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Stadsbyggnadsförvaltningen@luleå.se

Förslag till detaljplan för del av Svartöstaden, del av Svartöstaden
13:32, Ängesbygården i Luleå kommun
Handlingar daterade 2017-12-21 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen
(PBL 2010:900)
Kommunens diarienummer SBF 217/520
Planförslaget
Ett förslag till detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap. 14 §
PBL. Underlaget avser detaljplan för del av Svartöstaden, del av Svartöstaden 13:32,
Ängesbygården i Luleå kommun. Planen syftar på att bekräfta pågående användning
genom att ändra användning från allmän platsmark för park och plantering till
kvartersmark för bostäder. Byggnaderna som berörs av planen är utpekade i
inventeringen för Riksintresse kulturmiljö.
Planområde ligger inom område av riksintresse för rörligt friluftsliv och turism enligt 4
kap. 1,2 §§ miljöbalken och är utpekat som riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken.
Kommunen har i samband med samråd om planförslaget begärt länsstyrelsens yttrande
om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11
§ Miljöbalken (MB 1998:808).
Planen handläggs med standardförfarande.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning enligt 11 kap 10 § PBL
Under förutsättning att planförslaget säkerställer att ett genomförande av planförslaget
kan ske utan negativ påverkan på järnvägskorridoren samt att bullervärdena för
uteplatser inte överskrids har Länsstyrelsen inte några invändningar mot planförslaget
som skulle kunna leda till att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt
bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.
Motiv för bedömningen
Riksintresse

Länsstyrelsens bedömning är att planförslagets genomförande inte medför negativ
påverkan på riksintresset för rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap. 1,2 §§
miljöbalken samt riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.
Norrbotniabanans korridor

Planområdet ligger utanför järnvägskorridoren, ca 30 meter från korridorens yttregräns.
Länsstyrelsen saknar en översiktlig redovisning på planinnehållets förhållande till
järnvägskorridoren och framtida störningar från järnvägen.
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Hälsa och säkerhet, risk för olyckor

Generellt anser länsstyrelsen att kommunen bör vara restriktiv med att tillåta bostäder i
nära anslutning till den tunga industrin som bedrivs i området.
Med hänsyn till att detaljplanen i huvudsak reglerar pågående användning, bedömer
länsstyrelsen att dess genomförande inte förändrar/ökar riskbilden för berörda bostäder.
Länsstyrelsen ställer sig dock frågande om lämpligheten att tillåta förtätningen av
planområdet med ett gårdshus som kan användas som bostad.
Kommunen bör överväga behovet att beakta angränsande fastigheten Städet 2:5
användning vid markprovtagningen. Planhandlingar behöver kompletteras med resultat
av genomförda markundersökningar.
Buller

Vid planläggning av bostäder ska planbeskrivningen vid behov redovisa beräknade
värden för omgivningsbuller utomhus. Planbeskrivningen behöver även innehålla en
beskrivning av ljudmiljön och de åtgärder som regleras i detaljplanen för att klara
gällande riktvärden.
Länsstyrelsen menar att buller vid uteplatser är bristfälligt redovisade vilket gör svårt att
bedöma åtgärder från bullersynpunkt. Planhandlingar behöver kompletteras med en
standard bullerutredning som beskriver dagens situation och framtida planerade eller
schablonerade förändringar i ljudmiljön.
Råd enligt 2 kap. PBL
Varsamhetsbestämmelser

Bevarande av bebyggelsens kultur- och arkitektoniska värden säkerställs med
varsamhetsbestämmelser i plankartan. Länsstyrelsen har följande kommentarer och
rekommendationer på bestämmelserna:
k1 – bestämmelsen bör även reglera att fönsterbågarna ska vara sidohängda, inte
pivothängda
k2- tolkningen av bestämmelsen skulle underlättas om det omformulerades till ”fasader
ska utföras som dubbelfasspont med horisontellt listverk i nivå med fönstrens
bottenstycken i båda våningsplanen”.
k4 – bestämmelsen bör även kompletteras med att ”dörrar bevaras eller nytillverkas
enligt äldre förlaga och till material, form och indelning, samt överljus vara lika
befintliga.”
k5 – bestämmelsen bör kompletteras med precisering ”enkelt spjälstaket i trä”.
Ett sätt att bibehålla det ursprungliga intrycket av husets fasader, även om de till viss del
förändras genom en eventuell tilläggsisolering, kan vara att värna den hantverksmässigt
utformade takavvattningen med falsade, skarpa vinklar i stället för modernt formdragna
böjar.
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Miljömål

Detaljplanen saknar en redogörelse av planinnehållets förhållande till miljömålen.
Miljömål ”God bebyggd miljö” med precisering ”god vardagsmiljö” bör särskilt
redogöras för.
Barnperspektiv

Detaljplanen, som det är utformad, begränsar bostädernas tillgång till kvalitativa friytor.
Utrymme för att tillgodose barnens behov av lämpliga utevistelseytor i närområdet ska
säkerställas i en detaljplan. Länsstyrelsen anser att möjligheten att bygga ett till
gårdshus behöver ses över. Om ett nytt gårdshus tillåts bör en alternativ placering
övervägas.
Parkeringsplatser för bil och cykel, angörings- och vändytor ska inte ingå i beräkning av
friytor.
Behovsbedömning

Utifrån nu kända förhållande bedömer kommunen att planförslaget inte innebär
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Samråd
Samråd har hållits med länsstyrelsens enheter för samhällsskydd, miljöskydd och
kulturmiljö
De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Willy Sundling med arkitekt Nelli Flores Nilsson som
föredragande.

