta antalet bilparkeringar och cykelparkeringar ska bevakas och säkerställas i det
kommande bygglovskedet.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
De planerade bostadshusen ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet via anslutningspunkt i Malmuddsvägen. Vissa åtgärder för att förstärka kapaciteten för vatten- och
avloppsnätet kommer att behöva vidtas innan exploatering (ca. 80 meter ny vatten- och
avloppsledning i Malmuddsvägen).
Dagvatten ska så långt som det är rimligt omhändertas och fördröjas inom kvartersmarken
för den aktuella fastigheten som ska bildas. Dagvatten kommer också att ledas ut i Skurholmsfjärden.
Värmeförsörjning/El/Tele/IT
Det finns behov av en ny transformatorstation i anslutning till den nya bebyggelsen. Denna
regleras upp med en yta som är 5 x 6 m i parkstråket inom användningen ”E1”, Transformatorstation.
Anslutning sker till befintligt fjärrvärmenät. Ledningar för Tele och IT finns i området sedan
tidigare.
Avfall
Sopsortering ska anordnas inom kvartersmarken. Avfallshanteringen ska skötas i enlighet
med Luleå kommuns lokala föreskrifter.

Ljusförhållanden och lokalklimat
Planförslaget bedöms inte innebära en sådan olämplig skuggning av omgivningen att det
skulle göra planförslaget olämpligt att genomföra (se solstudie på föregående sida).

Hälsa och säkerhet
Natur
Parkmarken som tas i anspråk för den nya bebyggelsen består till största delen av klippta
gräsytor utan större naturvärden.
Vattenområdet bedöms inte påverkas negativt eller positivt av planförslaget med hänsyn till
den rödlistade kransalg som påträffats i vattnet utanför planområdet.
Buller
Planområdet bedöms inte påverkas av trafikbullernivåer från järnvägen eller Hertsövägen
som överskrider riktvärden för trafikbuller gällande nyproduktion av bostäder.
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Förorenad mark
Påträffade markföroreningar ska anmälas till miljökontoret och måste avhjälpas i samband
med byggnation av flerbostadshusen.

Sociala konsekvenser
Fler bostäder på Malmudden tillsammans med att stråket runt Skurholmsfjärden är ett av
de viktigaste sociala rekreationsstråken i centrala Luleå innebär att fler människor rör sig i
området. Detta kan dels bidra till ökad trygghet genom närvaro av fler människor.
De flesta av de boende i området har sina arbetsplatser i andra stadsdelar. Malmuddens centrala lokalisering i Luleå innebär en god tillgänglighet till service, kollektivtrafik och medför
därför goda förutsättningar för ett minskat transportbehov i form av bilresor.
För att öka tryggheten i området ska gångvägen runt Malmudden vara belyst.
Detaljplanens genomförande innebär fler möjligheter till lek i området. Planområdets lokalisering till den norra delen av Malmudden påverkas inte av genomfartstrafik, detta innebär
en lugn och trafiksäker utomhusmiljö.

Detaljplanens genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Kommunen ansvarar för
åtgärder inom allmän platsmark, t ex anläggning av ledningar, gator, gångväg m.m. Exploatören ansvarar för allt arbete och alla åtgärder inom kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
En ny fastighet bildas genom en sammanslagning av fastigheterna Malmudden 2, Malmskolan 2. En del av Skurholmen 8:38 och även en del av Lulebos fastighet Malmbanan 1 överförs
och inkorporeras i denna nya fastighet.
Lantmäterimyndigheten svarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder efter ansökan om
lantmäteriförrättning av exploatör/fastighetsägare.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. Detaljplanearbetet regleras genom
avtal.
Exploatören erlägger avgift för lagfart, bygglov, el, VA-anläggningsavgift, m.m. enligt gällande taxor.
Kvartersmarken inom planområdet överlåts genom försäljning till exploatören.
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Markanvisning
Ett beslut om markanvisning och fastighetsförsäljning har tagits. Syftet med markanvisningen är bland annat att möjliggöra för samverkan mellan kommunen och byggherren under
detaljplanearbetet.
Markanvisningen ställer bl.a. krav på att byggnation ska vara påbörjad i väsentlig omfattning
senast två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Tekniska frågor
Exploatören ansvarar för utredningar som kan komma att krävas i samband med bygglov.

Medverkande
Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar och exploatören, Udden i Luleå AB (Tjidtjak AB och Part AB).
Arkitekt har varit Britt Almqvist och Maximilian Olsson på Ahlqvist & Almqvist arkitekter
som har tagit fram skisser, situationsplan, marksektioner m.m.
Den geotekniska utredningen har upprättats av MRM Konsult AB.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-03-21

AnneLie Granljung				
Johan Eriksson
Planchef					
Planarkitekt
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