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1.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet är beläget i Bensbyn. Området har i fördjupad översiktsplan för Bensbyn
(antagen 2016-01-25) samt i Luleå kommuns övesiktsplan (antagen 2013) pekats ut som
lämplig plats för exploatering för bostadsbebyggelse.
Planens huvudsakliga syfte är att ge planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse
fördelat på fem fastigheter. Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.

2.

Planområdets läge och areal

Planområdet är beläget cirka 1 mil norr om centrala Luleå.
Planområdets areal är cirka 0,7 hektar.

Figur 1. Situationskarta över planområdets läge.

3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel (2010:900). Detaljplanen hanteras
genom standardförfarande då den bedöms följa intentionerna i gällande översiktplan
för Luleå samt Fördjupad översiktsplan för Bensbyn. 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. Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (BFS
2014:5) tillämpas för denna detaljplan.
Preliminär tidplan:
Samråd: 1:a kvartalet 2017
Granskning: 2:a kvartalet 2017
Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 2:a kvartalet 2017
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4.

Handlingar

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

Övriga handlingar
Under planarbetet har följande handlingar upprättats:
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskningstiden)

5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
I den kommuntäckande översiktsplanen för Luleå kommun som antogs år 2013 är Bensbyn
ett högt prioriterat område för bebyggelseförtätning och ny bebyggelse. Bensbyn ska stärkas
som stadsnära by genom förtätning av bebyggelsen och förbättrad kollektivtrafik. Förtätning
ska ske med hänsyn till byns karaktär och landskapet. Karaktären som jordbruksby ska
behållas och hästhållning ska kunna utvecklas.
En ökad blandning ska eftersträvas, vilket särskilt innebär att ge utrymme även för hyresoch bostadsrätter samt arbetsplatser. Järnviken ska omvandlas från fritidshusbebyggelse
till bebyggelse för permanent boende. Nivån för 100-års vattenstånd ska beaktas vid all
lokalisering.
Detaljplan överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Fördjupad översiktsplan för Bensbyn
En fördjupad översiktsplan för Bensbyn blev antagen 2016-01-25. Den fördjupade översiktsplanen anger att bebyggelsen i Bensbyn kan utökas en halv gång med åtföljande utökning
av gator och annan infrastruktur. Bland annat föreslås en ny väg till Mulön-Björkön-Granön
att byggas söder om byn. Förslaget innebär även att bebyggelsen öster om Bensbyvägen
ansluts till kommunalt vatten- och avloppsnät. Samtidigt som bebyggelsen utökas i centrala
Bensbyn och i det norr därom liggande Järnviksområdet, ska de större sammanhängande
jordbruksområdena inom planområdet bevaras liksom strandområden som är viktiga för
naturvård och rekreation. Den nya bebyggelsen ska lokaliseras och utformas med stor
hänsyn och anpassning till den befintliga kultur- och naturmiljön, så att Bensbyn blir en
attraktiv boende- och livsmiljö.
Detaljplan överensstämmer med den fördjupade översiktsplanens intentioner.
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Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen ligger inom område för följande gällande planer:		
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

NL 55

Byggnadsplan för Bensby fritidsområde i Nederluleå socken. Bostäder, friliggande. Park eller
plantering, begränsade byggrätter för våningsantal och storlek. Strandkant mark som inte får
bebyggas (prickad mark), för att undanhålla
bebyggelse.

1963

25-NLÅ-6163

Riksintressen
Planområdet är beläget i område av riksintresse för friluftsliv och turism (Riksintresse
Kust-turism och friluftsliv, enligt MB 4 kap. 2 § /Norrbottens skärgård, enligt MB 3 kap. 6
§). Riksintresset beskrivs som ”Natur- och kulturvärden som i sin helhet är av riksintresse
och av betydelse för turism och friluftsliv”. Rekreation samt friluftslivsintressen inom
planområdet består främst av det allmänna värde som naturmark och skog utgör när den
är belägen invid bostadsbebyggelse. Relativt många människor kan komma i kontakt med
och uppleva natur, växter och djur i nära anslutning till området. Stränderna norr om
planområdet är exempel på detta liksom naturmark och vegetation i anslutning till stigar och
det äldre vägnätet.
Bensbyn är även influensområde för luftrum och ett stoppområde för höga objekt (Riksintresse för för totalförsvar, enligt MB 3 kap. 9 §).
Detaljplanen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på riksintressena. Tillgången
till strandområdet och naturmiljön runt om planområdet begränsas inte nämnvärt, således
bedöms att riksintresset inte påverkas negativt. Delområdet av natur som nu planläggs som
bostadsmark upptar cirka 0,7 hektar. Tillskapandet av bostadsmark stämmer överens med
de mål och ambitioner som angetts i den gällande översiktsplanen.

Strandskydd och miljökvalitetsnormer
Strandskydd
Planområdet ligger utanför strandskyddszonen. Figuren nedan redogör planområdets läge i
förhållande till stranden.
Generellt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7 kap. 14§.
Planområdet ligger minst 100 meter från strandlinjen. Länsstyrelsen i Norrbotten har i direkt
anslutning till planområdet pekat ut ett område (benämns ”Per-Hans brygga”) där strandskyddet utökats till 300 meter råder (se figur 3). Området där utökat strandskydd råder
beskrivs enligt länsstyrelsen som en längre, relativt bred strandsträcka med en fritt utvecklad
strandzonering.
Eftersom planområdet inte ligger inom strandskyddat område samt är utpekat som utvecklingsvärt i gällande översiktsplan görs bedömningen att detaljplanens syfte inte strider mot
strandskyddets syfte.
Om området inom strandskydd (dvs mellan planområdet och strandkant) ska siktröjas mot
vattnet ska detta föregås av en ansökan om strandskyddsdispens.
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Figur 2. Strandskydd. Svart linje markerar ungefärlig strandskyddslinje. Den lila linjen markerar det
utökade strandskyddet (Per-Hans brygga).

Figur 3. Bild över utökast strandskydd (Per-Hans brygga) i anslutning till Bensbyn. Planområde
markerat med grått.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor från till
exempel trafik och jordbruk. En MKN kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna
halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord.
MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag MKN för
olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i vattenförekomster (SFS
2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk- och
musselvatten (SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller (SFS 2004:675).
MKN för utomhusluft
Det finns svenska miljökvalitetsnormer (MKN) för den högsta tillåtna halten i utomhusluft
av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar
(PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft.
Tillkommande trafik i och med detaljplanens genomförande bedöms inte innebära
betydande luftutsläpp som leder till att MKN riskerar att överskridas.
MKN för vattenförekomster
Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela
Norrbottens län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län har
utsetts till vattenmyndighet i distriktet.
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt beslutade i december 2009 om MKN
för samtliga yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet vilka ska uppnå god
ekologisk status (alternativt god potential) samt god kemisk ytvattenstatus år 2015 om inte
särskilda skäl finns. MKN innefattar även ett krav på ickeförsämring, vilket innebär att
vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en lägre statusklass. Under 2015 har
åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer reviderats (avseende perioden
2015-2021). 2016-10-16 beslutade regeringen fastställa revideringen.
Utveckling enligt planförslaget bedöms inte innebära någon direkt påverkan vad det
gäller fysiska förändringar i aktuella vatten. Möjlig påverkan i övrigt skulle kunna vara
den ökade trafik som exploateringen för med sig tillsammans med ökad tillrinning på
grund av fler hårdgjorda ytor. I övrigt kan risk finnas vid olyckshändelser av typ brand i
uppförda byggnader och efterkommande släckningsarbete alternativt diverse utsläpp under
byggtiden.All ny bebyggelse kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp, vilket
bidrar till en begränsad påverkan på MKN för vattenförekomster. Totalt sett bedöms att
exploateringen inte medför betydande negativ inverkan med avseende på MKN.
MKN för havsmiljön
Inget vatten som påverkar kustvatten/MKN berörs av aktuell utveckling.
MKN för fisk- och musselvatten
Ingen vattenförekomst som är utpekat som fisk- eller musselvatten enligt Naturvårdsverkets
förteckning (NFS 2002:6) finns eller berörs av aktuell utveckling.
MKN för omgivningsbuller
MKN för buller bygger på ett EG-direktiv för buller som infördes i svensk lagstiftning i
förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en skyldighet att
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kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att omgivningsbuller inte
medför skadliga effekter på människors hälsa. Kravet på kartering börjar gälla när ett
samhälle har fler än 100 000 invånare.
Luleå kommun har färre än 100 000 invånare och således krävs ingen bullerkartering.

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.
Detaljplanens genomförande bedöms inte vara av den art och storleksordning som i
förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar (ändrad genom SFS 2005:356)
bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för
detaljplanen, där konsekvenser identifieras, beskrivs och bedöms behövs därmed inte tas
fram för detaljplanen. De aspekter som kan leda till inverkan ska dock särskilt behandlas i
planbeskrivningen.
Den enda risk som identifierats är risk för översvämning. Eftersom planområdet ligger i
direkt anslutning till kusten råder det viss översvämningsrisk. Luleå kommun har i sitt
dokument Riktlinjer för klimatanpassning föreskrivit att markanläggningar, byggnader och
övrig infrastruktur nära havet utformas översvämningssäkra upp till +2,5 meter i RH 2000.
Detaljplanen säkerställer genom planbestämmelse att ingen bebyggelse placeras under
rekommenderad höjd. De två nordligaste föreslagna fastigheterna ligger på en höjdnivå
om cirka 1,5 - 2 meter. För etablering av bostäder fordras utfyllning för att nå lägsta
grundläggningsnivå om 2,5 meter.

6.

Detaljplanen

Markägoförhållanden
Fastigheten Bensbyn 8:4 är i privat ägo.

Figur 4. Rosa linje markerar del av fastigheten Bensbyn 8:4. Källa: www.metria.se 2016-12-15
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Naturmiljö
Landskap, ekosystem, vegetation och djurliv
Bensbyn karaktäriseras av ett öppet odlingslandskap där dess historia som jordbruksby är
tydlig. De ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla delarna är strandmiljöerna norr och söder
om byn. De lövrika strandskogarna ger landskapet förutsättningar för en större biologisk
mångfald, främst för fågellivet. Utanför strandskogarna tar öppna och breda strandängar
vid. Dessa våtmarksmiljöer hittas bland annat i anslutning till Inigårdsviken (norr om
planområdet).
Föreslagen exploatering är begränsad och bedöms inte påverka ovan nämnda natur- och
kulturmiljöområden negativt. Tillgången till natur- och kulturmiljöområdena påverkas inte
vid genomförandet av denna detaljplan.

Marken
Geotekniska förhållanden
En markteknisk undersökningsrapport för geoteknik togs fram år 2013. Rapporten redovisar
att jordarten i Bensbyn och inom planområdet i huvudsak utgörs av morän. Under ett tunt
vegetationslager finns fast sandmorän som vid enstaka punkter kan betecknas siltig eller
stenig. Den geotekniska rapporten anger att i anslutning till planområdet är djupet till berg
mellan en till fem meter.

Markradon
Utifrån Luleå kommuns radonriskkarta ligger planområdet inom lågriskområde, alternativt
normalriskområde för radon. Lågriskområde innebär område som täcks av finsand, silt eller
lera. Normalriskområde innebär område där marken i huvudsak består av berggrund, morän
eller sand med låg till normal radiumhalt.
Generellt gäller att inom högriskområden ska byggnader där människor vistas mer än
tillfälligt utformas radonsäkert. På normalriskområden kan enklare åtgärder vidtas.
Metod ska redovisas i samband med bygglov. Radonsäkert byggande rekommenderas där
markradon inte undersökts.

Förorenad mark
Inga kända förekomster av förorenad mark har identifierats inom planområdet. Om
markföroreningar upptäcks i samband med exploatering hanteras dessa enligt miljöbalkens
bestämmelser.

Risk för ras och skred
Inom eller i anslutning till planområdet finns ingen risk för ras och skred enligt det samordnade kartunderlager för ras, skred och erosion från Sveriges Geologiska undersökning.

Risk för höga vattenstånd
Ny bebyggelse inom planområdet ska inte lokaliseras under nivån +2,5 meter över havet på
grund av sannolik havsnivåhöjning på längre sikt samt naturliga variationer i havsvattnets
nivå. En säkerhetsmarginal på cirka 0,5 meter inkluderas enligt försiktighetsprincipen.
Eftersom planområdet ligger i direkt närhet till kusten råder det viss översvämningsrisk.
Luleå kommun har i sitt dokument Riktlinjer för klimatanpassning föreskrivit att markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur nära havet utformas översvämningssäkra upp till
9

+2,5 meter i RH 2000. Av den anledningen regleras genom planbestämmelse i detaljplanen att
Lägsta grundläggningsnivå (underkant grundplatta) i meter över nollplanet är 2,5 meter
i RH 2000. Grundläggningsnivå är där den lägsta punkten för grundkonstruktionen på en
byggnad är belägen.

Figur 5. Grundläggningsnivå från underkant grundplatta.

Figur 6. Bild över havsnivåhöjning och linje för +2,5 meter över havet. Planområde markerat i rosa.
Bild tagen från fördjupad översiktsplan för Bensbyn.

Vatten
Geohydrologiska förhållanden
Grundvattennivån och vattenområdena bedöms inte påverkas av ett genomförande av
denna detaljplan. Föreslagen exploatering är av mindre storlek och tillåter ingen miljöfarlig
verksamhet, begränsar inte tillgången till vattenområdena och innebär en obetydande
trafikmängd, som kan påverka grundvattennivån och vattenområden.
Delar av planområdet, mot strandkanten kommer att fyllas upp. Då uppmätt vattentillstånd
kan vara högt över normalvattentillstånd innebär det att åtgärder inom området blir
vattenverksamhet som kan kräva anmälan eller tillstånd. Om det är uppenbart att varken
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena behövs varken anmälan eller tillstånd. Utfyllnaden bedöms vara mindre
och totalt bedöms exploateringen inte medföra någon betydande påverkan eller risk.
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Kulturmiljö/kulturarv
Historik
Den första bebyggelsen i Bensbyn tillkom på 1200- eller 1300-talet. Bensbyn skiljdes då
från fastlandet genom ett smalt sund men redan omkring år 1400 gjorde landhöjningen
Bensbyn till en halvö med samma topografiska huvuddrag som den har än idag. Bebyggelse
finns framförallt på höjder omgivet av öppna odlingsmarker. I strandområden finns
omvandlingsområden från fritidshus till permanent bostadsbebyggelse.
I Bensbyn finns många lämningar och kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader
som tillsammans utgör en stor del av byns karaktär.Vägnätet i Bensbyn förstärker den äldre
byakaraktären men det finns även en del villagator.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och fornlämningar
Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inom eller i direkt
anslutning till planområdet. Det äldre vägnätet (Såguddsvägen som löper förbi planområdet)
är av kulturhistoriskt intresse, men klassas ej som fornlämning. Om fornlämningar påträffas
under byggskedet ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. Fornlämningar skyddas
av kulturmiljölagen (SFS 1988:950).

Figur 8. Kulturmiljövårdens intressen och värden i form av gamla vägar och objekt/fornlämningar i
Bensbyn. Planområdet för detaljplan för del av Bensbyn 8:4 markerat i gult. Bild från Fördjupad översiktsplan för Bensbyn.
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Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelse
Idagsläget utgörs bebyggelsen i Bensbyn (i anslutning till planområdet) av utspridda enfamiljshus. Området är av äldre bykaraktär utan linjära bebyggelsestrukturer. Husen är i
huvudsak trähus utformade med sadeltak. I området finns blandat nyare och äldre bebyggelse. Regleringar i detaljplanen baseras på de riktlinjer som angetts i gällande översiktsplan
för Luleå kommun samt fördjupad översiktsplan för Bensbyn.
Fem stycken fastigheter tillskapas för bostadsändamål [B]. För att möjliggöra en flexibel
utformning har byggnadernas totalhöjd begränsats till 9 meter [9,0]. Byggrätten per fastighet är begränsad till 150 m2 (byggnadsarea) samt 80 m2 komplementbyggnad för exempelvis
garage [e1 150]. Detta innebär att huvudbyggnad kan uppföras i två våningar. Komplementbyggnad är begränsad i höjd till 3,5 meter (byggnadshöjd), vilket innebär en våning.
Utöver ovanstående regleras byggnadernas utformning gällande takutformning och fasadmaterial. Takutformningen ska vara sadeltak (20-45 grader) samt fasadmaterialet ska vara i
trä [f1]. Detta för att tillkommande byggnader ska passa in i omgivningen.
En [minsta fastighetsstorlek om 1100 kvadratmeter] regleras för att ligga i linje med rekommendationerna i den fördjupade översiktsplanen för Bensbyn. För att skapa en gräns mot
omkringliggande infrastruktur, bebyggelse och natur regleras att mark inte får bebyggas
[prickmark] närmare än 4,0 meter från fastighetsgräns. Mot Såguddsvägen har prickmark
om cirka 6 meter reglerats, för att säkerställa tillgängliga ytor för dike och vägren med mera.
I det nordöstra hörnet av detaljplanen har ett större område prickats för att inte intilliggande
fastighet ska bli för påverkad av tillkommande fastigheter.
Luleå kommun har i sitt dokument Riktlinjer för klimatanpassning föreskrivit att markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur nära havet utformas översvämningssäkra upp
till +2,5 meter i RH 2000. Av den anledningen regleras i detaljplanen att [Lägsta grundläggningsnivå (underkant grundplatta) i meter över nollplanet är 2,5 meter i RH 2000]. På de
fastigheter på lägre höjdnivå över havet har [korsmark] reglerats som anger att ”på marken
får endast komplementbyggnad placeras” för att säkerställa att bostadsbebyggelse etableras
på lämplig höjdnivå. De två nordligare föreslagna fastigheterna ligger på en höjdnivå på 1,5 2 meter, vilket innebär att utfyllnad krävs för etablering av bostadshus.
I sydvästra delen av planområdet har område för tekniska anläggningar [E] placerats.
Området avsätts ifall behov av tekniska anläggningar såsom uppställningsplats för sopkärl,
tekniska anläggningar för VA- eller el-system fordras. Området upptar en yta om cirka
10 gånger 10 meter. I området för tekniska anläggningar ha marken prickmarkerats från
gränsen och 2 meter in på området [prickmark]. En totalhöjd reglerar byggnader till max 3
meter [3,0] inom detta område.
För att säkerställa angöring till de två fastigheterna i norra delen av planområdet
ska en gemensamhetsanläggning bildas [g1 - marken ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning avseende väg]. Vägområdet är ca 12 meter brett.
För att säkerställa uppställning av sopkärl samt ytor för eventuella tekniska anläggningar
har ett området avsatts [g2 - marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning
avseende teknisk anläggning].
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Figur 9. Illustration av fullt utbyggt område. De bruna byggnaderna visar huvudbyggnad (150 m2 BYA)
samt komplemetbyggnad (80 m2 BYA). De gråa byggnaderna redovisar de bygglovsbefriade byggnader som går att uppföra per fastighet.

Friytor
Planområdet utgörs i huvudsak av kvartersmark. Inga allmänna ytor avsedda för lek, rekreation och friluftsliv tillskapas inom området. Motivering till detta är att framtida fastighetsägare får själv besörja möjligheten till lek, rekreation och friluftsliv inom den egna fastigheten.
Vidare erbjuder omgivningen goda möjligheter till rekreation och friluftsliv.

Offentlig och kommersiell service
I Bensbyn finns en skola och förskolor, pensionärslägenheter och bygdegård samt planer
för fotboll och ishockey. Bensbyn har även en båthamn. Större serviceutbud finns i centrala
Luleå, cirka 1 mil söder om planområdet.

Trafik
Trafikverket är väghållare för väg 596 (Bensbyvägen), kommunen ansvarar för Benzeliusvägen och övriga vägar (exempelvis Såguddsvägen) är enskilda. Planområdet ligger i anslutning till Såguddsvägen. Det finns en nybyggd cykelbana mellan Bensbyn och Björkskatan.
I övrigt saknas gång- och cykelvägar i området. Bensbyn trafikeras av regional busstrafik.
Närmaste busshållsplats finns på cirka 1 kilometers avstånd vid Benzeliusskolan.
De nya fastigheterna angränsar till Såguddsvägen och matas av befintlig väg.
Luleå kommun har tagit fram en parkeringsnorm för centrala Luleå. Bensbyn omfattas inte
i denna parkeringsnorm. Framtida fastighetsägare ombesörjer egna parkeringsplatser inom
den egna fastigheten. Denna detaljplan bedöms inte medföra någon betydande trafikökning
på omkringliggande gatunät.
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Utfarter
Utfarter kommer ordnas mot Såguddsvägen som har enskild väghållare. Samordning ska ske
med väghållare (befintlig gemensamhetsanläggning g:22). Cirka 3 till 4 nya utfarter kommer
ordnas mot Såguddsvägen. Dels de sydligare belägna fastigheterna samt en utfart från de
två nordligaste fastigheterna. För att säkerställa tillgång till de två nordligaste fastigheterna
har planbestämmelse om gemensamhetsanläggning [g1] från Såguddsvägen reglerats på del
av planområdet. Bestämmelse om gemensamhetsanläggning anger att ”marken ska vara
tillgänglig för en gemensamhetsanläggning avseende väg”.

Tillgänglighet
Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla åldrar kan bli fullt
delaktiga i samhällslivet, ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla ytor ska göras
tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är möjligt.
Tillgängligheten inom varje enskild bostadsfastighet tillses vid bygglovsprövningen.

Sociala frågor
Fler bostadsfastigheter i Bensbyn bidrar till en ökad befolkningstillväxt i byn samt skapar
större möjlighet för fler människor att vistas och umgås. Möjligheten att bosätta sig i Bensbyn
med en naturskön miljö nära vatten bedöms medföra positiva konsekvenser.

Hälsa och säkerhet
Buller, vibrationer och andra störningar
Buller, vibrationer och andra störningar bedöms inte uppkomma i och med denna detaljplan.
Inga omkringliggande bullerkällor är identifierade.
Planområdet ligger längs en lågt trafikerad väg och bedömning görs att trafikbuller inte kommer innebära någon negativ påverkan och därför har ingen bullermätning gjorts i området.

Transporter av farligt gods och andra riskfaktorer
Detaljplanen berörs inte av någon led för transporter av farligt gods.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Dagvatten ska omhändertas lokalt. Fastighetsägare ansvarar för dagvattenhantering på den
egna fastigheten.
Kommunen anvisar en anslutningspunkt för vatten och avlopp. Fastighetsägare står för byggandet av ledningen och erforderliga anläggningar från anslutningspunkten fram till och
inom planområdet. Området planeras framgent ingå i kommunens verksamhetsområde för
spill- och dagvatten.
Ett område för tekniska anläggningar [E] regleras i västra delen av planområdet. Området
kan användas som plats för eventuell pumpstation. Området utformas som [g2 - marken ska
vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning avseende tekniskt anläggning].

Värmeförsörjning
Det finns ingen tillgång till fjärrvärme i närområdet. Framtida fastighetsägare får själv
välja värmekälla för uppvärmning, exempelvis bergvärme, jordvärme, elpatron, vedpanna,
pelletsbrännare, solcell, solfångare, luft/luftvärmeväxlare eller annan lämplig värmekälla.
14

El/Tele/IT
Lunet AB har en skarvbrunn cirka 150 meter söder om planområdet där det i dagsläget
finns tillgänglig fiber för 12 stycken nya fastigheter. Omkring planområdet finns idag inget
nät. Vid nybyggnation måste kanalisation förläggas till planområdet. Fastighetsägare tar
erforderlig kontakt med ledningshavare för anslutning till fibernät.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker enligt kommunens gällande renhållningsorder och lokala
föreskrifter.

Mellankommunala förhållanden
Några mellankommunala intressen berörs inte av aktuellt detaljplaneförslag.

7.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Ingen allmän plats innefattas i denna detaljplan.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Detaljplanen medger att fem nya fastigheter kan bildas genom avstyckning från
stamfastigheten Bensbyn 8:4.

Gemensamhetsanläggningar
För att säkerställa angöring till Såguddsvägen för alla föreslagna fastigheter anges
bestämmelsen [g1 - marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning avseende
väg] på del av planområdet. Gemensamhetsanläggningen bildas enligt anläggningslagen
med de deltagande fastigheterna. Fastighetsägaren ansvarar för att vidta erforderliga
åtgärder.
Såguddsvägen är en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en förening. Anslutning
med infarter från planområdet till gemensamhetsanläggning klargörs i överenskommelse
mellan förening och fastighetsägare. Nybildade fastigheter ska bli delaktiga i
gemensamhetsanläggningen för Såguddsvägen genom en förrättning.
I västra delen av planområdet har ett område avsatts för tekniska anläggningar [E]. Med
tekniska anläggningar avses exempelvis pumpstation. En gemensamhetsanläggning ska
inrättas för ledningssystemet för vatten och avlopp från den kommunala anslutningspunkten
fram till respektive delägande fastighet inklusive eventuell pumpstation inom planområdet.
För att möjliggöra att det inom området för tekniska anläggningar kan bildas en
gemensamhetsanläggning anges bestämmelsen [g2 - marken ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning avseende teknisk anläggning].
I genomförandeavtal mellan kommunen och exploatören regleras:
- vem som bekostar anslutningsavgiften till det kommunal vatten- och avloppssystemet
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- vem som bekostar och vilken standard som det enskilda vatten- och avloppsanläggningen
ska ha från anslutningspunkten till och inom planområdet
- vem som bekostar och ansvarar för att ansöka om lantmäteriförrättning avseende
bildande av gemensamhetsanläggning för infartsväg, VA-anläggning och anslutning till
Såguddsvägen.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Planavgift tas inte ut i samband med bygglov.

Tekniska kostnader
Luleå kommun anvisar anslutningspunkt för vatten och avlopp. Fastighetsägare står för
byggandet av ledningen och erforderliga anläggningar från anslutningspunkten fram till och
inom planområdet.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Anslutning kan ske till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Kapacitet finns på det kommunala VA-nätet som räcker till en ökning av antalet boende i byn.

8.

Medverkande i projektet

Detaljplanen har tagits fram av Tyréns AB i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-04-25

AnneLie Granljung		
Johanna Lundmark			
Frida Lindberg
Planchef			Planarkitekt				Planarkitekt
										Tyréns AB
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