Dnr: SBF 2017/744

Detaljplan för del av Centrum

Gamen 7 och 21
Luleå kommun

Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Bakgrund
¢ȱĴȱȱĴȱȱ¢§ȱȱȱĴȱ§Ĵȱ
Ĵȱãȱȱȱãȱȱȱǰȱ ȱŝȱȱŘŗǯ
¢§ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ãȱȱȱãȱȱȱȱȱȱãȱȱ§ǯȱ
ȱȱȱãªĴȱȱªȱǯȱȱĴȱĴȱ
ȱ

Hur samrådet bedrivits
ȱ§ȱȱȬȱȱ¢ȱȱãȱªȱȱãȱǻȱ
śȱǯȱȬȱȱ¢ǼǯȱãȱĴȱªȱȱĴȱªȱȱȱȱãȱȱãȱĴȱȱ
ãȱȱ¢ȱȱªȱȱªȱȱȱ¢ǰȱ§ȱȱãȱãȱȱśȱǯȱŗŗȱȗǰȱȬȱȱ¢ǯȱ
Ĵȱãȱȱȱȱ§ãȱȱãȱªȱȱȱŘŖŗŝȬŗŘȬŘŘȱȱȱȱ
ŘŖŗŞȬŖŗȬŗŞǯȱȱȱȱ§ȱªȱªȱȱ ǰȱªȱǯȱȱȱȱȱªȱȱȱĴȱȱ§ȱȱ§¢ǰȱ
§¢ȱȱãȱ§ȱǻƸȱǯȱǼȱǻȱ§Ǽǯȱ
ªȱȱȱȱȱãȱ§ȱĴȱȱȱãȱȱ
ãȱȱǯȱ
ȱªȱȱŞȱǯ

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• ãǰȱŘŖŗŞȬŖŗȬŖŘ
• ǰȱŘŖŗŞȬŖŗȬŖś
• ãǰȱŘŖŗŞȬŖŗȬŖŞ

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
•
•
•
•

§ǰȱŘŖŗŞȬŖŗȬŗŘ
§§ǰȱŘŖŗŞȬŖŗȬŗŞ
ãȬȱȱ¢§ǰȱŘŖŗŞȬŖŗȬŘś
§¢ǰȱŘŖŗŞȬŖŗȬŘŜ

Inkomna synpunkter med kommentarer
ȱ¢ȱȱ§ȱȱĴȱȱãȱǯȱ¢ȱȱȱ
ȱęȱĴȱªȱªȱ¢ãǯȱ§¢ȱ¢ȱȱȱȱ
ǯ
¢ãȱȱȱȱȱȱãȱĴȱ¢ȱȱȱªȱȱ
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
§¢ȱ¢ȱ§ȱȱȱȱȱȱǻȱŗǼȱȱȱĴȱȱȱȱ
ãȱȱǯȱ
• ȱȱȱ¢ȱȱ¢ȱĴȱãȱ ȱŝȱãȱ§ȱȱ
¢ȱęȱȱ§ȱǯ
§ȱ4 ĴȱãȱĴȱãȱȱªãȱȱĴȱȱȱȱ
¢ǯ
§ȱȱȱȱęȱȱȱãǯ
• ȱȱȱ¢ȱȱ¢ȱĴȱãȱ ȱŘŗȱãȱ§ȱŜȱ
ĴȱȱĴȱĴȱȱȱȱ§§Ĵȱȱãȱȱãǯ
Ȭȱȱ§ȱãȱȱª¢ȱãȱĴǯ
• ȱȱ¢ȱȱȱȱªȱȱȱ§ȱȱȱ
ȱªȱªȱȱȱ¢ȱȱ§¡ǯȱ§¢ȱȱĴȱ
¢ȱȱȱªȱȱ ȱŘŗȱ§ȱ§ȱãȱĴȱȱȱ
ȱ¡ȱȱȱ¢ȱȱ§ªǯȱãȱĴȱ§ȱªȱȱ
ǰȱȱȱȱªǰȱªȱȱ ȱŝȱȱ¢ȱãȱ
ã§ǯ
•

ȱȱȱãªȱȱȱȱãȱȱªȱãªȱ
ȱãªȱȄ ȱ¢ȱãȄȱȱȱȄȱãȄǯȱ ȱ

• ȱȱȱĴȱȱãȱã§ȱȱȱȱȱ
ȱãȱĴȱ§§ȱĴȱȱȱ§ȱĴȱǯȱãȱ§ȱĴȱȱ¢ȱȱȱã§Ĵǰȱȱªȱ¢ȱȱãªȱȱȱȱȱªȱ§ȱȱããȱ§ǯȱ
ȱãȱȱ¢ȱĴȱ§§ȱĴȱ¢ȱȬȱȱȱ§ȱ
ȱãȱȱªǰȱȱȱȱãȱȱĴȱȱ§ȱȱ§ȱǰȱĴȱ§ȱŗȱãȱȱãȱĴȱ§ĴȱȱãªȱȱǰȱȱĴȱȱȱȱªȱȱ§ȱȱªǰȱ
ȱȱ¢ǰȱãȱĴǯ
§¢ȱȱȱªȱȱãȱĴȱãȱȱ§ȱ¢ȱªȱªȱãǯ

Kommentarer:
ȱȱ§ȱȱȱ¢ȱȱ ȱŝǰȱªȱ§ȱȱȱªȱ§ȱȱȱȱ
§ǯȱĴȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱĴȱȱȱȱ§ȱȱȱãȱ
§ȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱ§ȱȱãȱȱ¢ãȱãªȱ§ªȱ§¢ȱ¢ȱȱĴ
•

ändra bestämmelse, q2, ȱĴȱȱȱȱęȱȱȱǯ

•

ȱãȱȱĴȱȱȱȱãȱ§ȱȱȱĴȱãȱ§ȱ
§ȱ§ǯȱȱȱ¢ȱȱȱ§Ĵȱȱªȱȱŝȱȱȱ§ȱȱȱ
motiveringen av bestämmelsen liksom till Bilaga 1 som utförligare beskriver fönstren.

•

Ĵȱȱ¢ȱĴȱ§ȱȱȱȱȱȱǰȱ3.

Vad det gäller gestaltning av bebyggelse och Gamen 21:
•

Ĵȱȱ§ȱ6, avseende skivpaneler över och under fönster i mörk kulör görs.

•

ã¢ȱȱȱȱȱĴȱ§ȱȱãȱªȱȱȱ§sen.

•

ȱȱȱª¢ȱĴȱ§ǰȱ5ǰȱȱªȱȱ
ŗǰŘȱȱǯȱ ȱȱªȱǰȱãȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱªȱȱ¢ǯ

ȱȱ§ȱ¢ȱªȱ¢ãȱȱȱȱĴȱȱȱȱ§ȱ
§ȱ§ȱ¢ȱȱȱĴȱȱȱȱãȱȱǯȱȱȱ¢ȱęȱȱȱȱȱªȱȱ§ȱȱȱĴȱȱ§ȱãȱĴȱªǯȱ¢ȱȱȱȱ§ȱȱȱãȱªȱ§ȱǰȱȱȱªȱ§ȱȱ
för rörelsehindrade, hantering av avfall och tillgänglighet för utryckningsfordon. Beroende av vad huset
används till under olika tidsperioder kan dessa ytor behöva anpassa till den aktuella situationen vilket är
fastighetsägarens ansvar.
ȱȱ§ȱãȱãªȱȱãªȱȱãȱĴȱǯ
ȱȱ§ȱȱȱ¢ȱȱã§ȱªȱ§ȱ¢ȱȱã§ȱȱȱ
ȱȱ§ȱǯȱ ȱȱȱª¢ȱ¢ȱȱęȱȱȱĴȱªȱȱ
ã§ĴȱȱȱȱȱªȱȱȱĴȱȱȱªȱȱȱȱȱãȱȱĴȱȱªǯȱȱ§ȱȱęȱȱ§ȱ
uppmärksammad.
Vad det gäller övriga synpunkter
•

Generell bestämmelse om ändrad lovplikt, i form av utökad lovplikt för färga om, byta fasadbeklädnad
eller byta taktäckningsmaterial läggs till.

•

Bestämmelse q1 ȱȱĴȱ§ȱ¢ǯ

•

¡ȱãȱ¢ȱĴȱȱªǯȱ

Lantmäteriet
§ȱȱĴȱȱªȱªȱȱęȱ§ĴȱãȱĦ§§ȱ
ȱãªȱãȱªȱȱǯȱȱȱĴȱ§ȱǯȱȱęȱȱȱ
Ȭªȱȱȱȱȱ§ȱȱǯȱȱȬªȱȱȱãȱ§ȱ§ªȱȱǯȱ ȱȱȱ§ȱȱȱ§ȱĴȱȱ
ĴȱȱȬªǯ

Kommentarer:
§§ȱȱȱȱȬªȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱ ȱŝǰȱ
ȱ§ȱȱȱȱȱ§ȱªȱȱȱȱ§ȱȱȱǯȱȱĴȱȬªȱ
§ȱȱãȱȱ¢ȱȱȱãªȱȱȱȱã§ȱȱȱȱȱãȱȱ§ȱȱ§Ĵ§ǯ

Kommunala förvaltningar och bolag
Räddningstjänsten
§§ȱȱãȱ¢ǯȱ
•

ȱªȱȱĴȱ¢ȱȱªȱȱªȱãȱȱ
ȱŝȱȱǯȱȱȱĴȱ¢ȱȱ¢ȱȱȱªȱ
ȱȱȱȱęȱǯȱȱªȱȱȱȱ¢ȱȱ¢ȱȱȱȱ¢ȱ§ȱęȱǯȱȱªȱ§ȱȱªȱ
¢ȱȱ¢ȱȱȱ§§ȱȱȱ§ǯ

Kommentarer:
ȱȱĴȱȱ¢ȱȱãȱȱȱãȱȱȱȱȱȱȱȱȱ§ȱĴȱȱȱãȱȱǯȱȱȱȱȱãȱȱȱȱȱǯȱȱȱ§ȱȱȱȱȱªȱȱȱ¢ȱãȱȱ
ȱȱ§ȱȱęȱ¢ǯȱȱãȱȱȱȱ§ȱȱĴȱȱãȱ
§§ȱȱ§ȱ§ȱãȱ¢ȱȱȱ§ȱȱªȱ
ãȱȱȱã§ȱȱȱãªȱǯ
Miljö- och byggnadsnämnden
ãȬȱȱ¢§ȱ§ȱ¢ȱª
• ȱªȱȱãȱȱȱªȱȱªȱãȱǯȱ ȱȱȱĴȱȱȱãȱȱęȱ¢ȱ
ȱ¢ȱȱȱ¢ȱ¢ǯȱȱªȱȱȱȱȱ
¢ȱȱªǰȱ§ȱ ȱŘŗǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱªȱȱȱªȱȱªǯȱȱȱȱãȱ
¢ȱãȱ§ªȱªȱ ȱŘŗȱĴȱªȱ¢ȱȱȱ
¢ǯȱ ȱȱȱĴȱȱãȬȱȱ¢ãȱĴȱȱ¢ȱ§ȱ
ãȱãǯ
• ãȱȱ¢ãȱȱĴȱȱȱ¢ãȱȱȱãȱ
ȱȱãȱȱãȱȱȱ§ȱ§Ĵǯ
• ȱªȱȱȱȱȱȱĴȱȄȱ§ȱªȱȱȱªȱªȱȱ
ȱȱęȱ¢ȱ§ȱãȱȱȱ¢Ȅǯȱȱãȱ§ȱã¢ȱȱªȱ
ȱ§Ĵȱ§ȱ§ȱãȱãȱȱȱȱ§ǯ
• §ȱȱȱǻȱŘŖŗŝȬŗŗȬŘşǼȱȱȱ§ȱȱȱ¡ȱ
ȱȱȱȱȱǯ
• §ȱ3ȱȱȱȱȱȱȱȱ§ȱȱ
ȱãȱȱȱȱãȱȱãǯ
•

ȱȱªȱĴȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱ¢ǯȱĴȱ
ãȱ§ȱȱȱǯ

Kommentarer:
ȱãȱȱȱȱęȱ¢ȱ§ȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱ¢ȱ§ȱãȱ¢ȱȱȱ§ȱȱȱȱȱãȬȱȱ¢ãȱ
ȱ§ȱǯȱȱȱ¢ȱȱªȱ¢ȱȱªȱ§ȱȱªȱȱ
¢ǯȱãȱªȱãȱȱ§ȱªȱǯȱªȱªȱȱȱȱȱȱ¢ȱªȱȱȱ¢ȱ§ȱ§ȱãȱǯ
§¡ȱªȱȱãȱ¢ãȱĴȱȱĴȱȱ§ȱȱȱȱhet med planbeskrivningen.
Texten om tillgänglighet förtydligas i planbeskrivningen.
ªȱ§ȱ§ȱĴȱȱ¡ȱȱȱǯȱ§ȱęȱförd.
Korrigering görs av bestämmelsetexten k3 ªȱȱȱ§ȱȱ¢ǯ
¡ȱȱĴȱȱȱȱȱȱãȱȱªȱǯ

Ställningstagande och förändringar
ȱȱȱȱ¢ȱãȱãȱã§ȱȱªȱȱȱǱ
ȱ§ȱȱ§ȱȱȱȱȱãȱȱãȱ§ȱǰȱ¢ȱ§ȱȱ¢ȱ§ȱ§ȱǯȱ
§ǰȱŘǰĴȱȱȱȱęȱȱȱǯȱ
ªȱȱȱȱ§ȱã§Ǳ
§ȱŗǰȱȱȱĴȱȱ§ȱ¢ǯ
§ǰȱ3ȱȬȱęȱȱȱȱȱǰȱ§ȱǯȱ
§ǰȱ5ǰȱĴȱȱªȱȱŗǰŘȱȱǯ
ȱãȱȱ§¡ȱ3 ªȱǰȱȱȱȱǰȱ
ȱ§ȱȄȱ¢Ȅǯ
§ȱ¢ãȱªȱȱĴȱȱĴȱȱ§ȱȱǰȱȱȱȱǯȱ
ªȱȱãȱ¢ȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱ¢ǯ
ȱȱĴȱãȱãȱãªȱȱãªȱȱȱãȱȱ¡ȱȱ§ȱã¢ǯ

¢ã
ȱȱŘŖŗŞȬŖŘȬŗś
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Stadsbyggnadsförvaltningen@lulea.se

Förslag till detaljplan för Del av Centrum, Gamen 7 och 21 i Luleå
kommun
Handlingar daterade 2017-12-21 för samråd enligt 5 kap plan- och bygglagen
(PBL 2010:900)
Kommunens diarienummer SBF 2017/744
Planförslaget
Ett förslag till detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap. 14 §
PBL. Underlaget avser detaljplan för del av Centrum, Gamen 7 och 21 i Luleå kommun.
Planen syftar på att bekräfta pågående användning samt skapa förutsättningar för
förtätning med bostäder. Förtätning föreslås ske genom påbyggnad av befintlig byggnad
på fastigheten Gamen 21. Planen ska även säkerställa kultur- och arkitektoniska värden.
Planområde ligger inom område av riksintresse för rörligt friluftsliv och turism enligt 4
kap. 1,2 §§ 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).
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att
prövas.
Motiv för bedömningen
Riksintresse
Länsstyrelsens bedömning är att planens genomförande inte medför negativ påverkan på
riksintresset för rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken.
Råd enligt 2 kap. PBL
Gestaltning av bebyggelse

Bevarande av befintlig bebyggelse kultur- och arkitektoniska värden säkerställs med
varsamhetsbestämmelser i plankartan. Länsstyrelsen har följande kommentarer och
rekommendationer för bestämmelserna:

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

971 86 Luleå

Stationsgatan 5

010-225 50 00

TELEFAX

E-POST

INTERNET

norrbotten@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten
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Gamen 7
Befintliga balkonger - framförallt de tre balkongerna i gatufasaderna - bör, för
tydlighetens skull, få en egen bestämmelse som säkerställer bevarande av dess
egenskaper.
Fönstren har inte kvar sin ursprungliga form och indelning. Skillnaden är att mittpost
går genom fönstrets hela höjd och de stora fönstren som flankerar hörnet är indelat
vardera tre sektioner, idag endast 2. se bilaga 1
Bestämmelsen k4 bör därför formuleras kompletteras med att fönster ska: ”vid
eventuellt byte återföras till sin ursprungliga form, indelning, och material, med
sidohängda bågar”. Det gäller framförallt för gatufasaden då de befintliga är fönstren
pivåhängda, vilket ger ett främmande intryck när de öppnas.
Länsstyrelsen saknar bestämmelse om befintliga takkupor och hörntornets takkupol,
vilka bör behållas i sin nuvarande utformning.
För Gamen 21
K6 – bestämmelsen bör kompletteras till att även omfatta skivmaterial och dess
färgsättning samt kulör i fönsternischer.
Detaljplanen behöver kompletteras med gestaltnings och utformningsbestämmelser för
den nya påbyggnaden.
Utevistelse ytor och barnperspektiv

Barnperspektivet ska beaktas vid planering. Frågan ska behandlas särskilt vid planering
av bostäder. Planområde som det är disponerad idag brister på tillgång till kvalitativa
utevistelseytor och växlighet.
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska man
i första hand anordna friyta, 8 kap. 9 § PBL. Länsstyrelsen menar att utevistelseytor som
redovisas på fastigheten Gamen 21 är otillräckliga för att tillgodose barn och vuxnas
behov av utevistelseytor i närområdet. Möjlighet att iordningställa några av
parkeringsplatserna, med bra sol tillgång, på fastigheten Gamen 7 som utevistelseytor
bör övervägas.
Koppling till miljömålen

Kommunen anser att planen stödjer det nationella miljökvalitetsmålet en god
bebyggdmiljö. Motivet är att planen ger förutsättningar för att långsiktigt bevara särskilt
utpekade kulturhistoriska värden i stadsmiljön.
Detaljplanen saknar dock en redogörelse av planinnehållets förhållande till miljömålen
”God bebyggd miljö” med precisering ”god vardagsmiljö”.
Klimatanpassning

Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat
klimat. Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda
medeltemperaturer och värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser för
i stort sätt alla samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.
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I planhandlingen (s 6) under rubrik ”Geohydrologiska förhållanden och risk för höga
vattenstånd” omnämns att mindre områden inne i kvarteren kan beröras av risk för
”instängt vatten” vid häftiga regn. Vidare tar man upp att dagvattenledningar kommer
att bli fulla och att avrinning måste åstadkommas genom lutning på mark eller hanteras
genom att det finns ytor som tål att översvämmas. Det kan även kombineras med
fördröjning av regn- och smältvatten.
I planhandlingens avsnitt ”Teknisk försörjning Vatten, avlopp och värme” (s 16) tar
man i princip upp samma förhållanden och man anger att ansvaret för anpassning av
gårdsmiljö och markhöjder är fastighetsägarens ansvar.
Det är positivt att kommunen anger villkor för hantering av vattenmängder vid kraftiga
regn. För uppnå ambitioner som beskrivs i planbeskrivning bör planen kompletteras
med att:
Tydligare reglera och säkerställa ytor som krävs för syftet. Kommunen bör överväga
behovet att reglera markytans utformning och höjdsättning.
Reglera andel hårdgjord yta i förhållande till den totala fastighetsarean.
Tydligare reglera att parkeringsplatser ska utgöras av genomsläppligt eller fördröjande
markbeläggning och att viss mark inte får användas för parkering.
Länsstyrelsen vägledning för klimatanpassning i fysisk planering bör användas som
underlag vid planering.
Övrigt

För att säkerställa att byggnadens kultur- och arkitektoniska värden inte förvanskas vid
underhåll, reparation och drift bör detaljplanen kompletteras med bestämmelser om
ändrad lovplikt.
Bestämmelsen q1 bör omformuleras för att underlätta dess förståelse och tolkning.
Uppgifter som anger avståndet till närliggande rekreations område, under rubriken
friytor, behöver kompletteras.
Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Samråd
Samråd har hållits med länsstyrelsens enheter för samhällsskydd och kulturmiljö
De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Willy Sundling med arkitekt Nelli Flores Nilsson som
föredragande.
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Bilaga 1

Fönstren har inte kvar sin ursprungliga form och indelning. Skillnaden är att mittpost går
genom fönstrets hela höjd och de stora fönstren som flankerar hörnet är indelat vardera tre
sektioner, idag endast 2

