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Bakgrund 

Plan- och tillväxtutskottet  beslutade den 17 november 2014 (§ 99) att ge Stadsbyggnadskontoret 
(nuvarande Stadsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Kallax 
17:1 m.fl. Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.

Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 
5 kap. 7 §, plan- och bygglagen). För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för 
att ge möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga 
berörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. Vid utökat förfarande ska samrådstiden vara 
minst tre veckor.

Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden 16 februari – 7 mars 2016. 
Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, på Stadshuset samt på 
Stadsbiblioteket. En kungörelse om planförslaget och samrådet har dels anslagits på kommu-
nens anslagstavla, dels införts i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Social-
demokraten den 12 februari 2016.

Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala 
förvaltningar och bolag. 

Under samrådstiden inkom 14 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Försvarsmakten, 2016-02-15,
• Skanova, 2016-02-17.
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Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Fastighetsägare, Kallax 5:27, 2016-02-15 och 2016-03-07,
• Fritidsförvaltningen, 2016-02-19,
• Fastighetsägare, Kallax 9:1,2016-02-22 och 2016-02-23,
• Trafikverket, 2016-03-01,
• Räddningstjänsten 2016-03-02,
• Lantmäteriet, 2016-03-04,
• Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2016-03-04,
• Arrendator, Kallax 5:27, 2016-03-07,
• Kallax Samfällighetsförening, 2016-03-08,
• Länsstyrelsen, 2016-03-08.
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin hel-
het finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas (bilaga 1).

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

Myndigheter
Länsstyrelsen
Anser att förutsättningarna för ett rationellt brukande av det jordbruksmarksskifte där infarts-
vägen till planområdet föreslås placeras kan försvåras på grund av arealminskningen, att stör-
ningsrisken för de boende kan vara större än kommunen bedömt samt påpekar att jordbruks-
mark skyddas av miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

Den föreslagna infartsvägen har mycket begränsad påverkan arealmässigt (ca 0.16 ha, dvs ca  0,6 % av 
skiftet och ca 0,3 % av de båda markskiften som gränsar till planområdet) och ingen påverkan på arron-
deringen då infartsvägen är lokaliserad direkt i anslutning till ett befintligt större dike. Kommunen anser 
att detta intrång ska ställas i relation till det ökade transportarbete för all framtid som de boende i plan-
området får om infartsvägen istället förläggs genom skogsmarken omedelbart söder om jordbruksmarken. 
Förlängningen av transporterna mot den sannolikt viktigaste målpunkten Luleå norrut på Måttsundsvä-
gen uppgår i så fall åtminstone till ca 375 m per resa, med åtföljande ökad resursförbrukning av bl a fos-
sila bränslen. På mycket lång sikt, dvs fastigheternas livslängd, blir ökningen då mycket stor. Kommunen 
anser att en kortare transportväg här är sammantaget bättre utifrån målet om ett långsiktigt mer  hållbart 
samhälle. Dessutom kommer det i bostadsområdet i trädgårdarna på tomtmark att tillskapas avsevärt mer 
mark som kan producera livsmedel än den minskning av sådan mark som infartsvägen orsakar.

För att ytterligare minska riskerna för störningar för de boende från jordbruksdriften ska det föreslagna 
grönområdet mellan bostadstomter och jordbruksmark göras något bredare.

Länsstyrelsen påpekar att nya och omledning av gamla diken för avvattning kräver anmälan/
tillstånd samt att det bör framgå hur eventuella sulfidjordar ska omhändertas.

Det ska framgå av planhandlingarna att sådan anmälan/tillstånd krävs och hur eventuella sulfidjords-
massor ska omhändertas.

Länsstyrelsen påpekar att underliggande utredningar om geotekniska förhållanden m m ska 
bifogas planhandlingarna.
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Dessa utredningar ska bifogas planhandlingarna under granskningsskedet.

Länsstyrelsen påpekar vidare att alla införda planbestämmelser ska vara förkla-
rade och motiverade i planbeskrivningen.

Trafikverket 

Påpekar att den nya väganslutningen mot väg 580 (Kallaxvägen) ska föja VGU 
(Vägars och gators utformning) och Trafikverket ska ges tillfälle att godkänna 
detaljutformningen innan byggande. Tillstånd från Trafikverket krävs för arbete 
inom vägområde.
Planbeskrivningen kompletteras med denna information.

Lantmäteriet

Anser att planbeskrivningen bör kompletteras med information av vad ett ge-
nomförande av planen medför för berörda samfälligheter.
Planbeskrivningen kompletteras med denna information.

Kommunala förvaltningar och bolag
Fritidsförvaltningen 

Framför att en gång- och cykelbana bör anläggas efter Måttsundsvägen.

Denna fråga behandlas inte i denna detaljplan utan i annat sammanhang.

Räddningstjänsten

Påpekar att markbrandposter ska finnas i området, med maxavstånd 150 meter 
och vattenflöde enligt Svenskt vattens riktlinjer.
Synpunkten är en viss ändring av den praxis som tidigare funnits i Luleå kommun. En 
strikt tillämpning av Svenskt vattens riktlinje medför sannolikt att dricksvattenkvaliteten 
kan försämras i aktuellt planområde. Här finns därför troligen en principiell målkonflikt-
mellan angelägna samhällsmål. Behovet av brandposter bör därför kunna bedömas såväl 
principiellt som utifrån förutsättningarna i varje enskild detaljplan. Stadsbyggnadsför-
valtningen tar initiativ till en särskild principdiskussion med Räddningstjänsten i denna 
fråga. Vid projekteringen beslutas därefter om behovet av brandposter i planområdet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Påpekar att då skyddsavståndet för den föreslagna avloppsanläggningen är 
minst 50 meter till närmaste bostadstomt, så är den närmast belägna tomten inom 
planområdet olämplig. Vidare är det oklart om vägen till avloppsreningsverket 
ska ingå i planområdet samt om avloppsreningsverket även är dimensionerat för 
en förskola.

Själva avloppsanläggningen ska placeras inom den nordöstra delen av det avsatta områ-
det E2, vilket medför att skyddsavståndet till närmaste tomtgräns överstiger 50 meter. 
Tillfartsvägen till avloppsreningsverket ska klargöras i planförslaget liksom frågan om 
dimensionering av reningsverket. Förslaget om förskola utgår.

Anser att en planbestämmelse om att avlopps- eller golvbrunn i garage ej får an-
ordnas ska införas för att skydda grundvattnet i området vilket också är grund-
vattentäkt.

Skyddet av grundvattnet är viktigt. En sådan bestämmelse som föreslås är dock inte 
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möjlig att införa enligt plan- och bygglagen. Den nödvändiga hänsynen till skyddet av 
grundvattnet får göras i bygglovskedet när vattenskyddsområdet med skyddsföreskrifter 
är fastlagt. 

Anser att det ska upprättas ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter, tyd-
liggörande av eventuella restriktioner för tomtmarks användning pga behovet av 
grundvattenskydd samt beskrivning av själva vattentäktens läge.

Detta ska göras av exploatören och vara klart innan en första bygglovansökan inom plan-
området kan behandlas.

Anser att det ska redovisas hur befintliga diken ska sparas, samt nya diken ska 
dras, hur dag- och dränvatten ska omhändertas samt hur diken och vägtrummor 
ska dimensioneras.

Detta redovisas översiktligt i planförslaget. Detaljerat görs detta i senare projektering.

Anser att källare inte bör tillåtas i planen.

En sådan bestämmelse införs på plankartan.

Anser att fasadmaterial bör regleras genom planbestämmelser.

För detta område saknas stöd i översiktsplanen, dvs tydliga kulturhistoriska eller land-
skapliga värden, som kan motivera en sådan reglering. 

Föreslår att begreppet bygganmälan tas bort på plankartan och att ordet rörelse-
hindrad byts mot funktionsnedsatt i planbeskrivningen.

Dessa redaktionella ändringar ska göras i planhandlingarna.

Föreslår att planbeskrivningen kompletteras med kommunens intentioner om 
hållbar energianvändning.

Detta görs i förkortad form.

Övriga  
Fastighetsägare, Kallax 5:27
Medger inte att ny väg byggs och anser att en ny väg över odlingsmarken på 
fastigheten 5:27 är förödande för arrendatorns jordbruksverksamhet.
Den föreslagna infartsvägen har mycket begränsad påverkan arealmässigt (ca 0.16 ha, 
dvs ca  0,6 % av skiftet och ca 0,3 % av de båda markskiften som gränsar till planområ-
det) och ingen påverkan på arronderingen då infartsvägen är lokaliserad direkt i anslut-
ning till ett befintligt större dike. Det är en orimlig slutsats att detta skulle bli förödande 
för jordbruksdriften på denna mark.

Föreslår två alternativa tillfartsvägar istället för den föreslagna från planom-
rådet ut till Måttsundsvägen genom skogen söder om planområdet.
Förlängningen av vägtransporterna mot den sannolikt viktigaste målpunkten Luleå 
norrut på Måttsundsvägen uppgår i så fall uppgår i så fall till ca 375 m respektive 1000 
m per resa, med åtföljande ökad resursförbrukning av bl a fossila bränslen. På mycket 
lång sikt, dvs fastigheternas livslängd, blir ökningen då mycket stor. Kommunen anser 
att en kortare transportväg här är sammantaget bättre utifrån målet om ett långsiktigt 
mer  hållbart samhälle.
Anser att avloppsanläggningen placeras allt för nära befintlig bebyggelse.
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Placeringen tillgodoser de skyddsavstånd till befintlig bebyggelse som gäller för denna 
typ av minireningsverk. Bl a topografin inom planområdet gör att den lämpligaste 
lokaliseringen för reningsverket är i sydöstra delen av planområdet.

Fastighetsägare, Kallax 9:1
Är orolig för att den nya vattentäkten påverkar den närbelägna vattentäkten 
på fastigheten 9:1, och att det nya reningsverket ska lukta avlopp.
Om den nya vattentäkten påverkar den gamla negativt får det lösas av exploatören 
när detta konstaterats. Alternativt kopplas fastigheten 9:1 till den nya vattentäkten re-
dan från början. Exploatören kontaktar fastighetsägaren för att diskutera frågan. Det 
nya reningsverket ska ha en teknisk standard så att inte lukt uppstår.

Arrendator, Kallax 5:27
Uppger att han kommer att sluta arendera och bruka jordbruksmarken mel-
lan planområdet och Måttsundsvägen om den nya infartsvägen genomförs.
Den föreslagna infartsvägen har mycket begränsad påverkan arealmässigt (ca 0.16 ha, 
dvs ca  0,6 % av skiftet och ca 0,3 % av de båda markskiften som gränsar till planområ-
det) och ingen påverkan på arronderingen då infartsvägen är lokaliserad direkt i anslut-
ning till ett befintligt större dike. Det är en orimlig slutsats att detta skulle bli förödande 
för jordbruksdriften på denna mark.
Kallax Samfällighetsförening
Har frågor om befarade olägenheter för den bäck som är recipient för pla-
nområdets reningsverk, ansvarsfrågor och att eventuella kostnader skulle 
kunna orsakas samfällighetsföreningen.
Dessa frågor kommer att utredas, bedömas och klargöras i samband med prövning-
arna av de nödvändiga tillstånden enligt 9 och 11 kapitlen miljöbalken för anläggande 
av reningsverk, vattentäkt och avvattning som krävs för att detaljplaneförslaget ska 
kunna genomföras.

Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändring i planförslaget:

• Grönområdet mot jordbruksmarken i söder breddas.
• Av planbeskrivningen ska framgå att anläggning av nya diken, såväl som  
 omläggning av gamla diken, kräver anmälan eller tillstånd.
• Av planbeskrivningen ska framgå hur eventuella sulfidjordmassor ska  
 omhändertas.
• Utredningar av betydelse som gjorts ska bifogas till planförslaget.
• Planbeskrivningen kompletteras med information enligt Trafikverkets och  
 Lantmäteriets önskemål.
• Förslaget om möjlighet att ordna tomt för förskola utgår.
• En bestämmelse om förbud att anordna källare införs på plankartan.
• Planbeskrivningen kompletteras med en kort beskrivning av kommunens  
 intentioner om hållbar energianvändning.

Därutöver görs även nedanstående förändringar:

• Redaktionella ändringar i planhandlingarna.
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-04-06

AnneLie Granljung    Bo Sundström   
Planchef     Planhandläggare

Bilaga 1 Länsstyrelsens synpunkter
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