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Samråd förslag till nytt riksintresse för kulturmiljövården
Notviken, Luleå kommun
Sammanfattning
Boverket har ingen erinran mot att det aktuella bangårdsområdet anges som ett
område av riksintresse for kulturmiljövården. Före beslut behöver dock
områdets avgränsning preciseras och motiveras.

Beskrivningen av uttryck för riksintresset
Järnfört med en del äldre beskrivningar av uttryck for riksintresse är den
aktuella beskrivningen betydligt mera utförlig och detaljerad och tar bland
annat upp väsentliga karaktärsdrag. Boverket anser att detta är positivt och att
beskrivningen kan komma att vara ett gott stöd vid den fortsatta hanteringen av
riksintresseanspråket.

Områdets avgränsning
Områdets avgränsning har inte motiverats i texten och tycks vara
schablonartad, bland annat innefattas något som ser ut att vara delar av ett
yngre villaområde i riksintresseanspråket.
Ett riksintresseanspråk ska avgränsas utifrån de skyddsvärda värdena. Det ska
alltså inte innehålla några "säkerhetszoner" eller hänsynsområden (jmf prop
1985/86:3 sid. I 17). Görs en bedömning utifrån den aktuella
värdebeskrivningen borde riksintresseområdet avgränsas till själva
bangårdsområdet och utpekade byggnader med tillhörande tomtmark.
Ett riksintresse kan även skadas av åtgärder som vidtas utanfor det utpekade
området. Genom formuleringar i värdebeskrivningen kan det fortydligas att det
fodras hänsyn även utanfor det avgränsade riksintresseområdet for att
riksintressets värden ska bestå. Det kan ske med formuleringar som till
exempel "att området utgör en friliggande enklav" eller "att det dominerar
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omgivningen" etc. Utifrån den typen av formuleringar går det sedan att pröva
om åtgärder i riksintressets närhet skadar det utpekade riksintresset.
Genom att tydligt motivera vald avgränsning
tydliggöras.

kan ett områdes värden

I detta ärende har enhetschef Sofie Adolfsson Jörby beslutat. Expert Otto
Ryding har varit föredragande.
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Sofie Adolfsso~ Jörby
enhetschef
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Otto Ryding
expert
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