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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

2.

Planområdets läge och areal

3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Planens huvudsakliga syfte är att ändra användningen från ”A -Allmänt ändamål” där
kommun, landsting eller stat måste vara huvudman. Detta för att möjliggöra en försäljning
och avgränsning av fastigheten Stadsön 1:124

Planområdet är beläget i Gammelstad, Stadsön, nord väst om Luleå centrum och är ca 1,8 ha
stort. Detaljplanen gränsar till omkringliggande bostadsbebyggelse samt till Lule-älven.

Detaljplanen är påbörjad i augusti 2018 och handläggs med standardförfarande enligt PBL
2010:900.
Efter samrådet kommer detaljplanehandlingarna att bearbetas och eventuellt justeras innan
de visas för granskning under 2:a kvartalet 2019.
Detaljplanen beräknas bli antagen av Stadsbyggnadsnämnden under kvartal 3 2019.
Observera att tidsplanen är preliminär och kan ändras efter samrådet.
Samråd

1:a kvartalet 2019

Granskning

2:a kvartalet 2019

Antagande

3:e kvartalet 2019

4.

Handlingar

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

Övriga handlingar
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse (upprättas efter samrådet)
• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskningstiden)
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5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
Luleå kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2013 samt de områdesvisa
rekommendationerna anger att området är utpekat för förtätning med i första hand bostadsrätter för att uppnå en blandning av boendeformer. 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 tät struktur, grönområde samt grönstråk. Tät struktur definieras av områden med tätortsmässig karaktär,
med indelade kvarter. I tät struktur ingår bostäder, kontor, handel, annan verksamhet, gator,
parker och fritidsanläggningar. I programmet för översiktsplan vision Luleå 2050, kapitel
Bästa boendet i stadsbygden beskriver att det inom områden med tätortsmässig karaktär ska
finnas bostäder för äldre med funktionsnedsättning eller är i stort behov av vård eller omsorg. Dessa bostäder ska finnas nära service som exempelvis dagligvaruhandel, vårdcentral
och kollektivtrafik.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Gällande detaljplan medger användningen A-ändamål vilket innebär att kommun, landsting
eller stat måste vara huvudman.
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:		
Nr

Namn

Laga kraft

Pl 246

Ingridshemsområdet, del 1 ingridshem & del 2
Snickarstrand

2002-06-27

Nl 036

Stadsön

1962-04-13

a 309

Öhemmanet

1970-11-26

Kommunala beslut / program i övrigt
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-24 att ge stadsbyggnadsnämnden
i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Stadsön 1:124 samt besluta om
antagande av planen under förutsättning att inga betydande avvikelser har skett från
uppdragsbeskrivningen.

Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom den primära skyddszonen och sekundära skyddszonen
B för Gäddviks vattenskyddsområde och omfattas av Länsstyrelsen Norrbottens
skyddsföreskrifter. Föreslagen dagvattenhantering innebär att planförslaget ej bedöms
innebära negativ påverkan på vattenkvalitén.
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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
10,5 meter.
I övrigt påverkar planen inte några andra riksintressen.

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 bedömer i tillhörande behovsbedömning att ingen direkt faktor visar
att betydande miljöpåverkan kan väntas uppstå till följd av planförslaget. Detaljplanen
bedöms inte innebära någon risk för miljö eller människors hälsa och säkerhet varför en
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas i samband med detaljplanen. Däremot
ska vissa frågor uppmärksammas särskilt under planarbetet så som säkring av åtkomst för
VA-ledningarna, skötsel av grönstruktur och allmänhetens tillgång till platsen.

6.

Detaljplanen

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

Huvudfråga
Planens huvudsakliga syfte är att ändra användningen från ”A -Allmänt ändamål” där
kommun, landsting eller stat måste vara huvudman. Detta för att möjliggöra en försäljning
och avgränsning av fastigheten Stadsön 1:124. Ny detaljplan innebär att tidigare allmän
platsmark ”A -Allmänt ändamål” ändras till kvartersmark och ny använding planläggs för
vård [D] för att säkra befintligt vårdboende. Allmän platsmark kommer att planläggas för
natur [NATUR] för att säkerställa att naturmarken och allmänhetens tillgänglighet bevaras
samt ett mindre område för tekniska anläggningar, [E].

Markägoförhållanden
Planområdet ligger inom fastighet Stadsön 1:124. Fastighet Stadsön 1:124 föreslås ombildas
för ändamålsensenlig kvartersmark. Allmän platsmark kommer fortsatt att ägas av Luleå
Kommun. Detta föreslås genom fastighetsreglering där allmän platsmark överförs till
intilliggande kommunala fastigheten Stadsön 1:857.
Planområdets vattenområde [W] för Gammelstadsfjärden är registrerat som enskilt och tillhör Luleå Kommuns fastighet fastigheten Stadsön 1:857.
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Bild: Ingridshem och omkringliggande villabebyggelse

Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelse
Inom föreslaget planområde finns idag ett vårdboende och en del av ett naturmarksområde.
Bebyggelsen kring planområdet består främst av villabebyggelse, enfamiljshus mellan
1-1.5 plan. Fasader och utformning varierar från träfasader till puts och tegel. Intilliggande
fastighet nord-öst om Ingridshem finns ett lägenhetshus om 4 våningar med gul tegelfasad
olika burspråk och utskjut med balkonger.

I nytt planförslag betecknas kvartersmarken för fastighet Stadsön 1:124 som verksamhet för
vård, [D] i detaljplanen för att säkra att området används för vårdändamål. För allmänna
platser har marken inom planområdet reglerats för naturmark, [NATUR]. All allmänplats
inom detaljplaneområdet kommer tills vidare att fortsätta tillhöra den kommunala
fastigheten Stadsön 1:857.
E-området regleras med en högsta byggnadshöjd om 3 meter.
Inom planområdet ska byggnader placeras minst 4 meter från fastighetsgräns, [p1].
I planförslaget har fastighetsindelningen ej reglerats. Detta innebär att ett genomförande
av förslaget kan resultera i att kvartersmarken styckas i flera fastigheter och verksamheter,
alternativt att kvartersmarken styckas i en fastighet.
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Byggrätten har som syfte att bekräfta områdets befintliga förhållande. Största byggnadsarea
anges i procent per fastighetsarea, [e1 25]. Detta innebär att på kvarstersmarken kan
byggnader uppföras till en största totalarea av 2140 m2 (BYA) fördelat på en eller flera
fastigheter. Byggnader inom kvartersmarken regleras med en högsta byggnadshöjd om 10.5
meter.

Friytor och rekreation
Planområdet används idag i begränsad utsträckning för rekreation. Vid ett genomförande av
planförslaget kommer nuvarande naturområde för rekreation att bevaras. Närområdet ska
fortsatt möjligöra förutsättningar för rekreation och friluftsliv. Planområdets promenadstigar
ska bevaras och ansluta till omkringliggande stigsystem som angränsar till Snickarhamnsområdet.
Vård- och omsorgsboendet har en gård mot vattnet. I detaljplanen finns utrymme för
anordnande av gemensamma uteplatser inom kvartersmarken. Planförslaget innebär att
kvalitativ friyta för utomhusmiljön ska säkerställas.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger ca 600 meter från Stadsö centrum där det finns vård- och
tandläkarmottagning, matbutik, pizzerior, butiker/service, skola och idrottsanläggningar.

Naturmiljö
Landskap, vegetation, rekreation och ekosystem
Planområdet ligger intill Lule-älv söder om Stadsö centrum och omges av ett villaområde.
Området består i dag av en befintlig byggnad för vårdändamål och ett grönområde. I
de södra delarna finns idag ett skogsområde med gångstråk och uppväxande bryn och
strandvegetation samt skogsmark med barr- och lövträd. Inom planområdet finns även
parkering.
Luleå kommun har som avsikt att inom detaljplanens angivna naturområde försöka
bibehålla karaktären av naturområde [NATUR] för rekreation och vistelse.
Inom detaljplanens angivna naturområde ska befintlig vegetation bibehållas. Området ska
bevara sin skogliga karaktär. Syftet med naturmarken är dels att gynna djur- och växtlivet
i området och utgöra ett grönt inslag av natur för boende- och rekreationsmiljön för
intilliggande bebyggelse samt för besökare av området.
Kvartersmarken bör få tydliga inslag av grönska och ha koppling till den allmänna
platsmarken.

Vegetation och djurliv
Vegetationen idag består av barr- och lövträd. Det finns ingen skyddsvärd natur inom
planområdet. Områdets naturområde ska användas för allmänna ändamål.

Terrängen
Planområdet sluttar från nord till syd ner mot älven. Marknivån i området varierar från +7 m
ö.h i norr och 0 m ö.h i söder intill vattenlinjen. Genomförandet av planförslaget innebär inga
förändringar av nuvarande marknivå.
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Marken
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta i skala 1:25000 (SGU, 2018-10-02) ligger planområdet på ett
område med morän. Vissa delar har tidigare varit åkermark som vuxit igen med sly- och
barrskogsvegetation.

Markradon
Planområdet ligger inom normalriskområdet för radon enligt Luleås översiktliga
radonriskkarta.

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.
Planområdet bedöms inte ligga inom ett riskområde för ras och skred.

Vatten
Geohydrologiska förhållanden
Idag utgörs planområdet av ett A-område samt skogs- och naturmark. Planområdet ligger
inom den primära skyddszonen samt sekundära skyddszonen B av vattenskyddsområdet
för Gäddviks grundvattentäkt. Planområdet avvattnas huvudsakligen genom brunnar
som är kopplade till det kommunala dagvattenledningsnätet med Gammelstadsfjärden
som slutrecipient. Den ekologiska statusen för Gammelstadsfjärden är klassad som
otillfredsställande ekologisk potential, den kemiska statusen uppnår ej god kvalitet.
Kvalitetskravet är att Gammelstadsfjärden ska uppnå en god ekologisk potential före år 2027.

Risk för höga vattenstånd
I förändringar som infördes i PBL 2008 betonas vikten av att kommunen i sin planering också
tar ansvar för långsamma katastrofer. Skred och översvämningar är sådana långsamma
katastrofer.
Riktlinjer för klimatförändringar innebär att sammhällsviktiga funktioner innebär att
bebyggelse ska placeras +3.5 m ovan vattennivån för att motverka risken för översvämning.
Planförslaget innebär att mark planlagd för vård, [D] ligger på höjd mellan +4 m till +7 m
ovan vattennivån och ca 100 meter från strandlinjen. Detta innebär att området ligger över
den markhöjd (+3.5 m) för samhällsviktiga funktioner som beslutats i Luleå kommuns
riktlinjer för klimatanpassning.
Kommunen bedömer därför att planområdet inte ligger inom risk för skred eller höga
vattenstånd.
Enligt Länsstyrelsen planeringsunderlag bedöms planområdet påverkas i liten grad
vid eventuell översvämningsrisk då det endast är en del av naturmarken som risk för
översvämning finns.

Vattenområden
Planområdet omfattas av Gammelstadsfjärden vilket är en av Luleälven avrinningsområde
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som i slutet mynnar ut i havet. Strandområdet ska säkerställas för allmänhetens
tillgänglighet.

Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom skyddsområde för vattentäkt och delar av planområdet ligger både
inom den primära skyddszonen och sekundära skyddszonen B.
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 den primära skyddszonen och sekundära skyddszonen B. I
föreskrifter anges bland annat att upplag av avfall eller av snö som härrör från trafikerade
ytor inte får förekomma inom skyddszonen.

Klimatförändringar
SMHI har under hösten 2015 arbetat fram nya analyser över hur det framtida klimatet
kan utvecklas i Norrbotten. Analysen visar att risken för värmeböljor ökar samt 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.
För planförslaget innebär att följa riktlinjer för att på bästa sätt hantera klimatförändringarna
fram till 2100. Samhällsviktiga funktioner och strukturer utformas översvämningssäkra med
+3,0 m (nära havet) resp +3,5 m (Lule älv) i RH 2000. Trygghetsboende, omsorgsboende etc
ska förses med anordningar för att undvika höga temperaturer inomhus. Utomhusmiljöer
ska erbjuda platser med skugga och svalka

Strandskydd
Strandskyddet föreslås upphävas för hela planområdet med hänvisning till särskilda skäl i
miljöbalken 7 kap 18c §, punkt 1 och 3.
Syftet med att upphäva strandskyddet är att möjliggöra rivning av slamavskiljare samt
framtida omplacering av V/A huvudstråk som passerar genom området idag. Ny placering
innebär att dessa ledningar kommer att placeras inom allmän platsmark reglerad som
[NATUR]. Dessa åtgärder är nödvändiga för att klara kommunens framtida V/A-försörjning,
vilket är av ett angeläget allmänt intresse som inte kan lösas på annan plats. Åtgärden
bedöms inte motverka syftet med strandskyddet.
För att säkerställa allmänhetens framtida tillgänglighet till strandområdet föreslås området
närmast vattnet regleras som naturmark, [NATUR]. Denna åtgärd bedöms inte motverka
syftet med strandskydd.
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Kulturmiljö/kulturarv
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Ingen kända kulturhistoriska värden finns på platsen. Närmaste kulturhistoriskt värdefulla
området är Gammelstad ca 2 kilometer från planområdet.

Fornlämningar
Riksantikvarieämbetets fornsök visar inga kända fornminnen eller fornlämningar i eller i
nära anslutning till planområdet.

Trafik
Gatunät
Ingen förändring görs i det kommunala gatunätet. Vägar som omger planområdet är
Strandvägen, Allévägen och Älvsborgsvägen. Detaljplanens genomförande kommer inte att
förändra befintliga förutsättningar. Tillgängligheten inom fastigheten regleras i enlighet med
gällande regelverk.

Gång- och cykeltrafik
I närområdet finns ett relativt väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Gång- och cykelvägar finns
längs med Gäddviksvägen och Älvsborgsvägen.
Inom planområdets naturmark finns ett befintligt gångstråk som ansluter till intilliggande
stigsystem.

Biltrafik
In- och utfart till området sker via Älvsborgsvägen.

Kollektivtrafik
Närmaste hållplats för Luleås lokala kollektivtrafik ligger ca 250 meter från planområdet.
Närmaste hållplats för den regionala kollektivtrafiken ligger ca 650 meter från planområdet.
Genomförande av planförslaget bedöms inte innebära att någon ökning av kollektivresandet.
Därmed bedöms det att ingen utökning av kollektivtrafik behöver göras.

Parkering
Planområdet ligger inom det som utgör zon 2 i Luleå kommuns parkeringsnorm.
Parkeringsnormen för vårdhem bedöms efter dess individuella krav. Detta innebär att per
1000m2 BTA vårdhem bedöms att ca 8 parkeringsplatser bör finnas. Vård-/äldreboende
skiljer sig från bostäder och boende antas inte ha möjlighet till egen bil. Parkeringstalet
beräknas därför för besökande och sysselsatta i området. Talen för sysselsatta bygger på
platsens tillgänglighet med kollektivtrafik. Antalet besökande till vårdboende har uppskattas
till något högre än besökande till bostäder. För aktuellt område innebär detta att det bör
finnas ca 32 bilparkeringar.
Parkeringsnormen för cykel anger att det minst bör finnas 10 stycken cykelparkeringsplatser
per 1 000 m2 BTA för vårdbostäder. Cykelparkeringstalet är ett minvärde. För aktuellt
området innebär detta att det bör finnas ca 44 st cykelparkeringar.
Antalet parkeringsplatser för både bil och cykel bekräftar nuvarande förhållande genom att
säkerställa att kraven för antalet parkeringar minst uppfyller det befintliga behovet.
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Teknisk försörjning
Planområdet omfattas av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och är även
anslutet till el och fjärrvärme.
Avfallshanteringen sköts i enlighet med kommunens lokala föreskrifter och avfallsplan.
I dag går ett huvudstråk av kommunala V/A-ledningar genom planområdet, från
slamavskiljaren i norra delen vidare söderut. Det finns en ledningsrätt som måste utökas
eftersom ledningarna ska bytas ut och flyttas till område planlagt för naturmark för att
säkerställa dess åtkomst. Detta kräver ett stort område med ledningsrätt som begränsar
fastighetens nyttjande av marken.
Det finns en slamavskiljare och en el-transformator inom fastigheten som ska planläggas som
E-område, [E].
Ledningsstråket för El/Tele/IT ligger förlagd längs med Strandvägen och ligger delvis inom
planområdets västra del.
Ledningsstråket för fjärrvärme ligger förlagd längs med Allévägen och har en befintlig
servisledning till fastigheten via planområdets nordöstra del.

7.

Konsekvenser

Tillgänglighet
Entréer ska utformas så de medger tillgänglighet för personer med funktionshinder.
I planområdet finns idag ett grönområde med promenadstråk som används av allmänheten
för promenad och rekreation.
Gång- och cykelförbindelserna är goda i området samt till och från centrum. Detaljplanens
genomförande kommer inte att förändra befintliga förutsättningar. Tillgängligheten inom
fastigheten regleras i enlighet med gällande regelverk.

Sociala frågor
Vid förändring av detaljplan är det viktigt att säkerställa en fortsatt upplevd trygghet längs
promenadstråken i planområdet upprätthålls.

Hälsa och säkerhet
Strandskydd
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs inom hela planområdet. Detta då mark
inom planområdet sedan tidigare är ianspråkstaget av slamavskiljare och el-transformator
som är belägna inom det föreslagna E-området, [E].Området berörs även av en framtida omplacering av kommunens V/A huvudstråk som är ett allmänt intresse. E-områdets storlek har
utformats för att klara av att underhålla de tekniska anläggningarna. Det V/A-ledningsstråk
som löper genom planområdet har ett framtida behov av att bytas ut och justeras lägesmässigt för att utöka sin kapacitet för att klara kommunens V/A-försörjning, vilket är av ett angeläget allmänt intresse som inte kan lösas på annan plats. Åtgärden bedöms inte motverka
syftet med strandskyddet.
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E-området ligger lokaliserad intill kommunal gata och lokaliseringen bedöms inte leda till att
förutsättningarna för allmänhetens samt djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Buller, vibrationer och andra störningar
Planförslag bedöms inte innebära någon ökad risk för buller eftersom verksamheten inte
kommer att utöka sin byggrätt samt att verksamheten är oförändrad i jämförelse med
tidigare användning.
Trafikbelastningen och hastigheterna från omkringliggande gator bedöms som låg att
det innebär att någon risk för att gällande riktvärden för biltrafikbuller inte kommer att
överskridas.
Störningar i form av lukt från pumphuset kan förekomma.

Luftkvalitet
Lokalt bedöms det inte ske någon påverkan på luftkvalitén vid ett genomförande av
detaljplanen.

Transporter av farligt gods och andra riskfaktorer
Väg 97 som ligger ca 630 meter från planområdet 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.

Miljömål och miljökvalitetsnormer
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.
I Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) preciseras kraven och
miljökvalitetsnormerna för att uppnå god vattenstatus i vattendrag, sjöar, kustvatten och
grundvatten. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status eller
potential och att statusen inte får försämras. I dagsläget finns det miljökvalitetsnormer för
nitrat i grundvatten, fosfor i sjöar, flöden/nivåer av rinnande vatten, organiska miljögifter
samt tungmetaller i sjöar och vattendrag.
Efter ett genomförande av planen bedöms miljökvalitetsnormerna samt de 16 nationella
miljökvalitetsmål inte komma att överskridas eller påverkas negativt.

Mellankommunala förhållanden
Planen bedöms inte innehålla några mellankommunala intressen.
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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.

Tidplan för genomförandet
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan Hemsö Norrbottenfastigheter Kommanditbolag
fullfölja sitt förvärv av kvartersmarken inom planområdet.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna.
Kommunen och Hemsö Norrbottenfastigheter Kommanditbolag ansvarar gemensamt för
detaljplanens genomförande.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
En ny fastighet för vård- och omsorgsboende bildas genom avstyckning från Stadsön 1:124.
Resterande delar som regleras som naturmark inom inom nuvarande fastighet Stadsön 1:124
överförs till kommunens gatu- och grönområdesfastighet Stadsön 1:857.

Gemensamhetsanläggningar och servitut

Bild: Lokalisering av servitut för Stadsön 1:424
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Servitut
Invid planområdet finns en angränsande fastighet Stadsön 1:424 som har ett servitut för
infart som löper längs med fastighetsgränsen mot Stadsön 1:124. Fastigheten Stadsön 1:424
nyttjar i dagsläget infarten genom Stadsön 1:124 och kan så göra om inga problem uppstår.
Inget servitut läggs på aktuell fastighet 1:124 då servitutet redan finns på Stadsön 1:857.

Gemensamhetsanläggning
Stadsön 1:124 har andel i gemensamhetsanläggningen Stadsön ga:7 (väg). Denna andel
kommer att överföras till den nybildade fastigheten.

Ledningsrätt
Idag finns en gällande ledningsrätt 25-F1997-714.1 avseende kommunala VA-ledningar
som löper genom området på mark som i detta planförslag ligger inom kvartersmark.
Ledningarna kommer att flyttas från sin nuvarande position och placeras inom allmän
platsmark, naturmark. Ledningsrätten kommer därför att anpassas till det nya läget.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. Projektet innebär kommunala kostnader i och med omläggningen av de VA-ledningar som berörs.

Lantmäteriförrätning
Luleå kommun 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				
Henric Nilsson
Planchef					Planarkitekt
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