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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Illustrationskarta
Planbeskrivning
Översiktskarta

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har juridisk
verkan.

Planens syfte och huvuddrag
I dagsläget är det stor efterfrågan på industrifastigheter inom kommunen och en
effektivisering av markanvändningen inom planområdet möjliggör ökad flexibilitet för
kommande försäljning av tomter för verksamhetsändamål.
Planområdet omfattas sedan tidigare av stadsplan för Industriområdet Gammelstad (a430)
fastställd 1988-03-31. I gällande detaljplan utgörs området av småindustri samt med
specialområden, ”Järnväg, högspänningsledning, transformatorstation samt pumpstation”.
Inom gällande detaljplan finns ett flertal otydligheter som försvårar en utveckling av
området, främst stora skyddsområden mellan varje fastighet som inte får bebyggas. Delar av
gällande detaljplan har aldrig genomförts.
Planens huvudsakliga syfte är att skapa ett industriområde som inrymmer ytkrävande
verksamheter som har en begränsad omgiviningspåverkan såsom tillexempel småindustri,
kontor, lager och tekniska anläggningar. De befintliga verksamheterna inom planområdet
består av kontor, djursjukhus och förråd.
I användningen J1 (småindustri) avses lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager
och verkstäder. Det kan tillexempel vara fordonsservice, bilprovning eller likande. Även
verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning såsom el- och byggföretag
eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår.
I planarbetet ska även byggnadshöjderna inom planområdet utredas med hänsyn till
påverkan på kulturarvet Gammelstad Kyrkby. Planen ska även beakta dubbelspår på
järnvägen mellan Luleå -Boden.
Planen upprättats i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) med standard
planförfarande. Eftersom detaljplanen påbörjades 2014 är bestämmelser utformade enligt
den praxis som gällde vid den tidpunkten. För detaljplaner som påbörjats före den 2 januari
2015 och där plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas i sin äldre lydelse ska den då
publicerade vägledningen på PBL kunskapsbanken, användas, ”Planbestämmelser 3 nov
2012 - 1 januari 2015”.
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Behovsbedömning

Enligt miljöbalken ska alla detaljplaner behovsbedömas, vilket innebär att kommunen ska ta
ställning till om ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra en risk för betydande
miljöpåverkan. I de fall planen kan medföra en betydande miljöpåverkan genomförs en
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning.
För planförslaget har en behovsbedömning tagits fram och skickats till länsstyrelsen
för samråd om detaljplanen kan antas medföra en risk för betydande miljöpåverkan
på människors hälsa och natur. Behovsbedömningen innefattar både bedömning på
miljömässig- och social påverkan. Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande (2015-0112) att det är oklart vad kommunen avser för området, om störande verksamheter får
förekomma eller inte. Länsstyrelsen anser vidare att underlaget som ligger till grund för
ställningstagandet av verksamheternas art är bristfälligt. De kan således inte utesluta
att detaljplanens genomförande kan komma att innebära betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen påpekar att kommunen bör vara öppen för att senare i planprocessen ändra sitt
ställningstagande.
Detaljplanens omfattning och den markanvändning som föreslås i planen är inte av sådan art
att överskridande av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB kan befaras eller att den
medger verksamheter som kräver skydd och tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser.
Kommunen har därför tagit ställning till att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan eftersom störningar på omgivande miljö bedöms
begränsade. De störningar som dock kan uppstå inom fastigheten och för omkringliggande
fastigheter ska hanteras särskilt i planarbetet. Det gäller följande:
- Lämplig användning inom området
- Byggnadernas påverkan på kulturarv
- Dubbelspår för järnvägen
- Trafikflöde till/från området

Plandata
Lägesbestämning
Aktuellt område är beläget cirka 10 kilometer nordväst om Luleå centrum i stadsdelen
Gammelstad. Det ligger på östra sidan av Väg 97 och ingår i verksamhetsområdet Kyrkåkra.
Detaljplanens område avgränsas av Väg 97 (Bodenvägen) i sydväst, järnvägen i nordost,
skogsmark i norr och verksamhetsområde i söder.

Översiktskarta för aktuellt planområde.
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Areal
Planområdet omfattar cirka 18 hektar mark.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet består av både privata och kommunala fastigheter.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan där området i
markanvändningskartan är utpekat för störande verksamheter.
Detaljplaner
Planområdet omfattas sedan tidigare av stadsplan för Industriområdet Gammelstad (a430)
fastställd 1988-03-31. I gällande detaljplan utgörs området av J1 småindustri samt med
specialområden; ”Järnväg, högspänningsledning, transformatorstation samt pumpstation”.
Delar av gällande detaljplan har aldrig genomförts. Planförslaget innebär att den nuvarande
markanvändningen ändras från J1 (småindustri) till J1K (industri och kontor) och LJ1K
(Djursjukhus, industri och kontor).

Nr

a430

Namn

Stadsplan för industriområdet Gammelstad

Utsnitt ur gällande Stadsplan för aktuellt planområde.
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Laga kraft

1988-03-31

Kommunala beslut i övrigt
Plan- och tillväxtutskottet beslutade 2014-11-17 § 98 att uppdra till stadsbyggnadskontoret att
upprätta en ny detaljplan för aktuellt område.

Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för kommunikationer (väg 97 samt stambanan) där en
järnvägskorridor för framtida dubbelspår Luleå-Boden är reserverad. Hänsyn tas därmed
genom att bebyggelse inte föreslås i nära anslutning till spåret.
Planområdet angränsar även till riksintresse för kulturmiljövård i form av kulturarvet
Gammelstad. För att minska påverkan regleras höjden på byggnaderna inom området.
Planområdet angränsar till vattenskyddsområde för Gäddvik. Ett genomförande av
detaljplanen bedöms inte påverka vattenskyddsområdet.

Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av verksamhetsområdet Kyrkåkra. Med anledning av
tidigare upprättad behovsbedömning ska följande frågor behandlas särskilt i planen:
- Reglering av höjder pga. påverkan på kulturarv
- Dubbelspår för järnvägen
-Trafikflöde till/från området
Planen behandlar utöver ovan frågor också tillåten maximal byggrätt.

Natur
Landskap och vegetation
Efter att en landskapsinventering och analys genomförts 2009 för Kyrkåkra uppvisades att
det område som utgör aktuellt planområde till stor del består av skogsdungar med inslag
av små ytor ängsmark. Vegetationen uppvisar några intressanta bestånd av aspar. Dessa är
äldre än de unga björkarna som skjutit upp. Området visar på spår av påverkan och vissa
partier har en något igenvuxen hagmarksliknande karaktär med typiska arter som enbuske,
gran och tall. Även spår av stengärdesgårdar finns inom planområdet som tyder på en
tidigare avgränsning av området, troligen för bete.
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Foto taget inom planområdet. Visar naturen norr om djursjukhuset. Bild: Ramböll, 2015

Geotekniska förhållanden
Planområdet täcks av en lersilt till siltig lera med en mäktighet som varierar mellan 0,5-3,5
meter. Detta underlagras av morän. Grundvattenytans läge är ej undersökt. Undersökningar
utförda nordväst om aktuellt planområde gällande grundvattennivån visar på ett djup
mellan 1-2 meter under markytan. Detaljerad undersökning av jordlagerföljder och
grundvattenförhållanden bör utföras i ett senare skede av exploateringen.
Översiktlig grundläggningsrekommendation är platta på mark för enplanshus. Vid tyngre
byggnader föreslås pålgrundläggning alternativt pålning eller massutskiftning.
Det finns inga tecken på att risk för skred/höga vattenstånd förekommer inom planområdet.
Förorenad mark
Området avses att användas för industriverksamhet och kontor, vilket innebär att riktvärden
för mindre känslig markanvändning ska tillämpas när det gäller föroreningar i mark. Det är
idag inte känt om det finns föroreningar inom området.
Enligt Luleå kommuns översiktliga radonriskkarta ligger planområdet inom lågriskområde
för markradon. Enligt Boverkets byggregler är riktvärdet för ny bebyggelse 200 Bq/m3.
Markradonundersökningar ska göras i samband med grundläggning av ny bebyggelse.
Om höga nivåer uppmäts ska grundläggning ske med radonsäkert utförande. Boverkets
byggregler ska tillämpas.

Bebyggelseområden
Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet. Varken gällande stadsplan eller föreslagen
detaljplan medger bostäder. Söder om planområdet finns ett antal fastigheter med
kombinerade bostäder och industri.
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Planområdet är en del av Kyrkåkra industriområde med verksamheter för småindustri och
tillhörande kontor. Byggnaderna varierar i våningsantal och storlek, med en högst totalhöjd
på cirka 15 meter. Utöver byggnader präglas industriområdet av parkeringsplatser och
gräsbevuxna ytor.
De områden som i gällande detaljplan regleras till skyddsområden för vegetation (pl) har
ersatts med byggrätter. Ett genomförande av föreslagen detaljplan innebär därmed att
befintliga fastigheter kan utökas. Planförslaget medger att bygnadsarean får vara högst 20 %
av fastighetsarean. Ett mindre område i den västra delen av planområdet tillåter högst 15 %.
För att möjliggöra god siktlinje mot kyrkbyn samt att minska risken för att byggnaderna syns
från kyrkbyn har totalhöjden reglerats till 10 meter i större delen av planområdet. Befintlig
bebyggelse i östra delen av planområdet får vara 15 meter.

Foto taget inom planområdet. Bild: Ramböll, 2015

Foto visar befintligt djursjukhus inom planområdet. Bild: Ramböll, 2015
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Offentlig service och kommersiell service
Tillgång till offentlig service finns i närområdet Stadsön som ligger cirka 600 meter från
planområdet. Där finns skola, hälsocentral och förskola etc. Inom Stadsö centrum finns även
kommersiell service såsom matvaruaffär, restaurang, café, apotek och frisör. Ytterligare cirka
4 kilometer från planområdet ligger handelsområdet Storheden.

Foto visar verksamhet inom planområdet. Bild: Ramböll, 2015

Byggnadskultur och gestaltning
Planområdet utgör en entré till Luleå stad både via väg 97 och järnvägen vilket ställer
särskilda krav på den arkitektoniska kvaliteten för området. Den nya bebyggelsens
fasadkulörer regleras för att skapa ett enhetligt och unikt intryck. Planområdet samspelar
även visuellt med Kyrkbyns kulturhistoriskt viktiga miljö och byggnadskultur.

Översiktskartan visar vägnätet kring planområdet.
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Den visuella kontakten med kyrkan finns inte idag då vegetation skymmer sikten. Ett
genomförande av planen innebär att vegetation försvinner och ersätts med byggnader. Det
hålrum som skapas kan då öka sikten mot kyrkbyn. Därför är det önskvärt med en särskild
hantering av utformningen av tillkommande bebyggelse inom planområdet.
De byggnader som finns inom området är av varierande volymer, former, material och
färgsättning. Tillkommande fasader skall målas i en färgskala som avviker ifrån och skapar
kontrast mot Kyrkbyns röda kulörer. Detta regleras på plankartan med bestämmelsen f1
(Fasader skall målas i grått spektrum, S 6000-N - S 8500-N, alternativt i ett gult färgspektrum,
Järnoxidgult eller Guldockra) och med bestämmdelsen f2 (Takfärg ska vara svart) . Följande,
gula färgkoder rekommenderas: NCS 2050-Y20R, S 2040-Y20R och S 2030-Y20R. För att
undvika felaktiga tolkningar vid val av ny fasadkulör skall samråd ske med Luleå kommun.
Tillgänglighet
Området utformas enligt gällande regelverk för att vara tillgänglig för och kan
användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gäller både
inom- och utomhusmiljön och säkerställs vid bygglovskedet.

Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller
fornlämningar. En övrig kulturhistorisk lämning finns inom planområdet och i dialog med
Länsstyrelsen bedöms denna inte påverkas vid ett genomförande av föreslagen detaljplan.

Gator och trafik
Planområdet nås med bil via Företagsvägen och omkringliggande trafiknät består av
Stadsövägen, Mariebergsvägen och Hantverksvägen. De två broar som finns längs
Stadsövägen har en begränsad höjd från marken vilket innebär att tillgängligheten efter
denna sträcka begränsas. Detaljplanen möjliggör för olika typer av verksamheter där
parkering sker inom varje fastighet. Gående och cyklister passerar längs med Företagsvägen
där det i dagsläget inte finns någon anlagd gång- och cykelväg. Hastigheten på denna gata är
låg vilket gör vägen mer trygg och säker att färdas efter.
Detaljplanens genomförande kan medföra en ökning av trafiken beroende på vilken
verksamhet som etableras inom området. I väster leder väg 97 mot Boden samt till Luleå. I
direkt anslutning, väster om väg 97 finns Mariebergsvägen som leder trafiken från Stadsö
centrums cirkulationsplats och vidare mot Sunderbyn. Trafiken till planområdet kommer
främst att ledas via trafikplatsen längs Hantverksvägen samt via Mariebergsvägen.

Foto taget från Stadsövägen. Visar väg vidare till kyrkbyn samt befintlig gångväg. Bild: Ramböll, 2015
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Järnvägstrafik
I planområdets nordöstra del ligger järnväg som sträcker sig mellan Boden och Luleå, vilket
är en del av norra Stambanan. Den trafikeras dagligen av malmtåg, godståg samt person- och
tjänstetåg. Järnvägen är även en led för farligt gods. Stambanan ligger i en järnvägskorridor
för framtida dubbelspår Luleå-Boden. Genom samråd med Trafikverket har föreslagen
detaljplan tagit hänsyn till en utbyggnad av stambanan genom regleringen T (järnväg).
Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgång till kollektivtrafiknätet. Busshållplatser för lokaltrafiken finns
längs Stadsövägen och Mariebergsvägen. Hållplatserna trafikeras dagligen av busslinjerna 1,
2 och 9 där alla linjer går vidare till Luleå centrum. Hållplatserna nås via separata gång- och
cykelvägar.
Länstrafiken passerar endast efter väg 97 och en hållplats finns längs sträckan i direkt
anslutning till planområdet. Från hållplatsen är det cirka 250 meter till korsningen
Företagsvägen/Stadsövägen.

Foto taget från gångväg. Visar busshållplatsen efter väg 97 mot Boden. Bild: Ramböll, 2015

Parkering
Parkeringsbehovet för kommande verksamheter anordnas inom fastigheten i enlighet med
kommunens parkeringsnorm, som innefattar både bil- och cykelparkeringar.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är anslutet till det kommunala VA-nätet. I planområdets nordöstra del finns en
pumpstation vars placering säkerställs genom regleringen E (Tekniska anläggningar).
Dagvatten
Detaljplanens genomförande innebär att hårdgjorda ytor tillkommer. Dagvattnet som
uppkommer inom kvartersmarken ska så långt som möjligt omhändertas och fördröjas
inom fastigheterna. Det dagvatten som inte kan infiltreras ska avvattnas till anvisad
anslutningspunkt till det kommunala dagvattensystemet.
Planområdet ligger i nära anslutning till Gäddviks vattenskyddsområde. Inga särskilda
restriktioner gäller.
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El-/tele-/värme- och IT-nät
Förutsättningar finns för att ansluta till befintlig fjärrvärme-, tele-, IT- och elnät. Vid en
eventuell ombyggnation av Skanovas teleanläggning bekostar exploatören ombyggnationen.
Avfall
Avfallshanteringen sköts i enlighet med kommunens lokala föreskrifter och avfallsplan.

Konsekvenser
Påverkan på miljön
Natur och landskapsbild
År 2009 genomförde Stadsbyggnasdkontoret en landskapsinventering och landskapsanalys
för området Kyrkåkra. Analysen omfattar inte endast planområdet utan också intilliggande
område. Fokus var att analysera den visuella påverkan som ett planerat industriområde
skulle kunna innebära för världsarvet Gammelstads kyrkstad. Denna analys har beaktats i
nedanstående resonemang.
Vegetationen närmast väg 97 har en höjd som högst uppskattas till 20 meter och ligger så
pass nära vägen att de hindrar vyn mot kyrkan. Större delen av nybebyggelse i området
har reglerats med en totalhöjd på 10 meter, vilket bedöms ske på ett hänsynsfullt sätt
utifrån möjligheten att se kyrkan från väg 97 i större utsträckning än vad som är möjligt
idag. En helt öppen vy mot kyrkan är inte realistiskt möjlig att skapa på grund av
topografiska faktorer samt vegetation utanför planområdet. Marken består idag framför
allt av skogsdungar. Detta är gammal öppen jordbruksmark som håller på att ersättas av
vegetation som etablerar sig. I och med att ett industriområde redan är etablerat i området
skulle ett genomförande av föreslagen detaljplan inte utgöra någon betydande avvikelse
från de initiala intentionerna för området. Området skulle inte heller medföra någon större
betydande påverkan på sin omgivning. Industriområdet är en del av verksamhetsstråket
som löper från den sydöstra sidan av Stadsövägen.
Etablering av ett industriområde innebär att marken måste beredas och spontan vegetation
och träddungar måste avverkas/röjas. Detta innebär tillsammans med mellanrummen som
uppstår mellan byggnaderna att etableringen av ett nytt industriområde kan förstärka den
visuella kontakten med kyrkbyn och framför allt kyrkan som landmärke för trafikanter
på väg 97, i synnerhet norrifrån. Den visuella kontakten finns inte där idag då den skyms
av vegetation. Den nya bebyggelsens fasadkulörer regleras med gråa och gula kulörer
(järnoxidgul eller guldockra). Detta är ett välmotiverat val med tanke på närheten till
kyrkbyn. Världsarvet är unikt. Därför är det önskvärt att eftersträva ett unikt industriområde
i dess omedelbara närhet och förgrund från Väg 79 sett.
En viss hänsyn bör dock tas till befintlig vegetation och somliga äldre grövre träd (tallar,
granar och aspar) i området bör bevaras för att bryta ned industribyggnadernas skala samt
ge dessa en bättre anpassning till det befintliga landskapet. Detta har dock inte reglerats i
detaljplanen.
Bullerplank bör undvikas mellan industribyggnaderna och väg 97 för att hålla en något
öppen visuell karaktär av området mellan Kyrkbyn och väg 97.
Konsekvenser av att etablera ett industriområde är att byggnaderna kan ”stjäla” visuell
uppmärksamhet från kyrkan. En annan synvinkel är att kyrkan heller inte skulle synas från
väg 97 om inte industriområdet kommer till eller om man inte avverkar den etablerade
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vegetationen inom området. Den transparenta vegetationen i illustrationen nedan
symboliserar befintlig vegetation. Där framgår det att vegetationen inom planområdet
skymmer kyrkan.

Illustration över sikten från Väg 97 mot kyrkan. Bild: Ramböll, 2018

Riksintressen och skyddade områden
I dagsläget är utformningen av framtida dubbelspår av Stambanan inte fastställt. Utrymme
för en utökning av spårområdet finns på norra sidan om järnvägen vilket möjliggör
framtida dubbelspår. Ett genomförande av detaljplanen medför ingen negativ påverkan på
riksintresset.
Vid ett genomförande av föreslagen detaljplan kommer en del träd avverkas inom
planområdet, vilket ökar möjligheten för sikt mot kyrkbyn sett från väg 97. En högsta
totalhöjd, som understiger befintliga träd norr om planområdet, regleras för att minska
sikten från kyrkbyn till planområdet. Därav bedöms planförslaget inte ha en betydande,
negativ påverka på riksintresse för kulturmiljövård i form av kulturarvet Gammestad, se
även avsnitt ovan Natur och landskapsbild.

Hälsa och Säkerhet
El
Inom och i anslutning till planområdet ligger el-anläggningar (E) med tillhörande
starkströmsledningar och i anslutning till dessa gäller ESA (Elsäkerhetsanvisningar).
Detta innebär att det vid anläggningsarbete eller förflyttning av maskiner alltid ska
upprätthållas ett fastställt säkerhetsavstånd på minst 4 meter i höjd och sidled. Placering och
säkerhetsavstånd för dessa ledningsstråk är säkerställda genom regleringen l (marken skall
vara tillgänglig för allmän luftledning) på plankartan inom NATUR.
Brandpost
Markbrandposter bör finnas i området med max 150 meters mellanrum. Kravet på
markbrandposternas kapacitet kan variera från 600-2400 liter/minut. Kapaciteten bestäms
utifrån vilken industri som etablerar sig.
Buller och andra störningar
Det aktuella planområdet berörs av buller från närliggande väg- och tågtrafik samt från
mindre störande verksamheter.
Stambanan som passerar bredvid planområdet uppgår till cirka 68 fordon per dygn, varav 28
stycken är persontåg och 40 stycken är godståg.
Tabell 1: Basprognos 2030 version 2015 för tågtrafik Luleå - Boden. (Trafikverket, 2015)

Sträcka, stationsnamn

Godståg per dygn

Persontåg per dygn

Totalt

Luleå - Boden

40,27

28,0

68,3

Ökningen av fordonstrafik på omkringliggande vägar bedöms bli marginell med
exploatering enligt planförslaget jämfört med vad gällande detaljplans exploatering medger.
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Trafikökningens storlek och karaktär beror dock på vilken typ av verksamhet som etableras.
Vid bygglov säkerställs att riktvärdena enligt förordningen underskrids inomhus för
tillkommande byggnader.
Farligt gods
Väg 97 samt järnvägen i anslutning till planområdet utgör transportled för farligt gods.
Transporterna längs järnvägen utgörs idag främst av transporter av brandfarlig gas och
brandfarliga vätskor i form av petroleumprodukter. Även oxiderande ämnen och frätande
ämnen förekommer. Riskerna med detta är t. ex. bränder som en följd av en tågurspårning.
Länsstyrelsen rekommenderar skyddsavstånd för kontor intill järnväg för transport av
farligt gods beror på antalet godståg som beräknas per dygn. Tabell 1 visar antalet godståg
som passerar området. Rekommenderat skyddsavstånd för ny bebyggelse intill järnväg
för transport av farligt gods ska vara minst 30 meter utifrån ovanstående riktlinjer utan att
säkerhetshöjande åtgärder krävs.
Avståndet mellan planområdet och närmaste transportled för farligt gods (Väg 97) är längre
än rekommenderat avstånd varvid inga säkerhetshöjande åtgärder krävs.
Kulturmiljö
Konsekvenserna för kulturarvet av att etablera ett verksamhetsområde är att byggnaderna
kan komma att synas från kyrkbyn. För att minska den negativa påverkan på kulturmiljön
samt att säkerställa att byggnaderna inte skymmer kyrkan sett från väg 97, regleras
en totalhöjd på 10 meter för större delen av området. Undantag gäller redan etablerad
bebyggelse i områdets östra del som regleras till 15 meter.
Den nya bebyggelsens fasadkulörer regleras med gula kulörer, järnoxidgul och guldockra.
Detta är ett välmotiverat val med tanke på närheten till kyrkbyn. Världsarvet är unikt.
Därför är det önskvärt att eftersträva ett unikt industriområde i dess omedelbara närhet och
förgrund från Bodenvägen sett.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft. Efter
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas
utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Exploatören ansvarar för åtgärder inom kvartersmark. Kommunen är huvudman för allmän
platsmark. Kommunen ansvarar för detaljplanens genomförande.

Fastighetsrätt
Fastighetsbildning
Inom planområdet kan ett antal industrifastigheter tillskapas och befintliga fastigheter kan
utökas genom fastighetsreglering. Detta sker genom en lantmäteriförrättning och på initiativ
från fastighetsägaren. Planen medger en flexibel avstyckning och kan antingen avstyckas till
flera mindre fastigheter eller till färre större fastigheter. Planillustrationen visar en tänkbar
lösning. Om fler mindre fastigheter bildas kan infart lösas med gemensamma infarter genom
gemensamhetsanläggning.
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Avtal
Markområden kommer att upplåtas till verksamhetsutövare genom försäljning.

Ekonomi
Planavgifter tas ut i samband med bygglov/bygganmälan. Kostnader för åtgärder inom
kvartersmark bekostas av respektive fastighetsägare.

Tekniska frågor
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som krävs för ett
genomförande av detaljplanen.
Tidplan
En grov tidplan enligt följande:
Samråd
kvartal 4 2017
Granskning
kvartal 1 2018
Antagande
kvartal 2 2018

Medverkande
Kommunens tjänstemän på stadsbyggnadskontorets planavdelning samt från Ramböll
Sverige AB Maria Åberg planarkitekt och Catrin Vestman Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering, 2018-06-05

AnneLie Granljung		
Johanna Lundmark		
Sandra Viklund		
Planchef			Planarkitekt			Planarkitekt, Ramböll Luleå
Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2018-08-0 § 156
Vunnit laga kraft 2018-09-25

15

