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Datum

Diarienummer

2018-05-29

402-5647-2018

Stadsbyggnadsförvaltning@lulea.se

Förslag till detaljplan för del av Svartöstaden 13:32, Ängesbygården i
Luleå kommun
Handlingar daterade 2018-05-07 för granskning enligt 5 kap 18 - 22 §§ plan- och
bygglagen (PBL 2010:900)
Kommunens diarienummer: SBF 2017/520
Planförslaget
Luleå Kommun har under perioden 7 maj – 28 maj 2018 ställt ut, för granskning, ett
förslag till detaljplan för del av fastigheten Svartöstaden 13:32, Ängesbygården. Planens
syfte är att inom området bekräfta pågående markanvändning samt att säkerställa
bevarande av kulturhistoriska värden. Planområdet ligger inom område för riksintresse
för kulturmiljö.
Länsstyrelsen lämnat in synpunkter på samrådshandlingar den 24 januari 2018.
Länsstyrelsens samlade bedömning
Sedan samrådet har planhandlingarna justerats och kompletterats. Under
granskningstiden har ett muntligt samråd hållits med kommunen i frågan om buller vid
uteplatser. Kommunen bemöt länsstyrelsens synpunkter 2018-05-29.
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna, inför antagande, ska kompletteras med
kommunens senaste bemötande av länsstyrelsens synpunkter beträffande buller vid
uteplatser.
Länsstyrelsen har inga fler synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL.
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 enligt förslaget inte kommer att prövas.
Samråd
Samråd har skett med länsstyrelsens kulturmiljöenhet
De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Willy Sundling med arkitekt Nelli Flores Nilsson som
föredragande.
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