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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra uppförandet av två flerbostadshus med totalt ca 70 lägenheter på fastigheten Porsön 1:239. Föreslagen
utformning är två lamellformade (avlånga) hus med upp till fem våningar. På fastigheten
finns idag en nedlagd förskola som ska rivas under 2016. Förslaget till detaljplan möjliggör
förtätning inom befintligt bostadsområde varför projektets påverkan på intilliggande bebyggelse är viktig att utreda under planarbetet.
Planförslaget innebär även att en del av Assistentvägen (del av Porsön 1:3) övergår till enskilt
huvudmannaskap och markanvändningen ändras därmed från allmän platsmark till kvartersmark.

2.

Planområdets läge och areal

Planområdet är beläget i stadsdelen Porsön, ca 4 km utanför Luleå centrum, i ett befintligt
bostadsområde bestående av lägenhetshus i två våningar. Fastigheten Porsön 1:239 nås via
Assistentvägen som idag är en kommunal gata. Planområdet består av gatumark och en tidigare förskoletomt. Planområdet utgör ca 0,8 hektar.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Luleå kommun.

Översiktskarta där planområdets läge framgår.
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3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja detaljplanen av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 1 december 2014. Januari 2015 började nya bestämmelser kring handläggning av detaljplaner att gälla, planer påbörjade innan dess skulle enligt övergångsbestämmelser handläggas enligt tidigare lagstiftning. Planarbetet har inte kunnat påbörjas innan
våren 2016 och Stadsbyggnadsförvaltningen har därför som avsikt att planlägga enligt nya
pbl-lagstiftningen. Övergångsbestämmelserna för detaljplaner påbörjade innan januari 2015
bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen syfta till att redan påbörjade detaljplaner inte ska byta
regelverk i en pågående process. I detta fall har planarbetet inte påbörjats i det gamla systemet och därmed kan Stadsbyggnadsförvaltningen inte se fördelar med att följa planprocessen enligt tidigare lagstiftning. Detaljplanen kommer därmed att handläggas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).
Standardförfarande används om detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan, om
den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och om den
inte antas leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen ska samrådas med en begränsad
samrådskrets och beslut om antagande ska fattas av stadsbyggnadsnämnden.
Preliminär tidplan bedöms enligt nedan:
Samråd: kv 3 2016
Granskning: kv 4 2016
Antagande: kv 1 2017
Laga kraft: kv 1 2017

4.

Handlingar

Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser och illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och illustration utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar rättsverkan.

Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande

Utredningar och underlag
• Skuggstudie (bilaga 1)
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Assistentvägen
(del av Porsön 1:3)

Porsön 1:239

Gällande detaljplan för området A 323 där det föreslagna planområdet för aktuellt planförslag illustrerats med röd streckad linje.

5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
I översiktsplanen framgår att nya bostäder på Porsöudden och studentbostäder i stråket
mellan Porsön och Luleå centrum prioriteras liksom övrig förtätning i befintliga områden.
Komplettering av bostadsrätter och äganderätter prioriteras. Detta tillskott med ca 70 lägenheter innebär dock ett komplement av hyresbeståndet i området. I översiktsplanen framgår
även att Porsön ligger i prioriteringszon 4 för förtätning med hänvisning till det kommunala
vatten- och avloppssystemets kapacitet och utbyggnadstakt. Planförslaget bedöms inte strida
mot översiktsplanens intentioner.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:		
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

A 323

Förslag till stadsplan för del av Porsöområdet
(Stranden)

1974-08-20

25-NLÅ-8275

Gällande detaljplan reglerar allmänt ändamål för fastigheten 1:239, samt att Assistentvägen
är allmän gata. Marken som angränsar till aktuellt planförslag är planlagd som kvartersmark
för bostads- och garageändamål. De kommunala gång- och cykelvägarna utgör mark som i
gällande plan är allmän plats för park eller plantering.
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Kommunala beslut i övrigt
Lulebo AB har genom beslut i kommunstyrelsen 2014-12-01 § 235 erhållit markanvisning till
fastigheten Porsön 1:239.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01 § 235 att ge Stadsbyggnadskontoret, nuvarande
Stadsbyggnadsförvaltningen, i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Porsön, Porsön
1:239.

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 2§, (Norrbottens kust
och skärgård) och riksintresse för friluftsliv (MB 3 kap 6§). Riksintressena bedöms inte påverkas av föreslagna förändringar inom planområdet.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av miljöbalkens regler om strandskydd.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det finns
risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan har en behovsbedömning upprättats.
Detaljplanen är inte av sådan omfattning och medger inte sådan markanvändning som är
tillståndspliktig enligt miljöbalken. Genomförande av detaljplanen bedöms inte leda till att
gällande miljökvalitetsnormer överskrids. Luleå kommun har därför bedömt att genomförande av detaljplanen inte kommer att leda till betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas.
Samråd gällande ovanstående miljöbedömning har skett med länsstyrelsen i samband med
samråd av detaljplanen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Assistentvägen

Mineralvägen

Berget

n

ge

Porsö
väge
n

tvä

ten
sis
As

Lillporsön

Snedbild över planområdet och omgivande bostadsbebyggelse sett från söder.
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6.

Detaljplanen

I detta avsnitt redovisas samlat under varje rubrik detaljplanens förutsättningar följt av föreslagna förändringar och tänkbara konsekvenser.

Naturmiljö
Planområdet är till stor del exploaterat med hårdgjorda ytor för vägar och parkeringsändamål samt bebyggelse i form av tidigare förskola. Marken är redan påverkad med en stor del
hårdgjorda ytor och den vegetation som finns inom området består främst av träd och buskar
i den tidigare förskoletomtens ytterkanter.
Av de befintliga träden bedöms några medelålders tallar i den norra delen, samt granar och
större lövträd i den sydöstra delen av den tidigare förkoletomten intressanta att behålla,
bland annat för minskad insyn. Vid ett genomförande av detaljplanen är det önskvärt att
bevara så stor del som möjligt av de befintliga träden inom kvartersmarken. Detta regleras
dock inte i detaljplanen.

Marken
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom och i anslutning till planområdet av morän
samt finsediment med och utan genomgående torrskorpa. Grundundersökningar inom
planområdet som utförts i samband med byggandet av befintlig förskola visar på förhållandevis lösa jordar och en del silt. Ytterligare geotekniska undersökningar av området kommer
att krävas inför vidare projektering. Området har bedömts som normalriskområde för radon
enligt den översiktliga radonriskkartan över Luleå kommun.
Inga kända markföroreningar finns registrerade inom planområdet.

Foto över den tidigare förskoletomten sett från gång- och cykelvägen väster om planområdet.
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Risk för ras och skred
Området ligger inte inom mark där risk för skred normalt förekommer.

Vatten
Risk för höga vattenstånd
Planområdet ligger över den markhöjd för samhällsviktiga funktioner som beslutats i Luleå
kommuns riktlinjer för klimatanpassning.

Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelse
Inom planområdet finns idag en tidigare förskolebyggnad med tillhörande förrådsbyggnader, byggnader som kommer att rivas. Bebyggelsen runt planområdet består av hyreslägenheter byggda som radhus i två våningar.
Porsön är till stor del utbyggt på 1970-talet och bebyggelsen är utformad med då gällande
trafiksepareringsideal och med en omfattande vegetation insprängt mellan bebyggelsen.
Detaljplanen medger byggrätt för en totalt en bruttoarea BTA på 4100 kvm ovan mark med
en högsta nockhöjd på 18 meter vilket motsvarar byggnader på fem våningar inom den tidigare förskoletomten. Den föreslagna dispositionen av tomten är två lamellhus i fem respektive fyra våningar. Så stor andel som möjligt av förrådsutrymmen är avsedda att inrymmas i
källarvåning men separata förrådsbyggnader kommer att bli aktuella.

Snedbild över Porsön där den del av planområdet som nya bostäder är aktuella är markerade i rött.
Universtitetsområdet syns i det övre vänstra hörnet. Porsöns centrum i den vänstra delen av bilden.
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Användningsbestämmelsen är [B], bostäder och höjden regleras med en högsta nockhöjd.
Därutöver regleras en möjlighet till komplementbyggnader vid angöringen till tomten för att
möjliggöra byggnation av exempelvis ett soprum.
Exploatören Lulebo har en tilltänkt byggnadstyp för området. Det är SABOs Kombohus
mini, lamellhus i fyra respektive fem våningar.

Friytor
Allmänna krav och riktlinjer för hur fria ytor för lek och annan utevistelse i bostadsbebyggelsen ska anordnas regleras i plan- och bygglagen (PBL) samt i Boverkets byggregler (BBR).
Luleå kommun har ingen egen utarbetad policy för friytor på kvartersmark. Höga krav bör
ställas på den fria ytans lämplighet och särskilt dess kvalitet på den egna tomten.
Detaljplanen lämnar utrymme för anordnande av gemensamma uteplatser inom kvartersmark i söderläge. Illustration av Arkitekthuset Monarken AB redogör för en möjlig utformning av friytor inom fastigheten. Tomten kommer med föreslagen exploateringsgrad bli högt
exploaterad och den obebyggda yta som blir kvar behöver en medveten gestaltning för att
tillskapa kvaliter för boende i området. I planområdets närhet finns dessutom kompletterande naturområden längs Björsbyfjärden och närliggande skogsområden.

BO MINI, JSB AB

Exempel på hur byggnaderna kan komma att se ut. Källa: SABO.se
FASADER

Fasad entré.

Gavelfasad.

Sektioner över de tilltänkta flerbostadshusen. Källa: SABO.se

Tak: Papp
Stuprör & hängränna:
aluminiumplåt
Räcke av brännlackerad
aluminium
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Fönster:
Aluminiumklädda träfönster
Fasad: Betong

Illustration som visar hur planområdet sett från söder kan komma att bebyggas vid ett genomförande
av planförslaget. Källa Arkitekthuset Monarken AB.

Landskapsbild och stadsbild
Bebyggelsen runt planområdet består av lägenheter uppförda som radhus i två våningar
med enhetliga ljusa färgsättningar. Övrig bebyggelse som förråd, garage och servicebyggnader är i en våning. Tidigare förskolebyggnad utgörs även den av en envåningsbyggnad.
Marken vid planområdet lutar mot öster från ca + 17 m vid villaområdet på Porsöberget, ca +
10 m vid Porsövägen och vidare ner mot havsnivå vid Björkskatafjärden. Marken inom planområdet, den tidigare förskoletomten och tillfartsgatan, är plan och varierar mellan + 5 till + 6
meter. Befintliga bostadsgårdar samt omkringliggande natur- och parkmark är bevuxna med
högvuxna tallar och björkar.
Den volymmässiga förändringen med ny bebyggelse med höjder motsvarande 4-5 våningar
kommer i planområdets närhet att upplevas påtaglig i förhållande till övrig längre bebyggelse. Omkringliggande bebyggelse, träd och höjdskillnaden mot bl.a. Porsövägen innebär
att de planerade husen på avstånd inte kommer framträda lika markant.
Förändringen av stadsbilden behöver inte vara negativ men de nya byggnaderna kommer att
sticka ut och kräver en medveten utformning och färgsättning av fasaderna.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger ca 350 meter norr om Porsö centrum med livsmedelsbutik, hälsocentral,
grundskola mm.
Närmaste förskola ligger vid Assistentvägen ca 200 meter norr från de planerade flerbostadshusen.
Luleå tekniska universitet ligger på västra sidan av Porsövägen i nära anslutning till planområdet.
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400 meter

Kartan visar hållplatslägen och lokaltrafiklinjer (olika färger) i närheten av planområdet. Planerade
bostäder i område markerat med rött. Radien på cirklarna visar 100 m respektive 200 m avstånd från
hållplatserna.

Trafik
Gatunät
Planområdet trafikmatas via Assistentvägen till Porsövägen som är uppsamlingsgata genom
Porsön. Under planarbetet utreds om en del av Assistentvägen som är en kommunal gata
kan övergå till enskilt huvudmannaskap i form av en gemensamhetsanläggning. Planförslaget innebär att delar av Assistentvägen planläggs som kvartersmark och övergår från kommunalt till enskilt huvudmannaskap. En gemensamhetsanläggning för detta föreslås bildas
och betecknas [g] i plankartan.

Gång- och cykeltrafik
Porsön är en stadsdel som är trafikseparerad och befintliga kvarter för flerbostadshus i området är utformade med syfte att möjliggöra för oskyddade trafikanter att röra sig avskilt från
motortrafik. Kommunala gång- och cykelvägar mot bland annat Porsö centrum och busshållplatser längs Porsövägen angränsar till planområdet i norr och väster.
Planförslaget påverkar en gångväg som går genom kvartersmark vid vändplanen norr om
ingången till den tidigare förskolan. Gångvägen är prickmark i gällande detaljplan och utgör
en prickad yta i aktuellt planförslag.

Biltrafik
Planområdet ligger ca 100 meter från Porsövägen. Porsövägen trafikeras av ca 1700 fordon
per vardagsdygn och kommer enligt kommunens trafikmodell att ha ca 1800 fordon per vardagsdygn prognosår 2030. För Assistentvägen finns inga trafikuppgifter men gatan nyttjas
som tillfart för boende i området.
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Ett genomförande av detaljplanen med ett tillskott på drygt 70 smålägenheter kommer att
innebära en ökad trafik längs Assistentvägen. Med beräkningar i Trafikverkets webbaserade
trafikalstringsverktyg uppskattas antalet bilresor genererade av de nya bostäderna inom
planområdet till ca 110 per dygn. Baserat på generella trafikalstringstal har ett antagande att
varje lägenhet i Luleå utanför centrumhalvön genererar 4,7 resor per dygn. Det motsvarar ca
280 resor per dygn. Den stora skillnaden mellan trafikalstringsverkyget och trafikalstringstalen kan förklaras med att resvanor på Porsön skiljer sig från andra stadsdelar i Luleå med en
större andel gång-, cykel- och kollektivtrafikresor samt ett lägre bilinnehav. Resvaneundersökning för Luleå kommun 2015 bekräftar detta. Trafikverkets trafikalstringsverktyg räknar
dessutom inte in godstrafik, övrig nyttotrafik samt besöksresor till bostäder. Jämfört med den
trafik förskolan tidigare alstrade bedömmer Stadsbyggnadsförvaltningen den förändrade
trafiksituationen vid ett genomförande av detaljplanen som liten.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger ca 400 meter från hållplats Porsö centrum som trafikeras av fem av lokaltrafikens linjer. Närmaste hållplats är Assistentvägen längs Porsövägen ca 100 meter från
planområdet, den trafikeras av tre linjer. Jämfört med andra stadsdelar i Luleå är Porsön väl
försett med kollektivtrafik.

Parkering
Parkeringsbehovet för exploateringen av fastigheten ska lösas inom fastigheten i enlighet
med kommunens gällande parkeringsnorm. Luleå kommuns gällande parkeringsnorm för
cykel och bil (antagen av KF 2016-04-04) anger 9 bilplatser och 25 cykelplatser per 1000 kvm
BTA för flerfamiljhus i zon 2. Detaljplanen medger 4100 total BTA. För zon 2 som Porsön ligger inom ger det ett parkeringsbehov på upp till 36 bilplatser och 100 cykelparkeringar. Parkeringstalet för cykel är ett minvärde och kommunen är positiv till att fler cykelparkeringar
skapas än vad som anges i P-talen. Parkeringsplatser för funktionshindrade bedöms kunna
ordnas i nära anslutning till ingångar vid respektive hus.

I illustrationen framgår en möjlig lösning för att inrymma ytor gällande parkeringsbehov för bilar (röd
streckad linje) och cyklar (blå streckad linje).
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Angöring/varumottag/utfarter
Den nya bostadsbebyggelsen föreslås få en angöring mot vändplanen vid den del av Assistentvägen som ingår i planområdet. Vändplanen nyttjas idag för bland annat sophämtning.
Den fungerar även som angöring till de parkeringsplatser som finns vid vändplanen. Vid ett
genomförande av detaljplanen kommer denna yta att fungera på samma sätt som idag men
istället utgöra kvartersmark.

Tillgänglighet
Marken inom planområdet har tidigare varit en förskola och det finns inga stora höjdskillnader inom den föreslagna kvartersmarken.
Nya byggnader ska utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Boverkets byggregler (BBR) gäller för att säkerställa att en god tillgänglighet uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden.
Tillgänglighetskraven regleras inte i detaljplanebestämmelserna utan följs upp i kommande
bygglovsskede.

Sociala frågor
Fler bostäder inom Porsön innebär fler människor som rör sig i området. Detta kan bidra till
ökad trygghet genom närvaro av fler människor. Tidigare förskolebyggnad har stått oanvänd
och byggnaden har utsatts för skadegörelse, byggnaden kommer att rivas.
Möjligheten att nyttja förskoletomten som friyta och lek för närboende försvinner.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Föreslagna byggrätter ligger mer än 100 meter från Porsövägen. Gällande och prognosticerade trafikmängder (se avsnitt Trafik ovan) längs Porsövägen bedöms med stöd av Boverket
och SKL:s handledning, översiktlig beräkning av vägtrafikbuller, inte innebära att gällande riktvärden för trafikbuller riskeras att överskridas inom planområdet. En särskild bullerutredning bedöms därmed obehövlig.

Ljusförhållanden, skuggbildning
Med anledning av föreslagen detaljplan som möjliggör flerbostadshus på upp till fem våningar har en skuggstudie genomförts (se bilaga 1). Syftet är att redovisa de effekter planerade byggnadsvolymer genererar i form av skuggbildning på intilliggande bostäder och
vistelseytor. Skuggstudien redovisar skuggförhållanden för representativa klockslag under
vår- och höstdagjämning samt sommar- och vintersolstånd och redovisas med bilder i sin
helhet i bilaga 1 (Skuggstudie Porsön 1:239, Arkitekthuset Monarken, 2016-08-04, rev 201610-26). Studien utgår från att förskolan är riven.
Nya högre byggnader än tidigare förskola kommer att påverka ljusförhållandet i området.
De nya flerbostadshusens föreslagna utformning och placering gör att skuggor liknar den
befintlig bebyggelsens, höjden på de nya byggnaderna ger dock längre skuggor. Skuggpåverkan sker främst på den tidigare förskoletomten och där de befintliga lägenhetsbestånden
redan skuggar. Störst påverkan på angränsande bostäder sker vid gavelfasaden och delar
av baksidan på lägenhetsbyggnaden öster om planområdet (Assistentvägen 262-280) som
påverkas under eftermiddag/kväll (inringade i rött i figurer nedan).
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Skuggning under sommarsolståndet sker mellan kl. 07.00 – 12.00 sker främst på de nya
flerbostadshusens innergård och parkmark. På eftermiddagen efter kl. 15.00 skuggas gavelfasaden och senare delar av baksidan på bostadsbyggnaden öster om planområdet (Assistentvägen 262-280) se figurer nedan.
Störst förändring gällande skuggning kommer att ske under vår- och höstdagjämning då
solen står lägre än under sommaren och därmed förlänger skuggbilden från de nya flerbostadshusen.
Inom planområdet finns det utifrån genomförd skuggstudie goda förutsättningar för att
ordna en uteplats i läge med goda ljusförhållanden. Den skuggpåverkan som detaljplanen
kan medföra på omgivande fastigheter bedöms inte innebära en orimlig olägenhet med avseende på att mindre delar av intilliggande uteplatser och lägenheter kommer att skuggas i
begränsad omfattning. Ökad skuggning är en konsekvens av i princip all förtätning som sker
inom befintliga bostadsområden.

Skuggstudie som visar skuggbildningen antaget att förskolan är riven och de planerade flerbostadshusen är 4 respektive 5 våningar. Översta bilderna illustrerar ljusförhållandena kl. 16.00 och nedre
bilderna kl. 18.00 under sommarsolstånd. Assistentvägen 262-280 inringad. Källa Arkitekthuset
Monarken AB.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till kommunala vatten- och avloppsledningar.
Dagvatten ska så långt det går omhändertas och fördröjas inom fastigheten. Dagvatten från
de hårdgjorda ytorna kommer, som tidigare, kunna ledas till kommunens dagvattennät.
Vattenledning som korsar Assistentvägen vid nuvarande vändplan är ej längre nödvändig
och kan tas ur bruk.

Brandposter
Befintliga brandposter finns vid planområdet. Sammanlagt finns kapacitet för räddningstjänstens krav på minst 1200 l/min.

Värmeförsörjning
Uppvärmning av de nya flerbostadshusen kommer att kunna ske via anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet. Anslutningspunkt till fjärrvärme finns söder om planområdet.

El/Tele/IT
Ledningar för el, tele och bredband finns i området sedan tidigare. Ett ledningspaket från
befintlig elnätstation korsar fastigheten Porsön 1:3 i höjd med vändplanen. I plankartan har
markreservat för elledningar markerats med [u].

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med Luleå kommuns renhållningsföreskrifter.

7.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem år från det datum detaljplanen vinner 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.

Tidplan för genomförandet
Bebyggelse inom planområdet bedöms kunna påbörjas när planen vunnit laga kraft. Krav på
att byggnation påbörjats senast ett år efter att planen vunnit laga kraft regleras i markanvisningsavtal.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Fastighetsägare ansvarar för allt arbete och genomförande av alla åtgärder inom kvartersmark. Planområdet innefattar ingen allmän platsmark.
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1:240>4

1:240>2
1:240>2

I figur ovan framgår befintlig ledningsrätt (inringad) genom planområdet som ska upphävas i samband
med genomförandet av detaljplanen samt ny föreslagen fastighetsgräns (röd linje) för Porsön 1:239.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Vid ett genomförande av detaljplanen ska delar av fastigheten Porsön 1:3 som idag utgör
parkering inom Assistentvägen övergå till fastigheten Porsön 1:239.
Resterande delar av gatufastigheten Porsön 1:3 inom planområdet föreslås överföras till endera Porsön 1:239 eller 1:240 genom en fastigetsreglering alternativt att en samhällighet bildas. Syftet är att marken även fortsättningsvis ska utgöra infartsväg till bostäderna i området.
Kommunen ansvarar för ansökan om Lantmäteriförättning.

Gemensamhetsanläggningar och servitut
Assistentvägen inom planområdet (del av Porsön 1:3) föreslås övergå till kvartersmark (se
avsnitt fastighetsbildning ovan) och omvandlas till enskild tillfartsväg genom bildandet av
en gemensamhetsanläggning till förmån för de fastigheter som nyttjar gatan (Porsön 1:239
och Porsön 1:240).
Ändrat ansvar leder till att drift- och underhåll av den tidigare kommunala gatan övergår
från kommun till berörda fastighetsägare.

Ledningsrätt
I gällande detaljplan finns ett u-område genom förskoletomten (Porsön 1:239) och en befintlig ledningsrätt 25-F1975-1082.1 för allmänna vatten-, spill- och dagvattenledningar.
Ledningsrätten påverkar nyttjandet av tomten. Idag finns ingen ledning i detta område och
VA-huvudmannen har inget behov av ledningsrätten som därför ska upphävas. Kommunen
ska initiera och bekosta en omprövning av ledningsrätten.
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Ekonomiska frågor
Planekonomi
Detaljplanearbetet regleras som en del i markanvisningen.
Exploatören erlägger avgift för lagfart, bygglov, el, VA-anläggningsavgift, m.m. enligt gällande taxor. Kvartersmarken inom planområdet överlåts genom försäljning till exploatören.
Planavgift ska tas ut i samband med bygglov.

Markanvisning
Ett beslut om markanvisning och fastighetsförsäljning har tagits. Syftet med markanvisningen är bland annat att möjliggöra för samverkan mellan kommunen och byggherren under
detaljplanearbetet.
Markanvisningen ställer krav på att husproduktionen ska vara påbörjad i väsentlig omfattning senast ett år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Tekniska frågor
Fastighetsägaren ansvarar för utredningar som kan komma att krävas i samband med
bygglov.

8.

Medverkande i projektet

Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar och exploatören, Lulebo AB. Medverkande arkitekt har varit Arkitekthuset
Monarken AB som har tagit fram skisser och underlag till detaljplanen.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-12-16

AnneLie Granljung			
Planchef				

Daniel Rova			
Planarkitekt			
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Angelica Wiklund
Handläggare

