Dnr: SBF 2015/29

Stadsbyggnadsförvaltningen

Detaljplan för del av Björsbyn

Del av Lejde 1:1 och
del av Björsbyn 1:12
Luleå kommun

Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 29 januari 2015 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Lejde 1:1 och del av Björsbyn 1:12.
Det förslag till detaljplan som upprättats har varit föremål för samråd. Resultatet av detta samråd redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2016-02. Förslaget till detaljplan har bearbetats
efter samrådet (se samrådsredogörelsen, bilaga 1).

Hur granskningen genomförts

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande (se 5 kap. 7 §,
plan- och bygglagen (2010:900)).
Det förslag till detaljplan som upprättats har varit ute för granskning under perioden 2016-02-16
t o m 2016-03-07. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, på
Stadshuset och på Stadsbiblioteket. Underrättelsen har den 2016-02-15 även skickats till kända
fastighetsägare, Länsstyrelsen, Lantmäteriet och övriga berörda enligt sändlista (se 5 kap. 20 §,
plan- och bygglagen). Annons om granskningen infördes i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten den 12 februari 2016.
Under samrådstiden inkom 9 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Trafikverket, 2016-02-17,
• Länsstyrelsen Norrbotten, 2016-03-07,
• Lantmäteriet 2016-02-22.
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Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
•
•
•
•
•
•

Fritidsförvaltningen 2016-02-19,
Luleå Renhållning 2016-03-04,
Räddningstjänsten, 2016-03-04,
Miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-07,
Vattensamfälligheten Sinksundet, 2016-03-07,
Fastighetsägare Björsbyn 11:29, Lejde 1:5, 1:12, 1:19, 1:16 1:14, 1:18, Riga 1:1, 2016-03-07.

Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer

Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad form. Synpunkterna i sin helhet finns att
tillgå på Stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas (bilaga 2).
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från
inkomna synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Inget att erinra

Kommunala förvaltningar och bolag
Luleå Renhållning AB
Vi har uppmärksammat att en vändplan är inritat i förslaget. Vi vill påpeka att radien ska vara
nio meter, men det ska även vara 1,5 meter fri yta runt vändplanen. Allt detta och även storlekar på vägar, hur hämtställen ska vara utformade, med mera finns beskrivna i Luleå Kommuns
Renhållningsföreskrifter där det hänvisas till Avfalls Sveriges rapport: Handbok för avfallsutrymmen Rapport 2009.
Kommentarer: Den aktuella radien på vändplatsen är 9 meter. Detaljplanen har reviderats så även 1,5 m
hindersfri yta runt om inryms i användningen Lokalgata.
Räddningstjänsten
Markbrandposter ska finnas i området, Max 150 meter mellan brandposterna och dimensionering av vattenflödet enligt Svenskt vattens riktlinjer VAV P 83.
Kommentarer: Det är möjlig att inrymma markbrandposter enligt gällande avståndskrav i Lokalgatan
inom planområdet. Detta ska hanteras i kommande projekteringsskede och är ingenting som regleras
genom planbestämmelser i detaljplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden
Ska det regleras taklutning i planen?
Storleken på vändplan; renhållningsfordonen behöver en vändplan med diametern 18 meter
som är hårdgjord yta. Därutöver krävs 1,5 meter hindersfri yta runt om. Detta bör klargöras och
förtydligas i planbestämmelserna, samt helst även i planillustrationen som är väldigt missvisande vad gäller vändplanen.
I samrådsredogörelsen står det att man avser att tydliggöra påverkan på miljökvalitetsmålet ”ett
rikt odlingslandskap”, detta saknas i planbeskrivningen.
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Miljö- och byggnadsnämnden framför att kommunen skrivit på Borgmästaravtalet vilket innebär att vi som stad har åtagit oss att minska vår energiförbrukning och våra utsläpp av växthusgaser mer än EU:s målsättning. Miljö- och byggnadsnämnden anser att planbeskrivningen för
detaljplanen behöver kompletteras med kommunen intentioner om hållbar energianvändning
och att innovativa energilösningar bör eftersträvas.
Kommentarer: Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att bebyggelsen i området redan är så
diversifierad att det inte är nödvändigt att reglera takvinkel i detaljplanen.
Den aktuella radien på vändplatsen är 9 meter. Detaljplanen har reviderats så även 1,5 m hindersfri yta
runt om inryms i användningen Lokalgata.
I samband med framtagandet av gällande översiktsplan samt planprogrammet för Hällbacken har samråd och utställning genomförts, i dessa skeden har en avvägning mellan exploatering och bevarande av
jordbruksmark skett. I och med antaganden av planprogrammet och översiktsplanen har kommunen tagit
ställning till att aktuellt planområde är lämpligt för exploatering av bostäder och att detta prioriteras
framför bevarande av jordbruksmarken. På sikt är det aktuellt med bostäder även öster om Bensbyvägen
vid det nya området Dalbo. Lejde kommer att ligga mitt i en ny stadsdel och Stadsbyggnadsförvaltningen
bedömer inte att ett rationellt jordbruk kommer att kunna bedrivas inom planområdet. Därav har påverkan på miljökvalitetsmålet inte hanterats ytterligare i planbeskrivningen. Länsstyrelsen har inte haft
någon synpunkt på detta vid granskningsskedet.
Luleå kommun har skrivit under Borgmästaravtalet men har i en detaljplan inte möjlighet att reglera mer
än vad som regleras i Boverkets byggregler (BBR).

Övriga
Vattensamfälligheten Sinksundet
Vi är fem fastigheter som sedan 70-talet har en samfällighet med brunn, bassäng, tryckhöjningsanläggning och vattenledningsnät. Vårt ledningsnät går i området som avses i er skrivelse
varför vi innan vi kan ge vårt godkännande måste alternativ plan för samtliga fem hushålls vattenförsörjning lösas.
Samt om inlösning blir fallet, full ekonomisk kompensation för vår idag klanderfritt fungerande
anläggning.
Kommentarer: Vattensamfälligheten har ett servitut för en vattenledning genom planområdet, ledningen
bedöms utifrån gammalt kartmaterial ligga längs med föreslagen lokalgata men ledningens exakta lokalisering är inte inmätt. Detta servitut kvarstår även efter ett antagande av detaljplanen och ingen inlösen
av vattensamfällighetens anläggning är aktuell till följd av detaljplanen. 4 av 5 till vattensamfälligheten
anslutna fastigheter har redan idag möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten. Efter ett genomförande av planerad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom aktuellt planområdet finns möjlighet
för samtliga fastigheter i samfälligheten att anslutas. Synpunkten föranleder ingen förändring av detaljplanen.
Fastighetsägare Björsbyn 11:29, Lejde 1:5, 1:12, 1:19, 1:16 1:14, 1:18, Riga 1:1
Vår ståndpunkt är fortfarande att ängen inte skall bebyggas. Detta på grund av att ängen är
värdefull, den brukas, elementet som en brukad äng i detta landskap utgör en bristvara som det
fort blir mindre av, den är central för karaktären och miljön i området, än viktigare blir det att
bevara den intakt blir det inte bara för det aktuella planförslaget och boende miljön i närområdet utan i ett större perspektiv då det i den närmaste framtiden även planeras en exploatering
av ”Dalbo” området som ligger strax öster om det aktuella området på östra sidan om Bensby-
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vägen. Det kan inte vara ett samhällsintresse att bebygga brukad åkermark när det finns andra
arealer att bebygga i direkt anslutning och man med enkla medel och anpassning kan uppfylla
två motstående mål nämligen bevarande av jordbruksmark och nybyggnation av bostäder. Det
är detta vi försökt påvisa i hela samrådsförfarandet, men tyvärr har vi inte fått någon respons
på detta i samrådsredogörelsen. Runt Lejde området har man i den kommunala planeringen bemödat sig att lämna zoner med skog och parkmarker mot Hällbacken, som landskapet i närområdet ser ut är det inte skog som är bristvara, utan brukad vallmark som i försvinnande snabb
takt försvinner.
Ängen är den sista resten av ett kulturlandskap i området, den går att bruka rationellt om den
lämnas obebyggd. (Stöd för detta finns i kommunens eget Program för Hällbacken 2007-10-15)
där man säger att kommunen bör försöka hitta en lösning där fortsatt jordbruk kan bedrivas,
utan att konflikter uppstår med de boende. Här har man ett bra utgångsläge, vi är alla positivt
inställda till fortsatt brukande av ängen, detta medför ingen konflikt, utan konflikten uppstår
vid en exploatering av ängen för bostadsändamål, en konflikt som med lätthet kan undvikas,
genom anpassning av både bebyggelse och markanvändning inom det föreslagna planområdet.
Programmet nämner även att kulturlandskapet är det viktigaste karaktärsdraget. Hur tar man
hänsyn till det genom att föreslå en hård exploatering utan anpassning på brukad lantbruksmark.
I samrådsredogörelsen hävdas det att det är tveksamt om det går att bedriva ett rationell jordbruk i det aktuella området efter att Hällbacken byggts ut enligt gällande detaljplaner. Ingen av
de nu gällande detaljplanerna för Hällbacken har påverkan på det föreslagna planområdet så ett
fortsatt jordbruk är fullt möjligt som tidigare.
Kommunen motiverar sitt frångående av översiktsplanen genom att omföra brukad jordbruksmark till bebyggelseändamål genom att hävda att översiktsplanen har två motstående mål dels
bevarande av odlingsbar ord samt expansionen av bostäder på Hällbacken. Man hävdar ett
samhällsintresse i att utveckla och förtäta för att tillskapa bostäder i området, men detta är inget
problem i att kombinera dessa två mål, vi har tidigare gett förslag på ”hur detta kan göras”, och
genom att bebygga den föreslagna parkmarken i norr inom planområdet, samt lämna ängen
oexploaterad och tillgänglig för vallodling har man uppnått detta. Införliva hela området i någon av Hällbackens detaljplaner. Genom att göra detta får man en huvudmark för både parkmark och exploatering. Det är svårt att se samhällsnyttan med denna exploatering av jordbruksmark när det i Hällbacken området direkt finns möjligheter att lokalisera ytterligare 6 tomter.
Brukad jordbruksmark behöver inte tas i anspråk för detta.
Notera att den vattentäkt som det hänvisas till i samrådsredogörelsen som hinder för bebyggelse inom parkmarken i den norra delen av det föreslagna planområdet inte utgör några svårigheter då Luleåkommun själva grävt bort vattentäkten redan, och således förstört vattenförsörjningen för flera fastigheter på Lejde.
Programmet för Hällbacken visar en rekommenderad markanvändning inom Lejde som en viss
förtätning. Planförslaget innebär i praktiken en total förtätning i motsats till vad man hänvisas
till i planprogrammet.
Vi anser att en viss förtätning redan skett i området genom avstyckning av flera tomter samt
nybyggnation och omvandling av fritidsboende till fastboenden. I samrådsredogörelsen finns
det ingen respons på detta, istället har det besvarats med planerade infartsvägar.
I programmet går det även att läsa att nackdelarna med att bygga tätt och mycket i området är
att det är svårt att förena stadsbebyggelse med en äldre byakaraktär och kulturhistoriskt intres-
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santa miljöer. Kommunen bedömer därför att en alltför hård exploatering inte är aktuell här, i
ett försök att bevara odlingslandskapets karaktär.
I och med detta motsäger man sig själv genom att föreslå en detaljplan i området och tvingar in
nyproduktion på brukad åkermark i kloss med existerande bebyggelse och detta utan tillräcklig
anpassning.
Vi har tidigare gett flera förslag på anpassning av föreslagen exploatering och alternativ markanvändning för det föreslagna planområdet som fortfarande inte anses tillräckligt utrett. Vi är
av den uppfattningen att utan ett marktillskott från kommunen sida som innefattar parkmark
till planförslaget har man skapat en större friyta och på så sätt man kan exploatera en större
areal för bostadsändamål, utan detta tillskott hade antalet tomter varit mindre och anpassningen mot befintlig bebyggelse varit större.
Vi motsäger oss inte utvecklingen av Hällbacken , men den får inte ske på bekostnad av Lejde.
Kommunen blandar konsekvent ihop Lejde med Hällbacken. Lejde är inte Hällbacken som
skulle få bevaras orört i största mån som informationen varit på alla kommunala informationsmöten. Förtätning och omvandling till permanentbostäder skulle vara möjlig om de boende på
Lejde så skulle önska. Nu är det så att de som önskar förtätning är inte boende på Lejde utan det
är privata aktörer.
Vi anser att kommunen missförstått våra förslag på väganslutning. Kommunen har inte utrett
andra alternativ. Vad gällde planerade tillfartsvägar har vi aldrig talat om åtkomst via Bensbyvägen, vi menar att den naturliga anslutningen är rakt norrut till Hällbacken etapp 4, genom det
föreslagna parkområdet. Lejdvägen är inte anpassad för den trafik som en exploatering skulle
utgöra, en mer ändamålsenlig dragning till områden med högre vägstandrad enligt VGU är
som sagt rakt norrut mot Hällbacken.
Den ökade trafiken som enligt planförslaget skulle medföra är direkt menlig för de boende på
Lejdevägen där vi inte vill ha mer trafik, störningarna och buller som det kommer att innebära,
samtidigt som trafiksituationen kan bli både farlig och ohållbar.
Säkerhetsmässigt är förslaget under all kritik. Lejdevägen är ett, delvis före detta, fritidsområdet
och vägarnas dragning är inte anpassad eller lämplig för ännu högre belastning. De är krokiga
med begränsad sikt, dåliga korsningar samt hus väldigt nära vägen och med den förtätning
som redan skett i området är det redan nu betydligt mer trafikerad. Dessutom ansluter den nya
cykelvägen från Hällbacken in på Lejdevägen direkt ovanför den föreslagna vägdragningen
(Lejdevägen är fortsättning på cykelvägen) vilket kommer att öka trafiken på vägen av oskyddade trafikanter allteftersom Hällbacken byggs ut.
Den föreslagna detaljplanen utgör i praktiken en förlängning av Hällbacken området Etapp 4.
Det är mer naturligt att planområdet sammanlänkas med Hällbacken och inte med Lejde området.
Kommentarer: Planprogrammet för Hällbacken 2007-10-15 avgränsas av Bensbyvägen i öster och sträcker sig fram till Oppibyn i väster. Stadsbyggnadsförvaltningen gör tolkningen att de områden som i planprogrammet anses ha höga kulturvärden främst utgörs av de västra delarna i anslutning till den gamla
delen av Björsbyn. Detta går att utläsa på sid 9 i planprogrammet. Exploateringsgraden inom planområdet är föreslagen utifrån möjligheten att tillskapa en annan typ av bebyggelse som komplement till övrig
bebyggelse inom Hällbacken. Det är även viktigt att ta hänsyn till att det aktuella planområdet är utpekat
som förtätningsområde dels i översiktsplanen och dels i planprogram för Hällbacken. I samband med
framtagandet av översiktsplanen samt planprogrammet har samråd och utställning genomförts, i dessa
skeden har en avvägning mellan exploatering och bevarande av jordbruksmark skett. Där har kommunen
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tagit principiell ställning till att aktuellt planområde är lämplig för exploatering av bostäder.
Det stämmer att planområdet täcker upp hela åkermarken men samtidigt innebär exploateringen inte mer
än sex enfamiljshus. Detta bedömmer Stadsbyggnadsförvaltningen inte vara en hård exploatering och
planförslaget möjliggör inte en tät stadsbebyggelse.
Lejde utgör en del av Hällbacken i översiktsplanens områdesrekommendationerna samt i översiktsplanens
kartor över området. Ledje är även en del av Hällbacken i Luleå kommuns tätortskarta.
Gällande trafikanslutning till planområdet har stadsbyggnadsförvaltningen gjort bedömningen att den
föreslagna anslutningen är det bästa alternativet och att Lejdevägen tål trafik från ytterligare 6 småhustomter. I gällande detaljplan för Lejde är en sådan gatuanslutning förberedd mot den föreslagna exploateringen genom ett släpp mellan de planlagda tomterna. Lejdevägen byggdes om och breddades i samband
med att området anslöts till kommunalt VA.

Utdrag ur planprogrammet för Hällbacken
(överst) och områdesrekommendationerna
från översiktsplanen
(nere till väster). Blå
yta i översiktsplanen
anger föreslagen mark
för ny bebyggelse. Röd
cirkel i respektive karta
illustrerar ungefärlig lokaliseringen för aktuellt
planförslag.

6

Ställningstagande och förändringar

Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar:
Plankartan och planillustrationen har reviderats så att så även 1,5 m hindersfri yta runt vändplanen
inryms i användningen Lokalgata.
Förändringarna bedöms inte vara så väsentliga att kommunen måste låta granska det ändrade
förslaget på nytt innan detaljplanen kan antas (5 kap. 25 §, plan- och bygglagen).

Kvarstående synpunkter
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett någon ändring av detaljplanen. Motivering till att dessa inte blivit tillgodosedda redovisas under respektive yttrande.
• Jordbruksmarken som planområdet utgörs av ska bevaras. (Fastighetsägare Björsbyn
11:29, Lejde 1:5, Lejde 1:12, Lejde 1:19, Lejde 1:16, Lejde 1:14, Lejde 1:18, Riga 1:1)
• Utformning av föreslagen bebyggelse avseende exploateringsgrad och att det inte stämmer överens med befintlig bebyggelsekaraktär. (Fastighetsägare Björsbyn 11:29, Lejde 1:5,
Lejde 1:12, Lejde 1:19, Lejde 1:16, Lejde 1:14, Lejde 1:18, Riga 1:1)
• Trafiklösning avseende läget för ny infartsväg via Lejdevägen. (Fastighetsägare Björsbyn
11:29, Lejde 1:5, Lejde 1:12, Lejde 1:19, Lejde 1:16, Lejde 1:14, Lejde 1:18, Riga 1:1)
• Alternativ plan för vattenförsörjning av samtliga fem hushåll som ingår i Vattensamfälligheten Sinksundet. (Vattensamfälligheten Sinksundet)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-03-23

AnneLie Granljung				
Planchef					

Daniel Rova		
Planhandläggare

Bilaga 1 - Samrådsredogörelse
Bilaga 2 - Länsstyrelsens granskningsyttrande
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Bilaga 1 till granskningsutlåtande
Dnr: SBF 2015/29

Detaljplan för del av Björsbyn

Del av Lejde 1:1 och
del av Björsbyn 1:12
Luleå kommun

Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 29 januari 2015 att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Lejde 1:1 och del av Björsbyn 1:12.

Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande (se 5 kap. 7 §,
plan- och bygglagen (2010:900).
Det förslag till detaljplan som upprättats har varit ute för samråd under perioden 28 september
till 19 oktober 2015. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats,
på Stadshuset och på Stadsbiblioteket. Underrättelsen har den 28 september 2015 även skickats
till kända sakägare, Länsstyrelsen, Lantmäteriet och övriga berörda enligt sändlista (se 5 kap. 20
§, plan- och bygglagen).
Under samrådstiden inkom 8 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Fritidsförvaltningen, Luleå Kommun, 2015-09-29,
• Trafikverket, 2015-09-30,
• Skanova, 2015-10-12.

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Miljö- och byggnadsnämnden, Luleå kommun, 2015-10-16,
• Länsstyrelsen Norrbotten, 2015-10-20,
• Lantmäteriet, 2015-10-19,
• Fastighetsägare, Lejde 1:20 och Lejde 1:21, 2015-10-19,
• Fastighetsägare, Björsbyn 11:29; Lejde 1:5; Lejde 1:12; Lejde 1:19; Lejde 1:16; Lejde 1:14;
Lejde 1:18, Riga 1:1, 2015-10-20.
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.
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Inkomna synpunkter med kommentarer

Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad form. Synpunkterna i sin helhet finns att
tillgå på Stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens synpunkter redovisas i sin helhet. Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Detaljplan för del av Lejde 1:1 och del av Björsbyn 1:12, Luleå kommun
Samrådshandling daterad 2015-09 för yttrande enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900)
Planförslaget
Luleå kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan i Björsbyn. Detaljplanen innebär att sex
nya fastigheter för bostadsändamål kan tillskapas. Länsstyrelsen har 2015-05-06 yttrat sig över
kommunens ställningstagande om genomförandet av detaljplanen ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Synpunkter
Planförslaget har stöd i gällande översiktsplan då den aktuella marken är utpekad som nytt
område för bostäder och arbetsplatser. Samtidigt så framkommer det av översiktsplanen att
Luleå kommun kommer att arbeta för att odlingsbar jord ska prioriteras så att den fortfarande
kan finnas kvar för odling (Program D, sid 20). Eftersom planområdet omfattar odlingsbar jord
så bör kommunen även motivera varför man väljer att frångå översiktsplanens intentioner i den
frågan.
Enligt de uppgifter som Länsstyrelsen har tillgång till så var jordbruksmarken i bruk så sent
som 2014 för vallodling. Länsstyrelsen anser att det är välhävdad jordbruksmark som kommer
att exploateras. Jordbruksmark skyddas i miljöbalkens hushållningsbestämmelser (3 kap 4 §)
som anger en mycket restriktiv hållning till att upplåta jordbruksmark till bebyggelseändamål.
Det bör därför tydligt framgå om exploateringen är av verkligt samhällsintresse och varför det
inte är tillfredsställande att ta annan mark i anspråk. Kommunen kan med fördel ta del av Jordbruksverkets rapporter som berör frågan (exempelvis ”Kommunens möjlighet att bevara och
utveckla jordbruksmarkens värden”) som finns att tillgå på Jordbruksverkets hemsida.
”Ett rikt odlingslandskap” är ett av riksdagens viktigaste miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen vill i
det sammanhanget betona kommunens roll för att nå utsatt mål. Kommunen bör därför ta upp
frågan i planförslaget.
Kommentarer:
Det bör noteras att översiktsplanen har två motstående mål, dels expansion av bostäder på Hällbacken,
dels bevarande av odlingsbar jord. Det senare målet frångås med gällande planförslag. Luleå kommun
har som mål att bevara odlingsbar jord så att den fortfarande kan användas för odling vilket framgår i
program D (sid 20). I det aktuella planområdet som är en del av exploateringen av Hällbacken har dock
kommunen gjort bedömningen att det är ett samhällsintresse att utveckla och förtäta för att tillskapa fler
bostäder. Området är utpekat som utvecklingsområde för bostäder och arbetsplatser i översiktsplanen och
som område för förtätning i gällande planprogram för Hällbacken från 2007. En fortsatt förtätning är en
naturligt följd av exploateringen av Hällbacken och innebär ett effektivare nyttjande av befintlig infra-
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struktur och kommunikationer. Jordbruksmarken ligger i en kil mellan befintlig bebyggelse och planerad
bebyggelse i norr. Det är tveksamt om det går att bedriva ett rationellt jordbruk i det aktuella området
efter att Hällbacken byggts ut enligt gällande detaljplaner.
På vilket sätt miljökvalitetsmålet om ”ett rikt odlingslandskap” påverkas av planförslaget tydliggörs i
planbeskrivningen. Synpunkterna föranleder dock inga ändringar av planförslaget.
Av planbeskrivningen framkommer att planerat bostadsområde ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten och att det pågår en utbyggnad av VA-nätet. Kommunen bör till nästa skede tydliggöra om det innebär att verksamhetsområdet ska utvidgas till
att även omfatta planområdet eller om VA-frågan ska lösas genom en gemensamhetsanläggning
med en kommunal anslutningspunkt eller om VA-frågan ska lösas på annat sätt. Enligt planbeskrivningen framkommer att grundvattennivåerna är höga, vilket försvårar möjligheterna till
infiltration.
Kommentarer:
När detaljplanen vinner laga kraft ska verksamhetsområdet för vatten och avlopp utökas så att den planerade bebyggelsen inom detaljplaneförslaget ingår och därmed kan anslutas till kommunalt vatten och
spillvatten. Detta tydliggörs i planbeskrivningen. Det regleras även i exploateringsavtal.
Det är bra om kommunen kompletterar grunkartan med uppgifter om markhöjder.
Kommentarer:
Grundkartan kompletteras med markhöjder.
Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i detta skede av planprocessen inte några invändningar mot planförslaget
som skulle kunna leda till att ett beslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 §
plan- och bygglagen.
Samråd
Samråd har hållits med Länsstyrelsen enhet för landsbygd, miljöskydd samt social hållbarhet
och samhällsskydd.

Lantmäteriet
Fastighetsbeteckning på åtminstone av planen berörda fastigheter bör framgå av plankartan.
Genomförandetiden anges på kartan till 5 år men i planbeskrivningen till 10 år. Genomförandet
av planen tycks sakna exploateringsavtal vilket annars, enligt de nya bestämmelserna, skulle ha
redovisats i planbeskrivningen. En allmän fundering är hur parternas rättigheter/skyldigheter
och andra frågor kring planens genomförande är tänkta att regleras om sådant saknas?
I övrigt inget att erinra.
Kommentarer:
Fastighetsbeteckningar på grundkartan kompletteras och redovisas på plankartan. Genomförandetiden ska
vara 5 år, vilket justeras i planbeskrivningen. Ett exploateringsavtal ska upprättas innan planens genomförande. Vilka frågor avtalet berör samt kommunens respektive exploatörens rättigheter och skyldigheter
kompletteras och redovisas i planbeskrivning under avsnittet Genomförandefrågor.
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Kommunala förvaltningar och bolag
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnämnden påtalar att uppgifterna mellan planbestämmelserna och planbeskrivningen skiljer sig åt. I plankartan står det att högsta byggnadshöjd på garage/uthus får vara 3,5
meter medan det i planbeskrivningen står 3 meter som högsta tillåtna byggnadshöjd för garage
samt komplementsbyggnad.
Kommentarer:
Felaktig siffra i planbeskrivningen justeras. Garage/uthus får vara max 3,5 meter.
Geotekniska förhållanden
Miljö- och byggnadsnämnden anser att de geotekniska förhållandena bör vara utredda under
planarbetet så planområdet är byggbart när planen vinner laga kraft. Det anses inte skäligt att
begära en geoteknisk undersökning av sökanden under bygglovsprövningen med anledning av
den lagstiftade begränsningen i handläggningstid på 10 veckor.
Kommentarer:
En geoteknisk utredning utförs och kompletteras planförslaget.
Vatten och avlopp
Miljö- och byggnadsnämnden anser det viktigt att VA är färdigutbyggd till området när planen
vinner laga kraft.
Kommenarer:
När detaljplanen vinner laga kraft ska verksamhetsområdet för vatten och avlopp utökas så att den planerade bebyggelsen inom detaljplaneförslaget ingår och därmed kan anslutas till kommunalt vatten och
spillvatten. Detta tydliggörs i planbeskrivningen, samt genom exploateringsavtal.
Avfall
Gällande avfall som ska hämtas inne i området anser Miljö- och byggnadsnämnden att en tillräckligt stor vändplan måste anordnas inom planområdet.
Kommentarer:
Ytan för vändplanen är anpassad enligt VGU för den storleksklass som sopbilar tillhör. Radien för vändplanen är 9 meter.
Planekonomi
Gällande planekonomi anser miljö- och byggnadsnämnden att bestämmelsen om att inga planavgifter ska tas ut i samband med bygglov även bör stå i planbestämmelsen. Ordet ”bygganmälan” bör tas bort ur meningen eftersom det begreppet inte finns kvar i plan- och bygglagen.
Kommentarer:
Planbeskrivningen justeras där ordet ”bygganmälan” stryks. På plankartan kompletteras en upplysning
om att planavgift inte ska tas ut i samband med bygglov.
Påverkan på miljön
Gällande påverkan på miljön finns det en motivering till varför man tar jordbruksmark i anspråk. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det behöver utvecklas mer. Förslagsvis med
tanke på länsstyrelsens ”Bevarandeprogram för odlingslandskap” och miljöbalkens definition
om brukningsvärd mark.
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Kommentarer:
Se ovan, kommentarer till Länsstyrelsens yttrande.

Övriga
Fastighetsägare, Lejde 1:20 och Lejde 1:21
Vi bestrider förslag till ny detaljplan, förslaget att omvandla planområdet till permanentbostäder.
På platsen finns idag en särskilt skyddsvärd ängsmiljö som är svår att finna på annan plats.
Ängsmiljön är att anse som särskilt skyddsvärd enligt Natura 2000 och utgör i princip den enda
öppna ängsmark som finns, förutom Hägnan, Gammelstad eller Brändö Hamn. Barn som ska
gå på de planerade förskolorna på Hällbacken riskerar att berövas den enda naturliga ängsmark
som finns inom rimligt avstånd. Det torde ligga i kommunens intresse att bevara biotoper med
stor variation i artrikedom och mångfald. Denna slutsats har Luleå kommun redan tidigare
kommit fram till vid ett flertal tidigare tillfällen, något man nu bortsett ifrån. Var har man tänkt
sig att barn i framtiden ska studera naturligt djurliv såsom fjärilar, fågelliv eller smådjur? Det
finns också en närhet till vatten, något som barnen torde uppskatta. Kommunen har även en
vision för 2020, Gröna kilar, som går helt i linje med vårt resonemang.
Kommentarer:
Stadsbyggnadsförvaltningen vill förtydliga att planområdet inte är utpekat Natura 2000. För övrigt, se
kommentarer till Länsstyrelsens yttrande angående avvägning mellan exploatering och bevarandet av
odlingslandskap.
Då vi skrev på våra köpekontrakt, meddelades vi översiktligt om att det i någon framtid skulle
kunna bli tal om någon typ av ny bebyggelse på den nu aktuella platsen. En fullständig rovdrift
och exploatering av den lantliga miljön i området överensstämmer inte alls med de uppgifter
vi ursprungligen förespeglats. Om planerna drivs igenom, blir området väldigt likt Hällbacken,
något vi som bor här inte alls är intresserade av. Om vi hade velat bo på Hällbacken, hade vi
köpt billigare tomter på Hällbacken. Vi hyser också farhågor för att en kraftigt förtätad bebyggelse ska sänka värdet på vår mark. Exploateringsgraden blir så total att det inte kan anses bli
något livsrum kvar på området. Vi kan således inte finna något skäl att frångå vår gällande hållning i sakfrågan.
Vidare motsätter vi oss utformningen av planerad bebyggelse, som inte stämmer överens med
nuvarande bebyggelse som har en charmig och lantlig prägel som byggdes under 1940-1960-talen, och i den tidens kulturhistoriska värderingar togs betydande hänsyn till att det skulle finnas plats för barn att leka fritt ute.
Kommentarer:
Stadsbyggnadsförvaltningen kan inte avgöra vad som påtalades vid köp av fastigheter, det är en uppgörelse mellan markägare och köpare. Gällande detaljplan för Lejde möjliggör en anslutning till aktuellt
planområde.
De planerade tomterna är relativt väl tilltagna jämfört med de tomter som erbjuds på Hällbacken. De
planerade tomternas storlek är anpassade utifrån närliggande bebyggelsekaraktär. En glesare tomtfördelning är eftersträvansvärt i detta område. Exploateringsgraden är reglerad till högst 25 % av fastighetsarean, dock högst 300 kvm byggnadsarea. Befintlig bebyggelse i närområdet är reglerad till samma andel
av fastighetsarean men har ingen reglering av maximal byggnadsarea.
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Angående den planerade snötippen är vi kraftigt oroade av vilken slags föroreningar som döljer
sig i snömassorna. Snö som tippas utgör en direkt hälso- och miljörisk, då upplastad snö är att
jämställa med varor som faller under avfallsdirektivet. En lång rad regler omgärdar hanteringen
av snö. Avfallsdirektivet utgör således ett absolut oantastligt och indispositivt hinder mot anläggande av en snötipp här, oavsett storlek och volym. Vidare anser vi att mark som ligger länge
under kompakta snömassor tenderar att med tiden bli ofruktsam till sin natur och då sjunker
markens värde.
Kommentarer:
Planerad snöupplagsyta är avsedd enbart för den snö som berör aktuellt planområde, och inte snö från
andra områden utanför planområdet. Bestämmelsen bedöms onödig då denna möjlighet ändå finns inom
PARK och plockas därför bort.
Gällande planerade vägsträckningar anser vi att alternativa analyser över planerade vägsträckningar borde ha utretts. Man väljer att leda trafik från Lejdevägen in på det nya området, till synes helt utan att utreda alternativa lösningar eller gatusträckningar. Vi anser att det finns bättre
alternativ för tänkbara vägsträckningar än att bygga en ny väg mellan Lejdevägen 14A och
Lejdevägen 14B. Konsekvenserna av en ny tillfartsväg blir att den redan idag hårt trafikerade
Lejdevägen blir än mer trafikerad. Med ökad trafikintensitet ökar risktalen och med detta ökad
risk för olyckor. Lejdevägen kan inte anses hålla adekvat gatustandard, då det saknas trottoarer,
övergångsställen eller andra trafiksäkerthetshöjande åtgärder. Vi hemställer om den utredning
som vi utgår ifrån att den har gjorts, beträffande trafikbelastning på gatan. Om det inte gjorts
någon, hemställer vi att kommunen snarast gör en, och begär inhibition i detaljplanearbetet tills
utredningen är klar.
Kommentarer:
Planerad infartsväg är lämplig ur flera aspekter, särskilt de sociala. Stadsbyggnadsförvaltningen vill
gärna se det aktuella planförslaget som en fortsatt utveckling av bostadsområdet på Hällbacken. När
detaljplanen för omgivande bebyggelse upprättades och antogs 2013-10-28 har en öppning sparats för att
ansluta till nytt område, dvs aktuellt planförslag. En alternativ infart som inte kräver att trafiken leds
genom befintligt bostadsområde är via Bensbyvägen. Det skulle skapa en bebyggelsestruktur som inte
knyter an till befintligt bostadsområde. Bensbyvägen är dessutom hårt trafikerad varför ett restriktivt
förhållningssätt bör hållas för ytterligare infartsvägar av risk- och säkerhetsskäl. Det är dock riktigt att
infarten kommer att genera mer trafik längs Lejdevägen med fler bostäder, men bedöms ha mindre negativ
konsekvens än en alternativ infart längs Bensbyvägen.
Kommunen har en vision för 2020, Liv mellan Husen. Är denna vision inget annat än en vision,
eller har den även ett verkligt värde, utöver pappret den skrivits på? Skogen norr om området
är nu ca 70 år gammal och har ett relativt ringa värde, till skillnad mot den ängsmark som avses
att skövlas.
Kommentarer:
Visionen om Liv mellan husen handlar bland annat om att utveckla, bevara och förstärka gröna kilar
liksom viktiga ekologiska och sociala stråk och platser. Det handlar också om att agera för att långsiktigt
skydda värdefulla naturområden. Planförslaget omfattar sex nya bostadstomter, en förhållandevis liten
exploatering. Det ligger i linje med planprogrammet för utveckling av Hällbacken samt översiktsplanens
rekommendationer för området. I planarbetet har det varit viktigt att bibehålla gröna stråk och att till viss
del förstärka dessa. Ett grönområde planeras norr om bostadsområdet. Förbättringsåtgärder på befintlig
GC-väg ökar tillgängligheten till parkområden, strandområdet och skogen. Se vidare kommentarer till
Länsstyrelsens yttrande angående avvägning mellan exploatering och bevarandet av odlingslandskap.
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Vi föreslår att man, snarare än att låta bebygga marken, ser till att bevara den i dess nuvarande
form. En grön oas i den stadsnära miljön, en plats för stillhet och kontemplation, där själen kan
få ro. Framtida kommuninvånare lär tacka komunen för dess progressivitet och framsynthet om
så blir fallet.
Kommentarer: Se kommentarer till Länsstyrelsens yttrande angående avvägning mellan exploatering och
bevarandet av odlingslandskap.
Fastighetsägare, Björsbyn 11:29, Lejde 1:5; Lejde 1:12, Lejde 1:19; Lejde 1:16, Lejde 1:14;
Lejde 1:18, Riga 1:1
Vi bestrider förslaget på att omvandla planområdet till permanentbostäder.
Vi anser att området har en unik karaktär där ängen är en del av ett levande kulturlandskap.
Ängen har varit i bruk och använts av slåtter av bonden Anders Sundström, Björsbyn, fram till
hösten 2014 (när markägare inte tillät fortsatt bruk längre). Vi anser att man ska bevara den lantliga miljön i ett stadsnära område. Ett öppet landskap som exempelvis via aktiv slåtter, gynnar
biodiversiteten på ängen och i landskapet.
Kommentarer:
Se kommentarer till Länsstyrelsens yttrande avseende bevarandet av odlingsbar jord.
Vi anser även att Lejde har kulturhistoriskt värde, att det är en del av en kulturhistorisk miljö,
ett tidstypiskt fritidshusområde, från 40-60-talet som bör vara oexploaterat i nuvarande skick.
En viss förtätning av området hade stöd i detaljplan för del av Björsbyn Lejde mfl. Vår åsikt är
att en förtätning redan har ägt rum i och med nybyggnad och omvandling från fritidshus och
fastboende: Lejde 1:20, Lejde 1:21 samt Lejde 1:18. Detta har skett innan det aktuella planförslaget. Som en effekt av den genomförda förtätningen har vi upplevt en markant ökning av trafik
och detta upplevs som en ökad fara för barn och boende i området.
Kommentarer:
Se kommentarer till fastighetsägare Lejde 1:20 och Lejde 1:21 avseende planerad infartsväg.
En annan viktig synpunkt är exploateringsgraden. Vi anser att den är väldigt hög i förslaget. Vi
tycker inte att man ska tvinga in en exploatering med små och trånga nyanläggningar av bostäder i ett glesbyggt bostadsområde av äldre karaktär när Hällbacken finns. Lejde skulle vara
orört och inte påverkas av Hällbacken. Detta också med stöd av kommunens egen utredning då
beslut om gällande detaljplan för Hällbacken skulle området Lejde vara orört men med möjlighet för viss förtätning, se ovan. Med nuvarande förslag anser vi nu att det blir det total förtätning utan skyddande skärmområde närmast befintlig bebyggelse som alla andra detaljplaner
runt Hällbacken. Vi boende på Lejdevägen har valt att bo här för den lantliga miljön som med
den nya detaljplaner inte kommer att existera längre. Den största faktorn är den öppna yta och
mångfald som ängen innebär både i djur- och växtliv.
Vi boende på Lejde har förlikat oss med Hällbacken och viss förtätning samt står ut med den
ständiga förändringen, byggbuller, byggtrafik mm. på markområdet, för att vi skulle få bevara
vår lantliga miljö. Vi har inget emot att Luleå kommun vill bygga men av ovanstående skäl är
vi helt emot planförslaget med ytterligare sex tomter på ängen. Sparande av grönområden sker
allt längre från befintlig bebyggelse så vi måste söka oss till nyplanerade områden där det aktivt
planeras i närområdet.
Då exploateringsgraden enligt planförslaget är hög och ingen anpassning till befintlig bebyggelse har tagits, vilket är praxis, så vill vi låta ängen användas för jordbruk som tidigare.
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Detta är förenligt med kommunens vision 2020, Liv mellan Husen. Att inte bebygga ängen
skulle bidra till bättre miljö och minimera risken för förorening i fjärden.
Kommentarer:
De planerade tomterna är relativt väl tilltagna jämfört med de tomter som erbjuds på Hällbacken. De planerade tomternas storlek är anpassade utifrån närliggande bebyggelsekaraktär. En glesare tomtfördelning
är eftersträvansvärt i detta område. Exploateringsgraden är reglerad till högst 25 % av fastighetsarean,
dock högst 300 kvadratmeter byggnadsarea. Närliggande område är reglerad till samma andel av fastighetsarean men saknar reglering av maximal byggnadsarea.
Avseende synpunkterna om ökning av trafik och risk för ökad olycksrisk, se kommentarer till fastighetsägare, Lejde 1:20 och Lejde 1:21.
Godtas inte vårt bestridande så är vårt förslag att se över planförslaget med följande:
• Minska explaoteringsgraden och ta hänsyn till befintlig bebyggelse.
• Byt plats på planerade tomter i söder och planerat parkområde i norr. Anslut väg mot
norr och Hällbacken så blir övergången mer naturlig mellan områden än om man skulle
ansluta enligt planförslaget, då dessa byggnadstyper är mer likartade.
• In- och utfart anläggs norrut utan tillträde till Lejdevägen. Man slipper dra en ny väg från
den redan belastade Lejdevägen.
Med dessa enkla åtgärder kan man uppnå mycket för att bevara den lantliga miljön, områdets
karaktär samt biologiska mångfalden. Man minskar störningar på området som ovan nämnt.
Ängen kan brukas som fria ytor och plats för lek och rekreation. Att bevara planområdet borde
vara i linje med gröna kilar som kommunen har i sin vision 2020.
Kommentarer:
Se kommentarer till fastighetsägare Lejde 1:20, Lejde 1:21 avseende alternativa infartsvägar. Gällande
detaljplan för närliggande bostadsområde tillåts samma exploateringsgrad, dock utan en högsta tillåtna
byggnadsarea i kvadratmeter. Det är inte lämpligt att placera bostäder i norra delen av planområdet då
det finns en vattentäkt i direkt anslutning. En park planeras mellan det nya bebyggelseområdet i söder och
skogsområdet i norr. Det finns också tillgång till ytterligare ett nyetablerat parkområde i väster och anslutande strandområde i norr. Synpunkterna föranleder inga ändringar i planförslaget.

Ställningstagande och förändringar

Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar i plankartan
•
•
•
•

Grundkartan kompletteras med markhöjder.
En upplysning om att planavgift inte ska tas ut i samband med bygglov kompletteras.
Fastighetsbeteckningar på grundkartan ska kompletteras och redovisas på plankartan.
Snöupplag tas bort.

Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar planbeskrivningen:
• Ett tydliggörande kring VA, att området avses att anslutas till kommunalt VA samt att
utbyggnad av detta regleras via exploateringsavtal.
• Felaktig information om gällande genomförandetid justeras i planbeskrivningen.
• I avsnittet Genomförandefrågor justeras tidigare formulering om vad som gäller för planavgifter där ordet ”bygganmälan” stryks. Ny formulering, enligt: ”Inga planavgifter tas ut i
samband med bygglov”.
• Komplettering av vilka frågor som berörs i exploateringsavtal mellan kommunen och
exploatören läggs till i planbeskrivningen.
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• Ett tydliggörande varför avsteg görs från översiktsplanens intentioner att bevara jordbruksmark.
• Ett tydliggörande på vilket sätt miljökvalitetsmålet om ”ett rikt odlingslandskap” påverkas av planförslaget.
• Geoteknisk utredning kompletteras planarbetet och redovisas tillsammans med övriga
planhandlingar.
Därutöver görs även nedanstående förändringar.
• Utfartsförbud tas bort på plankartan. då denna reglering anses nödvändig.
• Planområdet har utökats för att säkerställa användning bostäder inom del av Lejde 1:21.,
detta för att plangränserna ska överrensstämma med fastighetsgränser.

Kvarstående synpunkter

Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett någon ändring i detaljplanen. Motivering till att dessa inte blivit tillgodosedda redovisas under respektive
yttrande.
• Planförslaget motverkar bevarande av grönområde, skyddsvärd ängsmiljö samt bevarande av odlingsbar jord. (Länsstyrelsen, fastighetsägare Lejde 1:20 och Lejde 1:21)
• Utformning av föreslagen bebyggelse avseende exploateringsgrad och att det inte stämmer överens med befintlig bebyggelsekaraktär. (Fastighetsägare Lejde 1:20 och Lejde 1:21,
Björsbyn 11:29, Lejde 1:5, Lejde 1:12, Lejde 1:19, Lejde 1:16, Lejde 1:14, Lejde 1:18, Riga 1:1)
• Trafiklösning avseende läget för ny infartsväg via Lejdevägen. (Fastighetsägare Lejde
1:20 och Lejde 1:21, Björsbyn 11:29, Lejde 1:5, Lejde 1:12, Lejde 1:19, Lejde 1:16, Lejde 1:14,
Lejde 1:18, Riga 1:1)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-02

AnneLie Granljung				
Planchef					

Daniel Rova		
Planhandläggare

Bilaga 1 Länsstyrelsens synpunkter
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Bilaga 1 till samrådsredogörelse

Bilaga 2 till granskningsutlåtande

