Utvecklingsplan Råneå
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Diarienummer
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401-13528-2017

2017-11-28

kommunledningsforvaltningen@lulea.se

Granskning av förslag till Utvecklingsplan/fördjupad översiktsplan för
Råneå, Luleå kommun
Bakgrund
Luleå kommun har upprättat ett förslag till ny utvecklingsplan/fördjupad översiktsplan
för Råneå. Förslaget omfattar Råneå tätort. Förslaget är på granskning i enlighet med 3
kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900 PBL), under tiden 26 september till 30
november 2017.
Enligt 3 kap 16 § PBL ska länsstyrelsen under utställningstiden avge ett
granskningsyttrande över översiktsplaneförslaget. Detta granskningsyttrande utgör
statens samordnade syn på förslaget och ska ingå som en del i den antagna
översiktsplanen.
Av yttrandet ska framgå om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken
inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget den 29 maj 2017. Efter
samrådet har planförslaget reviderats bl.a. utifrån de synpunkter som länsstyrelsen
framfört i samrådsyttrandet.
Detta yttrande behandlar i första hand de punkter som omnämns ovan. Punkt 3 och 4 är
dock inte aktuella i detta planförslag.
Länsstyrelsens yttrande
Allmänt
De synpunkter Länsstyrelsen framförde i samrådsyttrandet 2017-05-29 har till stor del
beaktats i den aktuella granskningshandlingen.
Förutom att vissa texter har redigerats och omarbetats, så har förslaget förtydligats med
att utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen, kartorna har
omstrukturerats, kulturmiljö och riksintressen har förtydligats och beskrivningar har
lagts till. I avsnittet klimat, energi och tekniska anläggningar har nya riktlinjer och
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