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§  35
Fastighetsförsäljning, Hållbart boende på Lusthusbacken, del av 
Munksund 35:2
Diarienr M 2015-000002
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Fysisk planering, Helén Eriksson att upprätta 
köpehandling för att fullfölja försäljning av fyra fastigheter för flerbostadshus för 400 000 kr till 
Lusthusbackens Fastigheter AB enligt lämnat anbud.

Ärendebeskrivning 
Förutsättningar att sälja ovanstående objekt har varit omöjliga utifrån den prisbild och de krav 
kvalitetsprogrammet ställer. Marknadsföring till exploatörer av dessa fastigheter utifrån 
byggnation ”Hållbart boende” och det kvalitetsprogram som är framtaget har ej mött något 
gensvar hos tillfrågade exploatörer. Motiveringen har varit att de krav som ställs i 
kvalitetsprogrammet fördyrar byggnationerna avsevärt. En sista möjlighet att förverkliga detta 
projekt har då varit via anbudsförfarande.

Beslutsunderlag
KS § 72 Justering av pris för flerbostadshustomt på Lusthusbacken
Anbud från Lusthusbackens Fastigheter AB
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§  36
Nybyggnad av flerbostadshus högre än 4 våningar, del av kvarteret 
Ekorren, Ekorren 14 och Stadsön 2:1
Diarienr MBN 2014-000581
Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan till AB PiteBo för 
nybyggnad av flerbostadshus högre än fyra våningar, del av kvarteret Ekorren, 
Ekorren 14 och Stadsön 2:1.

2. Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till handläggande byggnadsingenjör att 
verkställa beslutet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning 
Detaljplan för kvarteret Ekorren 14 och Stadsön 2:1 antogs av kommunfullmäktige 
2014-06-16. 
I beslutet angavs att ett gestaltningsprogram skulle tas fram före bygglov. Ansökan om 
bygglov inkom till Fysisk planering 2014-11-24. Förslag till gestaltningsprogram inkom 
2015-02-18.

Under processen med detaljplaneprogram och detaljplan har illustrationer av en tänkt 
byggnad redovisats. Dessa har visat en byggnad som avviker i höjd form och färg från 
befintlig bebyggelse. En solitär som på ett tydligt sätt markerar entrén till rutnätsstaden. 
Samtliga illustrationer har haft en ljus ton i grå eller gråblå färg.

 

Tidigare ställningstaganden gällande utformning
Riktlinjer för bebyggelsen Piteå centrum, Häggholmen, Piteå kommun: 

 Rutnätsplanen bör i alla avseenden beaktas och i möjligaste mån vidmakthållas. 
 Nya byggnaders uttryck utformas medvetet för att uppnå ett gott historiskt sammanhang i 

miljön. 
 Vid förslag om höjning över befintlig byggnadshöjd ska skuggstudie alltid genomföras. 
 Husfasad ska läggas i liv med gata och utformas på ett stadsmässigt sätt. 
 Byggnader ska utföras med tydlig sockel, långa fönsterlösa fasader ska undvikas, entréer mot 

gata ska eftersträvas och avfasade byggnadshörn mot korsningar kan med fördel nyttjas för 
att erhålla öppnare och ljusare gaturum. 

Bild 1-2 Illustration Strömsundshuset Detaljplan
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 Stora enhetliga byggnadsvolymer ska undvikas. Stora volymer utformas på sådant sätt att de 
delas upp och uppfattas vara av mindre skala. 

 Färg- och materialval för individuella byggnader ska förstärka god helhetsverkan och 
historisk kontinuitet inom respektive kvarter. ”

Detaljplanen anger följande om utformning:
Planbestämmelser: 

 Byggnad ska utformas med fasad i trä och glas mot Trädgårds- och Prästgårdsgatan.
 Byggnad ska utformas med rundat hörn i korsningen Trädgårdsgatan 

/Prästgårdsgatan.

Planhandlingen som beskriver hur detaljplanen ska förstås och genomföras anger följande:
’’Byggnaden tillåts avvika i höjd från befintlig bebyggelse med avsikt att accentuera den 
specifika platsen i utkanten av stadskärnan, uttrycka en ny tidsepok i bebyggelsemönstret och 
medvetet inverka på stadsbilden. Genom att söka släktskap med omgivande bebyggelse i 
material och kulörer kan ny bebyggelse inom planområdet skapa ett förhållningssätt till den 
tidigare bebyggda miljön. 
En lägre byggnad i två våningar för parkering och bostadsfaciliteter föreslås integrerat med 
bostadshuset mot Prästgårdsgatan. Byggnaden uppförs företrädesvis i en och en halv våning 
över markplanet med källarplan i en halv våning. Utformning av fasaden görs ljus och 
genomsiktlig för att undvika baksideskaraktär mot Prästgårdsgatan och för upplevelsen av 
trygghet i byggnaden. Mot Prästgårdsgatan utformas byggnaden med avfasade hörn för att 
inte få en negativ avvisande karaktär.’’

Fysisk planerings bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Plan- och bygglagen 2 kap 6 § att i ärenden om 
bygglov bevaka att ”bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan.”  Detta allmänna intresse har också formulerats i 
riktlinjerna för Häggholmen som nämns ovan samt i detaljplanen. 
Fysisk planering bedömer att bygglovsansökan uppfyller samtliga krav förutom vad gäller 
utformning av byggnadens färg. De tidigare redovisade illustrationerna, som i enlighet med 
planprogrammet avviker i höjd och form från befintlig bebyggelse, men som genom färg 
söker viss anknytning till omgivningen bedömer kontoret på ett bättre sätt överensstämmer 
med 2 kap 6 § PBL, riktlinjer för Häggholmen och detaljplanen. De förstärker på ett bättre 
sätt god helhetsverkan och historisk kontinuitet. De tidigare illustrationerna tar också på ett 
bättre sätt hänsyn till stads- och landskapsbilden. 
Fysisk planerings uppfattning är att det nu redovisade förslaget, gestaltningsprogram 
2015-02-18, är mindre lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och intresset av en 
god helhetsverkan.  Förslaget bedöms inte söka släktskap med omgivande bebyggelse i 
material och kulörer så att ett förhållningssätt till den tidigare bebyggda miljön skapas. 
Förslaget är avvikande och för mörkt.
Fysisk planerings bedömning är också att garagebyggnaden inte har utformats ljus och 
genomsiktlig så att baksideskaraktär för Prästgårdsgatan undviks.

Förvaltningens förslag till beslut är att delegera beslut om bygglov till ordföranden då 
reviderat förslag till färgsättning inkommit.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 17 och 32
Stadsarkitektens yttrande 2015-03-09
Bilaga MBN 2014-000581-1 Ansökan
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