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Inledning
Detaljplanens syfte
Planens huvudsakliga syfte är att ändra användning inom fastighet Niemisel 
14:1 och del av Niemisel 6:100 för att möjliggöra försäljning av Niemisel 14:1 
som främjar bygden och lokal utveckling. Planen avser att utgå både från de 
förutsättningar som planbeskrivningen kartlägger och att i samverkan med 
Samhällsutvecklingsenheten och genom dialog förstå platsens kontext ur ett 
landsbygdsutvecklingsperspektiv. Planen syftar till att inrymma en flexibilitet 
som är följsam till befintliga och framtida behov och förutsättningar och som kan 
stärka den lokala bygden på lång sikt. Då planområdet innefattar en plats med 
kulturhistorisk betydelse, vilket dess bebyggelsekomposition vittnar om, syftar 
planen till att behålla gårdsrummets form och karaktär samt att ge vägledning 
gällande arkitektoniska kvalitéer till framtida bygglovsärenden.

Plandata

Planområdets läge och areal

Planområdet är ca 2 ha stort och centralt beläget i Niemisel, med närhet till 
flera lokala funktioner såsom busshållplats, lanthandel och många bostadshus. 
Planområdet ligger vid den lokala trafiknoden där väg 365 och Niemiselsvägen 
korsar varandra, vilka leder till Boden, Morjärv, Råneå och Gunnarsbyn. 
Planområdet är ca 2 ha stort och ligger norr om väg 356, öster om Kvarnån och 
väster om Niemiselvägen. Dess centrala läge i bygden kan avläsas i platsens his-
toriska användning som skola och mötesplats sedan tidigt 1900-tal.

Markägoförhållanden

Fastigheten Niemisel 14:1 och Niemisel 6:100 ägs idag av Luleå kommun.

Planprocessen

Planförfarande

Detaljplanen handläggs enligt standardförfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (2010:900). Ett standardförfarande används då detaljplanen  
anses förenlig med översiktsplanen och inte är av betydande allmänt intresse.

Tidplan

Enligt preliminär tidplan beräknas detaljplanen ställas ut för samråd under fjärde 
kvartalet år 2022 och för granskning under kvartal ett år 2023. Därefter kan pla-
nen gå till antagande.
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Bild som visar planområdet inom orange linje.

Handlingar

Planhandlingar

• Plankarta med bestämmelser och översiktskarta

• Planbeskrivning (denna handling)

Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen 
utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen 
rättsverkan.

Övriga handlingar 

Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:

• Grundkarta

• Fastighetsförteckning

Utredningar som bifogas

• Statusutredning, Kvarnåskolan Niemisel (Tyréns, 2022)

• Arkitektoniska kvalitéer, Kvarnåskolan Niemisel (Tyréns, 2022)
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Tidigare ställningstaganden
Planer och program

Översiktsplan

I den år 2022 antagna översiktsplanen ”Program till Vision Luleå 2040” anges 
att området ingår i område för landsbygd. Enligt översiktsplanens kan lands-
bygder som Niemisel, vilken ligger utanför de samlande och stadsnära byarna, 
ha både större möjligheter och frihetsgrad när det gäller bebyggelsens utveck-
ling. Tillskott av bebyggelse ska dock ske i närheten av befintlig bebyggelse 
och i närheten av allmän väg, så att underlag för service och gemenskap i byn 
stärks. Tillkommande bebyggelse ska samspela med den befintliga bebyggelse-
strukturen och med landskapets och bebyggelsens eller byns karaktär i övrigt. 
Landskapet längs Råneå älvdal anses vara en viktig kulturbärare och ska bevaras. 
Vidare ska stöd till byautvecklingsgrupper ge möjligheter till delaktighet och 
utveckling av en bygd. 

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet antogs i juni 2022 och är ett strategiskt och väg-
ledande dokument vad gäller bostadsbyggande och utvecklingen av bostadsbe-
ståndet i den kommunala planeringen. I programmet lyfts behov och utmaningar 
kopplade till boende och byggande på landsbygd, där efterfrågan på bostäder 
från barnfamiljer och andra som vill flytta till en landsbygdsmiljö försvåras av en 
stagnerad bostadsmarknad och finansieringsproblem. Det finns få boendealter-
nativ för den höga andel äldre invånare i småhus som vill bo kvar i bygden, men 
som behöver ändra sina boendeförhållanden. Som konsekvens bor man kvar i 
sina småhus vilket gör att bostadsmarknad och flyttkedjor avstannar.

Programmet har en målsättning om att främja möjligheten att bo på landsbyg-
derna. Utvecklingen på landsbygderna handlar dels om möjligheten att bo kvar 
under livets olika skeden, dels om landsbygderna som boendemiljö med höga 
kvaliteter som kan attrahera fler att flytta till kommunen. När befolkningen ökar 
behövs nya bostäder såväl på landsbygderna som i stadsbygden. En fungerande 
bostadsmarknad med olika bostadstyper ger förutsättningar för att behålla den 
service som finns samt att utveckla den. Det i sin tur stimulerar den lokala eko-
nomin och tjänsteutbudet. Likaså är det viktigt att de byggnader som redan finns 
ses som resurser för framtiden, att användas och utvecklas. En positiv tillväxt 
och utveckling av landsbygderna skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
utveckling av hela kommunen.

Planen bedöms vara i linje med bostadsförsörjningsprogrammets intentioner.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Gällande detaljplan för Niemisel (A397) vann laga kraft år 1981 och reglerar 
marken inom planområdet som Område för allmänt ändamål där kommun, 
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landsting eller stat måste vara huvudman [A]. Den gamla detaljplanen medger 
byggnad i två våningsplan, samt sutterängplan där terrängens lutning medger 
det. Huvudbyggnader får byggas med en maximal byggnadshöjd på 4,4 meter 
respektive 7,6 meter. Eventuella uthus har maximal byggnadshöjd på 2,8 meter. 
Planen kommer i delar upphävas i och med att den nya detaljplanen vinner laga 
kraft. Planen berör gällande planer enligt nedan: 

Kommunala beslut i övrigt

Kommunstyrelsen beslutade under sammanträdet den 8 april 2019 att:

1. Kommunstyrelsen ger Samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att utannonsera 
fastigheten Niemisel 14:1 där de som är intresserade av att förvärva fastigheten 
får anmäla sitt intresse och redovisa sina idéer för fastighetens fortsatta utveck-
ling. De som kan redovisa goda idéer som samtidigt främjar bygden och utveck-
lingen lokalt ges möjlighet att förvärva fastigheten.

2. Samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med 
detaljplanen, att avtalsservituten säkerställs och att utfarter från intilliggande 
fastigheter tryggas innan försäljning genomförs.

3. Biträdande kommundirektören får i uppdrag att underteckna köpehandlingar-
na.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 juni 2021 att ge 
Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för 
Niemisel 14:1 för att utreda lämplig användning inom fastigheten som kan möj-
liggöra försäljning samt att se över angöring.

Riksintressen
Planområdet berörs av följande riksintressen:

• Riksintresse för naturvården (3 kap 6 § MB)

• Riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 § MB)

• Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 9 § MB)

Strandskydd
Syftet med strandskyddet enligt 7 kap. 13 § miljöbalken är att långsiktigt trygga 
att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Generellt strandskydd gäller 100 
meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7 kap. 14 §. Enligt miljöbalken 7 kap. 
18 g § återinträder strandskyddet i ett område när en detaljplan ersätts med en 
ny detaljplan vilket innebär att frågan behöver prövas på nytt mot de nu gällande 
reglerna.

Plannr Aktbeteckning Namn Laga kraft

A397 Niemisel, Luleå kommun, Norrbottens län, Förslag till 
stadsplan

1981-04-10
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer regleras i 5 kap. Miljöbalken. Det finns miljökvalitetsnormer 
(MKN) framtagna för omgivningsbuller, luftkvalitet och vattenkvalitet. Det hand-
lar om de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för 
utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas 
med utan fara för påtagliga olägenheter. Vid planering och planläggning ska 
hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer.

Planområdet omfattas av MKN för vattenkvalitet. Miljökvalitetsnormen avseende 
luftkvalitet bedöms inte vara relevant för detaljplanen. Luleå kommun omfattas 
inte av den framtagna miljökvalitetsnormen avseende omgivningsbuller.

Mellankommunala förhållanden
Planen bedöms inte påverka några mellankommunala förhållanden.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Kommunen ska enligt miljöbalken 6 kap. 5 § undersöka om genomförandet av 
planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan. Enligt miljöbalken 6 kap. 6 § ska undersökningen identifiera omständig-
heter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Samråd gällande 
undersökning om betydande miljöpåverkan ska hållas med länsstyrelsen enligt 
miljöbalken 6 kap. 6 § 2p och 10 §.

Gällande detaljplan från 1981. Aktuellt planområde inringat med svart linje.
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Kommunens bedömning

Kommunen har tagit ställning till att detaljplanen inte innebär risk för betydande 
miljöpåverkan.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen har i ett yttrande daterad 2021-11-23 delat kommunens bedöm-
ning, att planens genomförande inte innebär risk för betydande miljöpåverkan. 
En strategisk miljöbedömning har därför inte upprättats. 

Länsstyrelsen anser att eftersom detaljplaneändringen möjliggör ändrad använd-
ning av byggnaderna kan konsekvensen på längre sikt ändå bli behov av änd-
ringar av byggnaderna som kan påverka deras kulturhistoriska värden. 
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Förutsättningar och förändringar
I detta avsnitt redovisas samlat under varje rubrik detaljplanens förutsättningar 
följt av förändringar och tänkbara konsekvenser.

Bebyggelse

Bebyggelsens förutsättningar 

Niemisel 14:1 är bebyggd med tre befintliga byggnader avsedda för skolversam-
heten som inrymdes på fastigheten. De tre byggnaderna och gården utgör till-
sammans en kulturhistoria med tydliga och väl bevarade byggnadsstilar som be-
rättar om Niemisels historia under andra delen av 1900-talet. Bebyggelsen består 
av två byggnader som är drygt 70 år gamla (Kvarnåskolan och skolköksbygg-
naden) och är byggda i en tid då materialval gjordes för att hålla under många 
decennier. Den tredje byggnaden är en gymnastikbyggnad som tillkom senare. 
Entréerna vetter mot gården som mestadels består av grusad mark och resliga, 
fullvuxna tallar, vilka bidrar till gårdens rumslighet och karaktär. I fastighetens 
södra del finns en isrink och tallskog.

När den kommunala skolverksamheten stängdes 2008 öppnades en fristående 
förskola i en del av Kvarnåskolans lokaler med ett tillhörande tillagningskök i del 
av skolköksbyggnaden. Den övriga bebyggelsen har nyttjats av olika föreningar 
såsom Niemisels allmänna idrottsklubb och PRO. Platsen har även utgjort en 
lokal samlingsplats för evenemang och tillställningar.

Under planprocessen har Tyréns (2022) på uppdrag av Stadsbyggnads-
förvaltningen tagit fram två rapporter där den ena innefattar en statusrapport 
av fastighetens bebyggelse. Rapporten uppskattar bebyggelsens skick och ger 
förslag på byggnadsåtgärder, energiåtgärder, framtida användningsområden och 
en kostnadsuppskattning för åtgärderna. En kalkyl för rivning av bebyggelsen är 
framtagen som ett jämförande underlag inför framtida ställningstaganden.

Skolbyggnadens/huvudbyggnadens västra del (förskola)

Gymnastikbyggnaden

Skolbyggnadens/huvudbyggnadens östra del.

Skolköksbyggnaden
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Den andra rapporten innefattar en sammanställning av befintliga arkitektoniska 
kvalitéer. Rapporten innehåller en dokumentation och bedömning av bebyggel-
sens detaljer och helhetsuttryck samt förslag på tillvägagångssätt vid ombygg-
nation. Rapporten är tänkt som ett underlag som kan ge vägledning i framtida 
ombyggnationer och renoveringsprojekt. Bifogat till rapporten finns även en 
planskiss med en grov indelning som visar hur huvudbyggnaden skulle kunna 
omvandlas till lägenheter.

Syftet med rapporterna har varit att vägleda den nya detaljplanens utformning 
och planbestämmelser och biläggs planbeskrivningen. Slutsatser som kan dras 
med dessa som bakgrund är att de befintliga byggnadernas robusthet och flexibi-
la rumslighet har potential att kunna omvandlas för att passa både nya använd-
ningsområden och befintliga verksamheter. Skolans bebyggelse har även en kul-
turell och historisk betydelse för Niemisel som samlande plats för utbildning och 
möten mellan människor. Trots att bebyggelsen har stor potential för omvandling 
visar även statusrapporten att samtliga byggnader är i behov av åtgärder inom en 
femårsperiod för att säkerställa deras livslängd och hållbar drift. Den visar även 
misstanke att det finns förekomst av asbest i interiöra element, rörledningar och 
ventilation, PCB i fogar och kvicksilver i slöjdsalarnas avloppsböjar, vilket kan 
innebära att miljösanering behöver genomföras vid ombyggnation. 

Förändringar i bebyggelsen

Markanvändning

Planförslaget grundas på samverkan mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och 
Samhällsutvecklingsenheten samt dialog med representanter från lokala byaför-
eningar som uppvisat intresse att förvärva fastigheten. 

Planområdets användning ändras till kvartersmark och allmän plats. 
Kvartersmarken medger användning Bostäder [B], Skola [S] och Centrum [C]. 
Kombinationen av användningbestämmelser har ingen inbördes hierarki och syf-
tar till att säkerställa befintlig förskole- och föreningsverksamhet samt att uppnå 
en flexibilitet som kan möjliggöra att platsen utvecklas i olika riktningar bero-
ende på förutsättningar och behov. Allmän plats reglerar Natur [NATUR] och 
Gata [GATA] i enlighet med planområdets befintliga utformning och säkerställer 
angöring till Kvarntorpsvägen från Niemiselsvägen.

Med användningen Bostäder avses boende med varaktig karaktär. I användning-
en ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till 
exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbo-
städer och liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om 
inte vårdinslaget är för stort. I användningen ingår också bostadskomplement av 
olika slag. Bostadskomplement kan ligga i eller i anslutning till bostaden och är 
sådant som är till för de boendes behov. Det kan till exempel vara garage, parke-
ring, tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet, växthus, lekplats och miljöhus för 
flerbostadshus. 

Användningen Skola tillämpas för områden för förskola, fritidshem, skola eller 
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annan jämförlig verksamhet. Även komplement till verksamheten skola ingår i 
användningen.

I användningen Centrumverksamhet ingår till exempel butiker, restauranger, 
kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, hantverk och annan service. I använd-
ningen ingår även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslo-
kaler, vuxenutbildning, hotell och vandrarhem.   

Resterande del av Niemisel 14:1 planläggs som allmän plats med användnings-
bestämmelsen Natur [NATUR]. Användningen Natur används för friväxande 
grönområden som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst begrän-
sat underhåll. Även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra 
komplement till naturområdets användning ingår.

Uttnytjandegrad

Kvartersmarken regleras med egenskapsbestämmelsen Största byggnadsarea är 
1900 kvm inom användningsområdet [e₁]. Detta innebär att befintliga byggnader 
säkerställs med möjlighet till komplement för nödvändiga anpassningar, samt 
att platsen kan tillföras en ny huvudbyggnad för att inrymma fler funktioner. 
Marken är idag bebyggd med cirka 1150 kvm. 

Kvartersmarken regleras även med bestämmelsen Största byggnadsarea är 700 
kvm per byggnad [e₂]. Bestämmelsen syftar till att säkerställa befintliga byggna-
dernas utbredning med möjlighet till komplement för att exempelvis öka till-
gänglighet och funktionalitet. De syftar även till att säkerställa att eventuell ny 
bebyggelse harmoniserar med de befintliga volymernas utbredning på ett sätt 
som bidrar till gårdens komposition. 

Bebyggelsens utformning

All bebyggelse inom kvartersmark regleras med en högsta nockhöjd på 11,0 m 
[h₁] vilket säkerställer befintliga byggnader. Del av kvartersmarken regleras 
med egenskapsbestämmelse för minsta takvinkel som anges till 25 grader [o₁]. 
Bestämmelsen säkerställer Kvarnåskolans och skolköksbyggnadernas befintliga 
takvinkel samt att nya exploateringar harmoniserar med dessa. Bebyggelsen i 
Niemisel består till största del av sadeltak och bestämmelsen säkerställer att nya 
byggnader utformas med hänsyn till kontextens bebyggelselandskap. 

Kvarterets struktur

Planområdets kvartersmark regleras med sekundär egenskapsgräns och bestäm-
melsen Trädet går endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk [n₁]. 
Bestämmelsen syftar till att bevara karaktären som rummet mellan husen och 
träden bildar. Exploatering med en mer omfattande byggnadsvolym måste ta 
hänsyn till de befintliga träden på ett sätt som förväntas förstärka gårdbildning-
en. Bestämmelsen förhindrar inte att gården bebyggs av komplementbyggnader, 
lekutrustning eller liknande som tar med hänsyn till trädens placering.
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Gestaltning

Rapporten om arkitektoniska kvalitéer beskriver den befintliga bebyggelsens 
gestaltning både exteriört och interiört. Kvarnåskolan och skolköksbyggnaden 
har fasader i rött tegel och är drygt 70 år gamla. Många exteriöra originaldetaljer 
är bevarade, t.ex. i tegelsättningen, viss formgjuten betong, fönsterdetaljering och 
takfötter. Även interiört är många originaldetaljer bevarade t.ex. korridorer, trap-
por och fönsterbänkar i marmor, radiatorer i originalskick, dörrpartier i ädelträ 
och tidstypiskt räcke i plattjärn. 

Exteriört bör tegelfasaderna bibehållas på befintlig bebyggelse då de i stort är i 
mycket bra skick. Eventuella frostsprängningar och andra skador går bra att laga 
i med nytt eller återanvänt tegel.

Interiöra orginaldetaljer är värdefulla för byggnadernas helhetsintryck och histo-
ria. Då de håller hög kvalitet kan de vid behov i stor utsträckning renoveras och 
livslängden förlängas.

Vid större ombyggnader, som tex till bostäder, kommer stora delar av interiören 
att förändras, men marmorgolv, räcken, fönsterbräden, vissa glaspartier samt 
fönster kan om möjligt sparas. Ny interiör kan också formges med materialval 
som harmoniserar med byggnadernas ursprung.

Gymnastikbyggnaden är ca 50 år gammal och består av två sammansatta voly-
mer med gul respektive röd fasad. Byggnaden är tidstypisk och förefaller vara i 
originalutförande även om en del detaljer är utbytta. Vid renovering, ombygg-
nad eller tillbyggnad av gymnastikbyggnaden ska val göras utifrån byggnadens 
funktion. Dock finns ett värde i att välja kulörer och material i samklang med 
det befintliga. Träpanelen är exempel på ett ytskikt som ger en stark identitet åt 
interiören.

De tre byggnaderna och skolgården utgör tillsammans en kulturhistoria med 
tydliga och väl bevarade byggnadsstilar som berättar om bygdens historia under 
andra delen av 1900-talet. Ur det perspektivet är det värdefullt att byggnadernas 
volymer och exteriörer hålls intakt.

Friytor och lek

Enligt Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga! - En vägledning för 
planering, utformning och förvaltning av skolan och förskolans utemiljö” bör 
friytan ligga på 40 kvm/barn. Det är dock kommunens ansvar att bedöma och 
ta ställning till vad som ska anses som tillräckligt stor friyta, och hur detta ska 
tillgodoses i planering och prövning. 

I bedömningen måste man utgå från de lokala förutsättningarna och se samspelet 
mellan storlek och utformning. Ju högre kvalitet en friyta har, i form av grönska 
och välplanerade lekytor, desto mer tid spenderar barn utomhus. Större kvalitet 
på friytan kan motivera mindre yta än de ytor som Boverket anser vara rimliga.

Förskolan har idag en förskolegård som är ca 1000 kvadratmeter, vilket en-
ligt Boverkets vägledning inrymmer 25 förskolebarn. På fastigheten finns lek-
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plats och friyta för barn som en viktig beståndsdel av förskoleverksamheten. 
Förskolans gård är utrustad med lekställningar av olika slag, sandlådor, m.m, 
lämpliga för barns lek. Vid eventuell utökning av förskolans verksamhet som 
överstiger 25 förskoleplatser finns yta på fastigheten som gör det möjligt att 
utöka förskolegården. Utöver den egna gården har förskolan även tillgång till 
aktivitet och utevistelse i skogsmiljö i direkt närhet, vilket bedöms kunna tillgo-
doses som ytterligare friyta. Vid tillkomst av bostäder på kvartersmarken finns 
även utrymme som tillgodoser friytor kopplat till bostäderna inom planområdet.

Rekreation och friluftsliv

Planområdet är lokaliserat med natur i sin direkta omgivning och vattendraget 
Kvarnån ligger direkt till väster om planområdesgränsen. Råneälven är belägen 
drygt 600 m från planområdet och erbjuder stora möjligheter till rekreation och 
friluftsliv i naturen. Öster om planområdet går en skoterled vintertid. Det finns 
stora möjligheter för friluftsliv och rekreation i närområdet.

Kulturhistorisk värdefull miljö

Historik 

Kvarnåskolan byggdes tidigt 1950-tal i samband med skolreformen om nioårig 
enhetsskola, som syftade till att vara uppsamlande för landsbygden. Dåvarande 
Råneå kommun var en av kommunerna som prövade att implementera reformen. 
Den nuvarande huvudbyggnaden arkitektritades i tidstypisk karaktär och ersatte 
den mindre skolbyggnad som funnits på tomten sedan 1925. Kvarnåskolan huse-
rade ca 350 elever och 30-40 lärare en tid.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Det finns inget underlag som pekar ut kulturmiljövärden i detta område eller i 
direkt angränsning till planområdet. Området omfattas inte heller av bevaran-
deprogram för odlingslandskapet eller kulturmiljöprogram. I samråd gällande 
undersökning för betydande miljöpåverkan lyfte Länsstyrelsen att de konse-
kvenser som detaljplanen kan medföra på bebyggelsens kulturhistoriska vär-
den ska behandlas i bygglovsprocessen. Under planprocessen har rapporten 
”Arkitektoniska kvalitéer, Kvarnåskolan Niemisel” (Tyréns, 2022) framtagits 
där bebyggelsen inventerats och lämpliga förslag på omvandling har beskrivits. 
Rapporten biläggs planbeskrivningen och syftar till att utgöra ett vägledande 
underlag i framtida ärenden.

Med anledning av att diverse åtgärder i bebyggelsen har skett som kan anses 
på ett avgörande sätt ha förändrat skolbyggnadernas ursprungliga gestaltning 
sett till dess helhet (exempelvis fönsterbyte) införs inga egenskapsbestämmelser 
som syftar till att reglera bebyggelsens gestaltning. De befintliga byggnadernas 
gestaltning besitter kvalitéer som är värdefulla, men det är framför allt platsens 
historiska funktion, vilken synliggörs i gårdens rumsbildning, som besitter en 
avgörande kulturhistoria. Gårdsbildningen skyddas genom [n₁].
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Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Naturmiljö

Landskap och ekosystem

Till väster om fastigheter rinner Kvarnån, som är Natura 2000-skyddat på grund 
av dess funktioner för ekosystemet och dess biologiska mångfald. Råneälven som 
är ett utpekat riksintresse för naturvård ligger drygt en halv kilometer väster om 
planområdet. Planområdet innefattas i det utpekade riksintresset för naturvård 
som en del av Råneå älvdal. Planen bedöms inte ha någon betydande påverkan 
på landskap och ekosystem.

Vegetation och djurliv

Planområdet omfattas av redan exploaterat område samt naturmark som domi-
neras av tallskog. Det finns inga skyddade arter dokumenterade på planområdet.  

Offentlig och kommersiell service
Verksamheterna inom planområdet ugör några av de huvudsakliga mötesplater-
na i Niemisel och en viktig del av byns service, förskolan, finns här, samt ett gym 
och samlingslokal. Det finns även en dagligvaruhandel i Niemisel cirka 250 m 
norr om Kvarnåskolan. 

Trafik 

Gång- och cykeltrafik

Det finns inget separat gång- eller cykelnät i Niemisel. Fordon och oskyddade 
trafikanter samnyttjar lokalgatorna givet de låga trafikflödena.

Biltrafik

Planområdet ligger direkt norr om väg 356 vilken leder till Boden västerut och till 
Morjärv österut, samt väster om Niemiselvägen vilken leder till Gunnarsbyn åt 
norr och till Råneå åt söder. 

Kollektivtrafik

Planområdet ligger cirka 250 meter från hållplats ”Niemisel Affären” som trafike-
ras av Länstrafikens kollektivtrafik.

Parkering

Det finns uppställningsplatser för personbilar öster om skolbyggnaden, i anslut-
ning till fastighetens angöring. I dagsläget samnyttjas parkeringsytan. Om behov 
av ytterligare parkering uppstår vid exempelvis tillkomst av bostäder finns gott 
om yta på fastigheten som möjliggör att anordna ytterligare bil- och cykelparke-
ringsplatser inom fastigheten.
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Angöring/varumottag/utfarter

Planområdet angörs från Niemiselsvägen via Kvarntorpsvägen, vars befintliga 
linjedragning är planstridig enligt detaljplanen A397. Den utritade lokalgatan i 
tidigare detaljplan genomfördes aldrig och reglerade utfartsförbud vid den be-
fintliga in- och utfarten. Den befintliga angöringen bedöms som mer lämplig att 
planlägga än den tidigare detaljplanens utformning då den nuvarande angöring-
en uppfyller sitt syfte och funktion.

Planen ändrar placeringen av angöring till lokalgatan Kvarntorpsvägen för att 
överensstämma med gatans verkliga position och regleras med Gata [GATA]. 
Utfartsförbudet upphävs där Kvarntorpsvägen ansluter till Niemiselsvägen. 
Marken som tidigare planlades som Gata regleras som allmän platsmark med 
användningen Natur [NATUR].

Marken längs Niemiselsvägen regleras för att inte förses med byggnad för att 
säkerställa god sikt för trafikanter. 

Varutransporter sker idag via Kvarntorpsvägen och befintlig tillfart. Det finns 
även en vändplan och utrymme för avlämning.

Tillgänglighet
Att människor med olika typer av funktionsvariationer och i alla åldrar kan bli 
fullt delaktiga i samhällslivet, ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla 
ytor ska göras tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper av människor 
så långt det är möjligt. Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet - allt 
från den faktiska framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergier som 
gör det svårt för vissa människor att vistas i miljön eller sådant som kan orsaka 
känslan av otrygghet, till exempel bristande belysning eller skötsel. 

Fastigheter avsedda för bebyggelse med tillhörande infarter och entréer ska en-
ligt plan- och bygglagen vara användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Detta gäller om det inte är obefogat med hänsyn till ter-
rängen och förhållandena i övrigt. 

Byggnader och friytor ska vara tillgängliga för alla, vilket bland annat ställer 
krav på att entréer och friytor utförs utan nivåskillnader eller andra hinder. 
Parkeringsplatser för funktionsnedsatta bör anordnas nära huvudentréer. 
Boverket byggregler (BBR) gäller för att säkerställa att en god tillgänglighet 
uppnås, både för omgivande mark och inom byggnader. Tillgänglighetskraven 
regleras inte i detaljplanen, utan följs upp i kommande bygglovsskede.

Markförhållanden

Geotekniska förhållanden

Marken inom och i anslutning till planområdet består av morän enligt SGUs 
jordartskarta. Planområdet och omkringliggande område är bebyggt sedan 
tidigare varför grundläggningsförhållandena bedöms som goda vid eventuell 
nybyggnation.
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Markhöjder inom planområdet varierar mellan cirka 26,5 meter – 28,5 meter. 
Terrängen är lägst i den västra delen av planområdet, mot Kvarnån, som ligger 
nedsänkt i terrängen.

Markradon

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon enligt Luleå kommuns 
markradonutredning från 1987.

Förorenad mark

Inga identifierade potentiella förorenade områden finns inom Länsstyrelsens 
databas för inventerade förorenade områden för planområdet.

Risk för ras och skred

Det finns ingen utpekad risk för ras och skred enligt SGUs (Statens Geotekniska 
Institut) samordnade kartunderlag för ras, skred och erosion.

Vattenförhållanden

Vattenområden

Planområdet berör inga vattenområden. 

Dagvatten

En stor andel av planområdet består av genomsläpplig markyta såsom grus eller 
naturmark och är inte anslutet till något dagvattensystem. Markytor inom kvar-
tersmarken säkerställer områden som inte får bebyggas och att ytor för infiltra-
tion av dagvatten ska vara fortsatt tillgängliga. 

Snöhantering

Fastighetsägaren ansvarar för snöhanteringen inom planområdet. Kommunen 
ansvarar för snöröjning av lokalgator. Ytor för snöupplag finns inom fastighet.

Hälsa och säkerhet

Åtkomst räddningsfordon

Framkomligheten för räddningstjänsten till och från planområdet bedöms som 
god. Ett genomförande av detaljplanen medför inga förändringar kopplat till 
räddningstjänstens behov. Planområdet ligger dock utanför räddningstjänstens 
insatsområde, vilket innebär att utrymningshjälp med brandstege inte kan räknas 
som en utrymningsåtgärd. Krav på brandskydd och utrymning varierar beroen-
de på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Nödvändiga åtgärder för att tillgo-
dose rätt säkerhetsnivå regleras i BBR och kontrolleras i bygglovsskedet.

Risk för höga vattenstånd

Planområdets lägsta punkt är uppmätt till +26,5 m. Kvarnån, som är mottagande 
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vattendrag för planområdet är belägen i en sänka där utrymme finns för högre 
vattenstånd vid kraftig nederbörd. Därmed bedöms risken för höga vattenstånd 
som kan medföra en säkerhetsrisk som låg. 

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och avlopp för spill- och dricks-
vatten. Luleå Miljöresurs (Lumire) innehar ledningsrätt för vatten- och avlopps-
ledningar som korsar planområdet från syd till norr. 

För ledningarna upplåtes ett markreservat för allmännyttiga underjordiska led-
ningar [u] till en bredd om 10 meter. Inom det upplåtna området får markägaren 
inte uppföra byggnad eller utföra annan åtgärd som kan försvåra ledningsrätter-
nas utövning.

Värmeförsörjning

Planområdet ingår inte i det kommunala fjärrvärmenätet. 

El-, tele- och IT-försörjning 

Luleå Energi försörjer fastigheten och området med ström. En lågspänningsled-
ning går inom planområdets norra del och ansluter till huvudbyggnaden.

Avfallshantering

Avfallshanteringen ska ske i enlighet med Luleå kommuns renhållningsföreskrif-
ter.
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Konsekvenser
Riksintressen och skyddade områden
Med avseende på riksintresset för friluftsliv (3 kap 6 § MB), riksintresset för 
naturvård (MB 3 kap 6 §) samt riksintresset för totalförsvaret, påverkansområ-
de lågflygningsområde (3 kap 9 § MB) är bedömningen att dessa inte påverkas 
negativt av planens genomförande. Planområdet innebär användning av redan 
exploaterad mark och bedöms inte påverka riksintresset för friluftsliv, naturvård 
eller totalförsvaret.

Kvarnån ligger väster om planområdet och är en del av Natura 2000-området 
Råneälven som har mycket höga naturvärden förknippade med det oreglerade 
älvsystemet. Exempel på viktiga kvalitéer är fritt vandrande fisk, småkryp, flod-
pärlmussla, utter, fågelliv, etc. Detta innebär att dess strandzoner är lika värde-
fulla även om de inte omfattas av Natura 2000. 

Planområdet omfattar inte Kvarnån och medger därmed inga ingrepp i vatten-
området eller dess strandzoner. Planen regleras inte med en användning som 
innebär negativ påverkan på vattendraget. Planens genomförande bedöms inte 
påverka Natura 2000-området.

Strandskydd

Det generella strandskyddet gäller, vilket innebär att 100 m från strandlinjen är 
strandskyddad zon. Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmän-
hetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet. Inom strandskyddat område får inte åtgärder vidtas som strider mot 
strandskyddets syfte. 

Merparten av den i detaljplanens befintliga bebyggelsen ligger inom strandskyd-
dat område. Enligt 7 kap MB innebär det förbud att uppföra nya byggnader inom 
ett område av 100 meter från strandlinjen, såväl på land som i vatten.

Som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet framför kommunen att områ-
det redan är ianspråktaget med befintlig bebyggelse och anläggningar som bland 
annat lekytor, parkering och isrink. 

Planområdet omfattar inte eller angränsar mot strandlinjen. Det är ca 20 meter 
mellan strandlinjen och planområdesgränsen. Detta markområde fortsätter reg-
leras som naturmark enligt dess gällande detaljplan (A397) vilket säkerställer ett 
bevarande av goda livsvillkor för djur- och växtlivet, fri passage och allmänhe-
tens tillgång till området.

Strandskyddet upphävs inom all kvartersmark.

Miljökvalitetsnormer 
Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska och kemiska status, det vill säga 
dess miljötillstånd, bedöms enligt en femgradig skala: hög/god/måttlig/otillfreds-
ställande/dålig för ekologisk status samt uppnår/uppnår ej god för kemisk status. 



19

Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska uppnå minst miljök-
valitetsnormen god status år 2027. Dessutom får statusen i vattenförekomster inte 
försämras, de ska istället förbättras eller bevaras.

Enligt VISS klassas Kvarnåns ekologiska status som måttlig och dess kemiska 
status som ej god. Klassificeringen av den ekologiska statusen beror på den dåliga 
konnektiviteten i vattendraget, bland annat på grund av vandringshinder i form 
av flertalet vägtrummor utanför planområdet. Klassificeringen av den kemiska 
statusen beror på kvicksilver och PBDE. Idag överskrids gränsvärdena för kvick-
silver och PBDE i alla ytvatten i Sverige.

Då planförslaget inte medger några ingrepp i Kvarnån och användningen inte 
medger en användning som i övrigt påverkar Kvarnåns status, bedöms inte vat-
tenstatusen påverkas negativt av planens genomförande.

Hälsa och säkerhet

Buller, vibrationer och andra störningar 

Planen medger inga verksamheter som medför buller, vibrationer eller andra 
störningar. 

Förorenad mark

Det finns inget befintligt underlag eller indikationer på att planområdet innehåll-
er markföroreningar som kan ha påverkan på hälsa och säkerhet.

Transporter av farligt gods och andra riskfaktorer 

Verksamheterna inom planområdet förväntas inte generera transporter av farligt 
gods eller andra riskfaktorer.
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Genomförande
Organisatoriska frågor

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är fem år efter det datum planen vinner laga 
kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då 
ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behö-
ver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

Kommunen avser att sälja fastighet Niemisel 14:1 till intressent efter att detaljplan 
är upprättad.

Del av fastighetens (Niemisel 14:1) södra del och nordöstra hörn, reglerad som 
allmän platsmark med användning Natur [NATUR], styckas av och överförs till 
den kommunala fastigheten Niemisel 6:100. Kvarntorpsvägens nya utbredning 
regleras som allmän platsmark med användning Gata [GATA] och överförs till 
Niemisel 6:100.

Rättigheter

Rättighet för VA-ledningar går genom planområdet. Rättigheten säkerställs med 
markreservat för underjordiska ledningar [u] på kvartersmark och allmän plats-
mark.

Gemensamhetsanläggningar och servitut

Under arbete.

Ekonomiska frågor

Planekonomi och exploateringsavtal 

Planavgift ska tas ut i samband med bygglovsansökan enligt gällande taxor. 
Detaljplanen upprättas på initiativ av Luleå kommun i syfte att sälja fastigheten 
Niemisel 14:1 till intressent efter att detaljplan vinner laga kraft.
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Medverkande i projektet 
Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med 
andra kommunala förvaltningar och konsulter från Tyréns AB.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift 2022-10-07

Frida Lindberg    Sofia Andersson

Planchef     Planarkitekt

       


