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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Det finns en stor efterfrågan på mark för olika typer av verksamheter och industrier i Luleå,
och framförallt på Storheden. För att möta upp efterfrågan planläggs aktuellt område för
industri. Planområdet är dels bebyggt av befintlig industri och innehåller även mark för
park.
Planens huvudsakliga syfte är att möjligöra för en utökning av Storhedens industriområde
söderut på delar av fastigheten Storheden 2:4 i anslutning till Makadamvägen. Planförslaget
syftar även till att säkerställa så att restriktionskraven för Storhedens vattentäkt gällande
dagvattenhantering uppfylls.

2.

Planområdets läge och areal

3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Planområdet ligger i södra delen av Storhedens industriområde och omfattar ca 0,75
ha (mark för park eller plantering) av kommunens fastighet Storheden 2:4 samt 1,3 ha
(industrimark) av fastighet Storheden 2:14 som ägs privat av Öhrlunds åkeri AB.

Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Efter samrådet kommer detaljplanehandlingarna att bearbetas och eventuellt justeras innan
de visas för granskning 2:a kvartalet 2019.
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen av stadsbyggnadsnämnden 3:e kvartalet 2019.
Samråd

1:a kvartalet 2019

Granskning

2:a kvartalet 2019

Antagande

3:e kvartalet 2019

4.

Handlingar

Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser
• Grundkarta
• Illustrationskarta
• Planbeskrivning
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och
illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar
egen rättsverkan.

Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse (upprättas efter samråd)

3

• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskningstiden)

5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
Luleå kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2013 samt de områdesvisa
rekommendationerna anger att området är utpekat för störande verksamheter. Översiktsplanen anger även att hänsyn ska tas till Storhedens vattentäkt.
Under sommaren 2018 är reviderad version för Luleå kommuns översiktsplan ute på samråd. I samrådsförslaget till översiktsplan är aktuellt område utpekat som område för verksamheter.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Område för industriändamål berör gällande detaljplan för Storheden Industriområde, södra
delen (PL A384). I gällande detaljplan (PL A384) är berört område planlagd som PARK.
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:		
Nr

Namn

Laga kraft

Pl A384

Storheden Industriområde, södra delen

1979-10-26

Kommunala beslut / program i övrigt
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-27 att ge stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Storheden 2:4 i anslutning till
Storheden 2:14 samt besluta om antagande av planen under förutsättning att inga betydande
avvikelser har skett från uppdragsbeskrivningen.

Riksintressen
Planområdet ingår inom riksintresse för totalförsvaret. Inom detta område anses objekt och
byggnader högre än 20 meter få en inverkan på gällande riksintresse samt att bebyggelse
över 45 meter ej är tillåten. Inom planområdet är högsta tillåtna byggnadshöd reglerad till 10
meter.
I övrigt påverkar planen inte några andra riksintressen.

Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom det sekundära skyddszon för Gäddviks vattenskyddsområde för
vattentäkt. Restriktioner finns framtagna och omfattar bland annat bränslehantering och
hårdgjorda ytor vilket måste beaktas vid beslut om vilken typ av verksamhet som är tillåten
på platsen.
Föreslagen dagvattenhantering innebär att planförslaget ej bedöms innebära negativ
påverkan på vattenkvalitén.

Miljömål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål. Målen beskriver de egenskaper som vår naturoch kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Dessa
mål ska fungera vägledande i all planering. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att det
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inte finns regionala särdrag som motiverar egna regionala miljökvalitetsmål. Därmed gäller
de nationella miljömål, preciseringar och etappmål som beslutats av regeringen även för
Norrbotten.
Detaljplanen berör framförallt miljömålet för Giftfri miljö. Föreslagen exploateringen
bedöms kunna genomföras med en positiv påverkan på miljömålet giftfrimiljö i och med
att planområdet förutsätts saneras från eventuella markföroreningar innan exploatering av
kvartersmarken kan ske. Vilket i detta område kan anses särskilt viktigt då området ligger
inom den sekundära skyddszonen för Gäddviks vattentäkt.
Övriga miljömål bedöms ej påverkas alternativt påverkas mycket lite i och med
planförslagets genomförande. Sammantaget bedöms planförslaget kunna genomföras med
oförändrad eller positiv påverkan på aktuella miljömål och miljökvalitetsnormer.

Miljökvalitetsnormer
Exploateringen enligt planförslaget påverkar avrinningen i området kopplat till recipienten
Inre Lulefjärden och Gäddvikssundet. Exploateringen inom planområdet bedöms kunna
utföras så att vattenkvalitén i Inre Lulefjärden och Gäddvikssundet inte försämras genom
fördröjning och rening innan dagvatten släpps vidare. Detaljplanens genomförande bedöms
därmed inte medföra risk att miljökvalitetsnormerna för vatten överträds.

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 görs en
behovsbedömning.

Kommunens bedömning
Luleå kommun gör i tillhörande behovsbedömning bedömningen att ingen direkt faktor
visar att betydande miljöpåverkan kan väntas uppstår till följd av planförslaget. Om vidare
miljögeoteknisk utredning visar att det i området finns förorenad mark som vid hantering/
sanering innebär risk för betydande miljöpåverkan görs ny bedömning om behovet av en
miljökonsekvensbeskrivning.

6.

Detaljplanen

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

Huvudfråga
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra en vidareutveckling för verksamheter/industri
i området. Ny detaljplan innebär att marken planläggs för industri, [J] samt att en del av
naturmark bevars som planläggs som natur, [NATUR] för att säkerställa att grönakorridoren
som förbinder Storhedens skogsområden bevaras och dess biologiska funktion säkerställs
samt gata [GATA1] för att skapa planmässiga förutsättningar för en infart till området.

Markägoförhållanden
Planområdet ligger inom kommunens fastighet Storheden 2:4 samt fastighet Storheden 2:14
som ägs privat av Öhrlunds åkeri AB. Öhrlunds åkeri AB har lämnat in förfrågan om att
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köpa del av fastighet Storheden 2:4 av Luleå kommun. Allmän platsmark kommer fortsatt
ägas av Luleå kommun.

Landskapsbild och stadsbild
Storheden är ett område för externhandel och har därmed ingen anmärkningsvärd stadseller landskapsbild och bedöms därför inte påverkas efter genomförd detaljplan.
Mark som tas i anspråk inom föreslaget detaljplaneområde består idag av naturmark och
industri. är synligt från Makadamvägen. Stadsbilden i området kommer att påverkas av
den nya exploateringen. Mot Storsandsvägen och Makadamvägen kommer naturmark att
bevaras.
Planförslaget innebär att delar av den tidigare naturmarken kommer ersättas med
hårdgjorda ytor och byggnader vilket kommer att påverka landskapsbilden.

Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelse
Inom föreslaget planområde ingår fastigheterna Storheden 2:14, bedrivs idag som
industriverksamhet samt Storheden 2:4 som idag är en del av naturmarksområde.
Omkringliggande bebyggelse består av industrier och verksamheter. Karaktären på
bebyggelsen består av industrilokaler av större volym, med platta tak och plåtfasader.
Föreslagen bebyggelse kommer vara jämförbar med den befintliga bebyggelsen.
I nytt planförslag betecknas kvartersmarken i båda fastigheterna Storheden 2:4 och 2:14 i
planområdet som industri, [J] i detaljplanen för att möjliggöra utökning av den pågående
verksamheten på området.
Omgivningspåverkan (buller, ljus och vibrationer) har begränsats genom att bevara en del

Bild 1: (2017-06-10) Vy i västlig riktning. Planområde med och omkringliggande industribebyggelse och naturmarksområden.
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av den befintliga naturmarken intill Makadamvägen i områdets syd-östra del. Naturmarken
fungerar både som buffert för att minska buller men även som ett visuellt skydd. I
plankartan har det reglerats att buller från industri och verksamhet ej får överstiga gällande
riktvärden för verksamhetsbuller, [m1].
Byggnader inom kvartersmarken regleras med en högsta byggnadshöjd om 10 meter.
Inom planområdet ska byggnader placeras minst 4 meter från fastighetsgräns, [p1].
Byggrätten har reglerats med en högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea av fastighetsarea är
40%, [e1].
Mark som ej får bebyggas har reglerats intill Makadamvägen med ett u-område, [u1]. Detta
eftersom markens sandighet innebär en risk för ras om rasvinkeln överskrids vid grävarbeten avseende ledningsunderhåll. Området kring Makadamvägen kräver därför en stor
marginal för eventuella ras i samband med arbete med markledningar.

Friytor och rekreation
Planområdets rekreationsmöjligheter är idag begränsat. Vid ett genomförande av
planförslaget kommer stora delar av naturmarken att ersättas med ytor för industri.
I närområdet finns förutssättningar för rekreation och friluftsliv. Inom Gäddviks
vattenskyddsområde och Storsandsområdet som ligger väster respektive sydväst om
planområdet. Inom dessa områden finns idag ett stort stigsystem och möjligheten till att
ströva i skog, även flertalet badplatser finns i närområdet.
Planförslaget bedöms inte innebära någon större påverkan på rekreationsmöjligheterna.

Naturmiljö
Landskap, vegetation och ekosystem
Planområdet ligger i södra delen av Storhedens industri- och verksamhetsområde mellan
Storsandsvägen och Makadamvägen. Intill verksamheterna och planområdet finns en större
del naturmark som består sandig mark bevuxen med tallskog. Skogsområdet norr om
planområdet mellan verksamhetsområdet och Storsandsvägen är ett värdefullt grönområde
och ett visuellt skydd.
Det nya anspråkstagna området är idag ett grönområde planlagd i nuvarande plan som
”Park eller plantering” som fyller ett syfte att fungera som en grönkorridor i industriområdet
genom att skapa en förbindelse mellan två större naturmarksområden i östlig och västlig
del av området. Grönområdet utgörs idag mestadels av unga barrträd med lågt naturvärde.
Delar av trädbeståndet inom planområdet har avverkats sedan tidigare samt att ytan delvis
tagits i anspråk som uppställningsplats och dylikt.
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Planförslaget föreslår att en del av planområdet regleras som natur, [NATUR] för att
säkerställa att förutsättningar finns för grönakorridorens biologiska funktion och syfte att
skapa en förbindelse mellan Storhedens östliga och västliga skogsområden upprätthålls.
Detta är viktigt att säkerställa passagen för att det upprätthålla ett sammanhängande
grönstråk som växt- och djurlivet kan röra sig genom området.
Inom kvartersmark bör så mycket som möjliggt av befintlig trädvegetation bevaras för att
bidra till funktionen av den ”ekologiska korridoren”.

Bild 2: Planområdets förhållande till det biologiska spridningssambandet mellan grönakorridorer och naturområden

Terrängen
Planområdet sluttar från väst till öst. I den västra delen av området finns en hög slänt.
Marknivån varierar mellan +28 meter och +17 meter.
Genomförandet av planförslag innebär att höjden jämnas ut och de massor som är lämpliga
att använda som fyllnadsmassor omfördelas inom kvartersmarken för att skapa plana
byggbara ytor. Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna krävs vid schaktning för ”större
byggprojekt”. Eventuella slänter ska finnas inom fastigheten.
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Marken
Geotekniska förhållanden
Marken består av isälvsavlagringar och bedöms vara lämplig mark för exploatering enligt
föreslagen detaljplan.

Risk för ras och skred
I förändringar som infördes i Plan och bygglagen år 2008 betonas vikten av att kommunen
i sin planering också tar ansvar för långsamma katastrofer. Skred och översvämningar är
sådana långsamma katastrofer.

Bild 3: Avrinningsområden södra Storheden

Risk för ras inom planområdet kan uppstå vid grävarbeten om rasvinkeln överskrids.
Markens sandighet kräver en stor rasvinkel i samband med arbete med markledningar inom
planområdet samt intill Makadamvägens ledningsstråk. Förutsatt att planområdet jämnas ut
saknas förutsättningar för ras och skred. Området bedöms därför inte ligga inom riskzon för
ras och skred.

Vatten
Geohydrologiska förhållanden
Idag utgörs planområdet av parkmark och mark planlagd för industri. Planområdet ligger
inom den sekundära skyddszon för Gäddviks grundvattentäkt. Planområdet avvattnas
huvudsakligen genom två avrinningsområden. Vattnet leds via dessa sedan vidare ner mot
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Gäddvikssundet och Inre Lulefjäden. Inne på planområdet finns ett dike som leder till det
kommunala dagvattenledningsnätet med Inre Lulefjärden som slutrecipient. Den ekologiska
statusen för Inre Lulefjärden är klassad som hög, den kemiska statusen uppnår ej god.
Kvalitetskravet är att Inre Lulefjärden ska ha hög ekologisk och god kemisk status före år
2027.
Planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anslutningspunkt
finns i området. Idag är det kapacitetsbrist på aktuell va-ledning. Kommunens va-nät
planeras vara utbyggt fram till området i och med Östra länken och etapp 4E ca år 2023.
Eftersom planområdet ligger inom den sekundära skyddszon för Gäddviks grundvattentäkt.
innebär detta att dagvatten från verksamhetsområdet inte får infiltreras i marken eller rinna
till mark utanför planområdet då detta skulle bryta mot vattentäktens skyddsföreskrifter.
Allt vatten inom verksamhetsområdet måste därför samlas upp och ledas direkt till det
kommunala dagvattennätet.

Risk för höga vattenstånd
På grund av översvämningsrisken lokalt på området är en planerad och genomtänkt
höjdsättning inom planområdet av stor betydelse för att minska risken för skador på
fastigheter och infrastruktur vid extrema nederbördshändelser.
Planområdet ligger över den markhöjd för samhällsviktiga funktioner som beslutats i Luleå
kommuns riktlinjer för klimatanpassning.

Klimatförändringar
SMHI har under hösten 2015 arbetat fram nya analyser över hur det framtida klimatet kan
utvecklas i Norrbotten. Analysen visar att årsmedelnederbörden väntas öka med mellan
20-40% beroende av utsläppsmängden växthusgaser till atmosfären. Den mindre ökningen
väntas ske om vi kraftigt begränsade utsläpp (jämfört idag) och den större ökningen väntas
om vi fortsätter hantera utsläpp till atmosfären som idag. Även den kraftiga nederbörden
(skyfall) väntas öka, maximal dygnsnederbörd kan öka med ca 15-25% beroende på scenario.

Vattenskyddsområde
Nuvarande verksamhet inom fastighet Storheden 2:14 är ett åkeri vilket främst medför risk
för att markföroreningar vid bränslehantering eller läckage från fordon. Området ligger inom
en sekundär skyddszon för vattentäkt. Restriktioner finns framtagna och omfattar bland
annat bränslehantering och uppställning av motordrivna fordon och arbetsmaskiner.
Länsstyrelsen Norrbotten har i (25 FS 2014:3, A 2) beslut från 10 februari 2014 angivit
skyddsföreskrifter gällande Gäddviks vattenskyddsområde. För det aktuella planområdet
gäller restriktioner gällande sekundär skyddszon A. För det föreslagna planområdets
verksamhet och användning bedöms framförallt påverkas av: 16 § Petroleumprodukter och
andra brandfarliga vätskor, samt 24§ Motordrivna fordon och arbetsmaskiner.
16§ Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga
vätskor kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Tillstånd krävs dock inte för
saluförande eller för överlåtelse av petroleumprodukter i förpackningar på maximalt tio liter
styck som lagras inomhus. Med hantering avses här inte transport av petroleumprodukter
genom skyddszonen eller användning av petroleumprodukter i fordon och arbetsmaskiner.
Lagring av mer än 5 m3 petroleumprodukter i cistern eller behållare är förbjuden. Befintliga
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tillståndsgivna eller anmälda verksamheter är undantagna från förbudet. Förvaring av
petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjuden såvida den inte sker på
en tät invallad yta och på ett sådant sätt att hela den lagrade volymen kan insamlas och
omhändertas vid läckage.
24§ Motordrivna fordon och arbetsmaskiner
Tankning samt varaktig uppställning av motordrivna arbetsfordon och arbetsmaskiner är
förbjuden såvida det inte sker på en tät invallad yta och på ett sådant sätt att allt spill och
läckage kan insamlas och omhändertas. Uppställningsytor för motordrivna fordon med
en yta motsvarande minst fem parkeringsfickor är förbjudna såvida inte nederbördsvatten
samlas upp och renas alternativt avleds till det kommunala dagvattennätet. För utsläpp till
annan recipient än ovanstående krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Tvätt
av motordrivna fordon är förbjuden såvida den inte sker på plats där förbrukat vatten avleds
via avlopp till spillvattennätet.

Bild 4: Vattenskyddsområde - Planområdets förhållande till primärskyddszon samt
sekundärskyddszon A & B

Strandskydd
Generellt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen enligt mijlöbalken 7 kap. 14§.
Planområdet berörs inte av strandskydd enligt 7 kap. 13-18§ miljöbalken.

Kulturmiljö/kulturarv
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Området innehar inga kulturhistoriska värden som kommer påverkas negativ efter
genomförd detaljplan.
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Fornlämningar
Riksantikvarieämbetets fornsök visa inga kända fornlämningar i området.

Trafik
Gatunät
Vägar som omger planområdet är Storsandsvägen, Karlsviksvägen, Makadamvägen och E4.
Planområdet angörs via huvudgatan Makadamvägen som går mellan Karlsviksvägen
och Storsandsvägen. Längs med vägen finns ett flertal olika försäljnings- och
tillverkningsverksamheter. För att möjliggöra för en infart till området har användningen av
gatumarken längs med del av Makadamvägen reglerats som lokalgata [GATA1] där delar av
gatan regleras av utfartsförbud.
Det finns kollektivtrafikmöjligheter till handelsområdet Storheden. Cykel- och gångbanor
finns också draget till Storheden men inte kopplat till planområdet.
Trafiken som rör sig i området domineras av transportfordon av olika slag samt personbilar.
Verksamheten på området innebär att trafikmängden till området kan komma att öka något.
Trots detta bedöms inte en utveckling av den pågående verksamheten innebära en sådan
ökning av trafiken att särskilda åtgärder måste genomföras.

Utfartsförbud
Utfartsförbud gäller längs med Makadamvägen med undatag för planområdets befintliga inoch utfart. Utfartsförbudets syfte är att inte tillåta mer utfarter än nödvändigt inom området.
Detta för att minnimera risken för konflikter och olyckor med passerande trafik som färdas
längs med Makadamvägen samt motverka störningar till omkringliggande verksamheter
inom området.

Kollektivtrafik
Närmaste hållplats för Luleås lokala kollektivtrafik ligger inom 400 meter från planområdet.
Närmast hållplats för den regionala kollektivtrafiken ligger ca 1,3 km från planområdet.

Parkering
Planområdet ligger inom det som utgör zon 2 i Luleå kommuns parkeringsnorm. Detta
innebär att per 1000 m2 BTA industri bör 10 parkeringsplatser finnas. För aktuellt
verksamhetsområde innebär detta att ca 13-26 parkeringsplatser kan tänkas behövas. Då
parkeringstalet för olika verksamheter och industrier kan variera stort ska hänsyn tas till
verksamhetens behov av parkeringar vid fortsatt planering.
Parkeringsnormen för cykel anger att det minst bör anläggas 6 stycken
cykelparkeringsplatser per 1 000 m2 BTA för industri. Cykelparkeringstalet är ett minvärde.
För aktuellt industriområde innebär detta att ca 8 - 16 st cykelparkeringsplatser kan tänkas
behövas. Då cykelparkeringstalet för olika verksamheter och industrier kan variera stort
ska hänsyn tas till verksamhets behov av cykelparkeringar vid fortsatt planering. Det ses
som positivt om cykelparkeringar utformas med väderskydd och låsmöjlighet samt att fler
cykelparkeringar än minimikravet kan anläggs.
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Teknisk försörjning
Planområdet omfattas av kommunens upptagningsområde för vatten och avlopp och är
även anslutet till el och fjärrvärme. Befintliga ledningar bedöms ha kapacitet för att klara
försörjning av planerad bebyggelse.
Eftersom planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattentäkt Gäddvik finns det
restriktioner för vad som gäller inom det utpekade området. https://www.lulea.se/boende-miljo/vatten-och-avlopp/vatten/vattenskyddsomraden.html
Planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anslutningspunkt
finns i området. Idag är det kapacitetsbrist på aktuell va-ledning. Kommunens va-nät
planeras vara utbyggt fram till området i och med Östra länken och etapp 4E ca år 2023.
Dagvatten hantering inom sekundär skyddszon innebär att dagvatten från
verksamhetsområdet inte får infiltreras i marken eller rinna till mark utanför
planområdet då detta skulle bryta mot vattentäktens skyddsföreskrifter. Allt vatten
inom verksamhetsområdet måste därför samlas upp och ledas direkt till det kommunala
dagvattennätet och ledas vidare mot slutrecipient.
Ledningsstråket för fjärrvärme ligger förlagd längs med Makadamvägen och finns ansluten
med servisledning till fastighet Storheden 2:14.
Ledningsstråket för El/Tele/IT ligger förlagd längs med Makadamvägen. Det går att ansluta
till dessa. Ett u-område, [u1] har reglerats inom planområdet intill Makadamvägen för att
säkerställa åtkomst till ledningar med hänsyn till rasvinkel för eventuella sand ras.
Avfallshanteringen sköts i enlighet med kommunens lokala föreskrifter och avfallsplan.

7.

Konsekvenser

Sociala frågor
Storhedens verksamhets- och industriområde är ett typiskt verksamhetsområde som
främst är aktivt under dagtid. Det finns få mötesplatser i området. Vid utökning av
verksamhetsområdet är det viktigt att säkerställa en fortsatt trygghet längs med de gång- och
cykelstråk som finns i området, samt om möjligt skapa fler mötesplatser.

Ekologiska frågor
En utökning av industriverksamhet på naturmark innebär att förutsättningarna för den
grönakorridorens biologiska funktion och syfte att skapa en förbindelse mellan Storhedens
östliga och västliga skogsområden kommer att påverkas.

Hälsa och säkerhet
Buller, vibrationer och andra störningar
Det finns risk för buller och störningar från omkringliggande verksamheter och en del tung
trafik som rör sig i området kan uppstå. Det påverkar i sin tur inga boende då närmaste
bostadsområde är nästan 1 kilometer syd väst från planområdet. Den uppskattade
trafikökningen i och med detaljplanens genomförande och dess trafikbullerpåverkan på
omgivningen bör studeras vidare när aktuell verksamhet är fastställd.

Vattenskyddsområde
Att möjliggöra för mer industriverksamhet inom vattenskyddsområdet ökar risken för på-
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verkan på vattentäkten. Hänsyn måste tas till vattenskyddsområdet då det fortfarande finns
risk att vattentäkten kan påverkas. Verksamheter placerade inom sekundära skyddszon för
Gäddviks vattenskyddsområde måste följa gällande restriktioner för vattentäkt.

Luftkvalitet
I Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) preciseras krav på högsta tillåtna
föroreningsnivåer för ett antal olika luftföroreningar. Dessa föroreningsnivåer kallas
för miljökvalitetsnormer och de ska spegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten som
människor och miljö tål utifrån befintlig vetenskaplig kunskap. I dagsläget finns det
miljökvalitetsnormer för bland annat kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar PM10 samt för
några ämnen till. Efter ett genomförande av planen bedöms miljökvalitetsnormerna samt de
16 nationella miljökvalitetsmål inte komma att överskridas eller påverkas negativt.
Lokalt bedöms en eventuell påverkan på luftkvalitén ske vid ett genomförande av
detaljplanen till följd av den eventuellt ökade trafikmängden som leds in i området.

Förorenad mark
Detaljplanens genomförande kan leda till att en bättre miljö- och vattenkvalitet i område kan
säkerställas då eventuella föroreningar förutsätts saneras. Detta är särskilt viktigt då området
ligger i nära anslutning till Gäddviks vattentäkt.

Transporter av farligt gods och andra riskfaktorer
Europaväg, E4 ligger ca 400 meter från planområdet och är utpekad som rekommenderad
primärväg för farligt gods. Detta avstånd bedöms enligt Riktlinjer -skyddsavstånd till
transportled för Farligt gods, Länsstyrelsen i Norrbotten tillräckligt för att inte vidta
särskilda åtgärder.
Planområdet är omgivet av industrier och större trafikleder. Den uppskattade trafikökningen
i och med detaljplanens genomförande och dess trafikbullerpåverkan på omgivningen bör
studeras vidare när aktuell verksamhet är fastställd.

Påverkan på landskapsbild
Planförslaget utökning av industriverksamhet innebär att delar av naturmark kommer att
hårdgöras vilket kommer att påverka landskapsbilden i området.

Mellankommunala förhållanden
Planen bedöms inte innehålla några mellankommunala intressen.

8.

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 det kan då ändras utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen omfattar endast kvartersmark. Exploatören ansvarar för detaljplanens
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genomförande.
Exploatören ansvarar för miljökontroll av överskottsmassor samt nödvändiga åtgärder för att
minimera störningar till omgivningen under byggnationstiden. Exploatören ansvarar också
för utredningar som kan komma att krävas i samband med bygglov.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
I planförslaget har fastighetsindelningen ej reglerats. Detta innebär att efter detaljplanen
vunnit laga kraft kan planområdet (Storheden 2:4 och Storheden 2:14) genomförande kan
resultera i att kvartersmarken styckas i flera fastigheter och verksamheter, alternativt att
kvartersmarken styckas i en fastighet. Allmän platsmark kommer att fortsatt ingå i Storheden
2:4.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. Projektet är ej förenat med några
kommunala kostnader. Exploatören erlägger avgift för lagfart, planavgift, bygglov, el, VAanläggningsavgift mm enligt gällande taxor.
Inget markanvisningsavtal eller exploateringsavtal har tecknats i anslutning till detaljplanen.

Lantmäteriförrätning
Luleå kommun kommer vid ansökan om lantmäteriförrätning ta ställning till om kommunen
eller exploatören ansvarar för att bekosta lantmäteriförrättning.

9.

Medverkande i projektet

Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra
kommunala förvaltningar.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2019-06-17

AnneLie Granljung				
Planchef					

Henric Nilsson
Planarkitekt
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