Dnr: SBF 2018/826

Stadsbyggnadsförvaltningen

Detaljplan för del av Råneå

Råneå 6:7

Luleå kommun

Norrbottens län
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Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-14 att upprätta en ny detaljplan
för fastigheten Råneå 6:7. Utskottet beslutade även att detaljplanen ska handläggas
med standardförfarande för att antas av stadsbyggnadsnämnden om inga allvarliga
erinringar inkommer under samråd och granskning. Syftet med detaljplanen är att genom
planbestämmelser säkerställa arkitektur- och kulturhistoriska värden i bebyggelse och miljöer
inom planområdet. Syftet är även att ge planenlig rätt för bebyggelsen inom planområdet med
anledning av att en kulturhistoriskt intressant gårdsbyggnad flyttats till planområdet från
fastigheten Råneå 6:54 och som har uppförts med tidsbegränsat lov.
Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.

Hur samrådet bedrivits

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande (5 kap. planoch bygglagen). För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att ge möjlighet
till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga berörda enligt 5
kap. 11 §, plan- och bygglagen.
Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden 2018-11-22 till och
med 2018-12-12. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats
samt i Stadshuset. Planhandlingarna och information om samrådet har i detta fall sänts till
länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörda fastighetsägare (se sändlista).
Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala
förvaltningar och bolag.
Under samrådstiden inkom 5 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Skanova, 2018-11-27
• Luleå energi, 2018-11-28

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Lantmäteriet, 2018-11-28
• Länsstyrelsen, 2018-12-07 (yttrandet bifogas samrådsredogörelsen)
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2018-12-11
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer

Inkomna synpunkter redovisas nedan. Synpunkterna i sin helhet finns att tillgå på
stadsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset. Länsstyrelsens synpunkter redovisas i sin helhet.

Länsstyrelsen i Norrbotten
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och kända
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Råd enligt 2 kap. PBL
Riksintressen
Den åtgärd som genomförts är att betrakta som ändrad markanvändning, då den inte
tidigare prövats i detaljplan eller varaktigt bygglov. Länsstyrelsen anser därför att pågående
markanvändning inte kan användas som motivering till varför planens genomförande inte kan
antas leda till en negativ påverkan på berörda riksintressen.
Kommentarer: Planbeskrivningen ändras så att det framgår att flytt och uppförande av gårdsbyggnad
är inte en åtgärd av sådan omfattning att det riskerar att leda till negativ påverkan på något av
riksintressena.
Kulturmiljö
Då en inventering, liksom den utförd år 1988, endast sker ovan mark finns indikationer på
att det finns fornlämningar under mark. Då det finns en känd fornlämning inom området bör
markarbete och övertäckning samrådas med Länsstyrelsens funktion för kulturmiljö.
Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med information om att markarbete och övertäckning ska
samrådas med Länsstyrelsen.
Gestaltning av bebyggelse
Länsstyrelsen anser att planområdet är för begränsat för att den kulturhistoriska
konsekvensbeskrivningen ska ses som tillfredställande. I planbeskrivningen saknas beskrivning
av hur kulturmiljön på fastigheten Råneå 6:54 påverkas av planens genomförande, att uthuset
flyttas. Ersätts inte den flyttade byggnaden på fastighet Råneå 6:54 uppstår en skev bild av
de båda gårdarna. Länsstyrelsen anser att egenskapsbestämmelse för kulör på uthusen [k5]
bör specificeras till att omfatta fasad, knutar och knutlådor, samt att de ska målas i faluröd
slamfärg.Uthusens fasadutformning är kulturhistoriskt värdefull. Länsstyrelsen anser,
med anledning av detta, att kommunen bör överväga att skydda de timrade fasaderna med
varsamhetsbestämmelse.

Kommentarer: Den byggnad som flyttats från fastigheten Råneå 6:54 har ersatts med en garagebyggnad.
Bestämmelsen k5 kompletteras i enlighet med ovanstående synpunkt.
Dagvatten
Egenskapsbestämmelse prickmark förhindrar inte att området hårdgörs.
Kommentarer: Yttrandet föranleder ingen ändring av detaljplanen.
Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget inte kan antas innebära betydande
miljöpåverkan.

Lantmäteriet
Om bestämmelsen, a1, gäller för hela planområdet behöver ingen beteckning anges på
plankartan.
Kommentarer: Plankartan ändras så att beteckningen a1 inte anges på plankartan.

Miljö- och byggnadsnämnden
Planens syfte
Syftet med detaljplanen är bland annat att ge planenlig rätt till gårdshusen som har flyttats till
planområdet. I planbeskrivningen framgår dock att befintliga byggnader i området avviker från
den gällande detaljplanen. Mot bakgrund av detta anser Miljö- och byggnadsförvaltningen att
detaljplanen bör ge planenligt stöd till samtliga befintliga byggnader inom planområdet.
Kommentarer: Detaljplanen ger planenlig rätt till samtliga byggnader inom planområdet. Yttrandet
föranleder ingen ändring av detaljplanen.
Naturmiljö
I plankartan regleras att marklov krävs för fällning av träd vilket motiveras med att björkarna i
området bidrar till att sluta gårdsrummet. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det även
bör framgå i planbeskrivnignen att fällning av träd endast får ske om träden är sjuka eller utgör
säkerhetsrisk. Det bör även anges att det är önskvärt att återplantering sker efter trädfällning.
Kommentarer: Planbeskrivningen ändras i enlighet med ovanstående synpunkter.
Buller
Detaljplanen bekräftar nuvarande användning för bostadsändamål och medger inte nya
byggrätter inom planområdet. I och med detta anser Miljö- och byggnadsförvaltningen att det
i planbeskrivningen bör redovisas riktvärden för buller från vägtrafik vid befintliga bostäder
istället för riktvärden för buller från vägtrafik vid nybyggnation.
Kommentarer: I planbeskrivningen redovisas en uppskattning av buller från vägtrafik vid befintlig
bostadsbyggnad. Riktvärdena är samma för nybyggnation och befintlig bebyggelse.
Plankartan
Plankartan bör förtydligas genom att de angivna koordinaterna i plankartan tas bort.
Kommentarer: Koordinater och koordinatkryss flyttas för att förbättra plankartans läsbarhet.

Ställningstagande och förändringar

Med anledning av inkomna synpunkter så har följande ändringar av
planhandlingarna gjorts:
• Planbeskrivningen kompletteras med motivering om varför riksintressen inte bedöms
påverkas.
• Varsamhetsbestämmelsen k5 omformuleras enligt Länsstyrelsens yttrande.
• Plankartan ändras i enlighet med Lantmäteriets yttrande.
• Planbeskrivningen kompletteras med text om att träd får fällas om de är sjuka eller utgör
en säkerhetsrisk samt att träd bör återplanteras efter fällning.
• Koordinater och koordinatkryss i plankartan flyttas.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2019-01-28
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Förslag till detaljplan för del av Råneå, Råneå 6:7, Luleå kommun i
Luleå kommun
Handlingar daterade 2018-11-22 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Kommunens diarienummer: SBF 2018/826
Planförslaget
Ett underlag för förslag till detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5
kap. 14 § PBL. Underlaget avser detaljplan för fastigheten Råneå 6:7 i Luleå kommun.
Planförslaget syftar till att legalisera pågående markanvändning samt att säkerställa
fastighetens arkitektur- och kulturhistoriska värden.
Planområdet omfattar cirka 2 100 kvadratmeter och är beläget i närområdet nordväst om
Råneå kyrka, över gatan från församlingshuset.
Luleå kommun bedömer att planförslagets genomförande inte kan antas medföra risk
för betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (MB 1998:808).
Länsstyrelsens yttrande
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och
kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att
prövas.
Råd enligt 2 kap. PBL
Riksintressen

Den åtgärd som genomförts är att betrakta som ändrad markanvändning, då den inte
tidigare prövats i detaljplan eller varaktigt bygglov. Länsstyrelsen anser därför att
pågående markanvändning inte kan användas som motivering till varför planens
genomförande inte kan antas leda till en negativ påverkan på berörda riksintressen.
Kulturmiljö

Då en inventering, liksom den utförd år 1988, endast sker ovan mark finns indikationer
på att det finns fornlämningar under mark. Då det finns en känd fornlämning inom
området bör markarbete och övertäckning samrådas med länsstyrelsens funktion för
kulturmiljö.
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Gestaltning av bebyggelse

Länsstyrelsen anser att planområdet är för begränsat för att den kulturhistoriska
konsekvensbeskrivningen ska ses som tillfredställande. I planbeskrivningen saknas
beskrivning av hur kulturmiljön på fastigheten Råneå 6:54 påverkas av planens
genomförande, att uthuset flyttas. Ersätts inte den flyttade byggnaden på fastighet Råneå
6:54 uppstår en skev bild av de båda gårdarna.
Länsstyrelsen anser att egenskapsbestämmelse för kulör på uthusen [k5] bör specificeras
till att omfatta fasad, knutar och knutlådor, samt att de ska målas i faluröd slamfärg.
Uthusens fasadutformning är kulturhistoriskt värdefull. Länsstyrelsen anser, med
anledning av detta, att kommunen bör överväga att skydda de timrade fasaderna med
varsamhetsbestämmelse.
Dagvatten

Egenskapsbestämmelse prickmark förhindrar inte att området hårdgörs.
Behovsbedömning

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget inte kan antas innebära
betydande miljöpåverkan.
Samråd
Samråd har hållits med länsstyrelsens funktion för kulturmiljö.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Willy Sundling med planhandläggare Mikaela Olsson
som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

