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Detaljplan för kvarteret Moroten inom Grekland 

Älvsbyns kommun, Norrbottens län 
  

HANDLINGAR 

 Plankarta  

 Planbeskrivning 

PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för veterinärmottagning 
med tillhörande parkering samt park för att rasta husdjur. Utöver detta avses planmässiga 
förutsättningar för fyra bostadsfastigheter för småhusbebyggelse med möjlighet att indela 
huvudbyggnad i 2 bostadslägenheter - med en parkering för boende, deras gäster och för 
besökare av veterinärstationen.  

PLANDATA 

Planområdet är beläget inom området 
Grekland, med centralt läge i Älvsbyn. Planen 
omfattar hela kvarteret Moroten samt en 
angränsande grönyta som idag är planlagd 
som park och plantering. Samtliga fastigheter 
ägs av Älvsbyns kommun. Området har en 
area på nära 1,5 ha och omfattar 
fastigheterna: 
 
                                                                                           
                                       Översiktskarta. Källa: GIS4web 
 

Fastighet: Ägare: 

Moroten 9 Älvsbyns kommun 

Moroten 10 Älvsbyns kommun  

Moroten 11 Älvsbyns kommun  

Moroten 12 Älvsbyns kommun  

Moroten 13 Älvsbyns kommun  

Älvsbyn 25:1 Älvsbyns kommun  
 

Fastighetsförteckning visar sakägare.  

BEHOVSBEDÖMNING 

En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen har gjorts av 
Älvsbyns kommun, miljö- & byggkontoret. Planen bedöms inte innebära betydande 
miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § har därför 
inte upprättats. 
Länsstyrelsen har den 15 augusti 2017 tagit del av kommunens beslut och delar kommunens 
bedömning. 





   Planbeskrivning 
   Samrådshandling 
 

Diarienr: 
Datum: 
Handläggare: 
 

0383/16 - 239 
2017-09-25 
Erik Isaksson 

 

 ÄLVSBYNS KOMMUN  
 MILJÖ- & BYGGKONTORET 

                                                       POSTADRESS                   BESÖKSADRESS            TELEFON                  E-POST                                              ORG NUMMER                  WEBBPLATS 
  942 85 Älvsbyn       Storgatan 27           0929-170 00     kommunen@alvsbyn.se     5256-0471                   www.alvsbyn.se 
 

      Sida 3 av 9 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande översiktsplan 

I kommunens Översiktsplan 2011, antagen av KF 2011-11-28, redovisas området som 
”Befintliga bostäder”. 

Gällande detaljplan 

Området omfattas idag av Förslag till ändring av stadsplan för del av Älvsbyn 
(Greklandsområdet), lagakraftvunnen 1971-04-06.  

Övriga kommunala beslut 

Positivt planbesked gavs den 19 december 2016 av KS, § 155.  
Planen handläggs med utökat förfarande enligt lagstiftning [PBL 2010:900 5 kap 11§] då 
föreslagen veterinärstation ej är förenlig med gällande översiktsplan. 

Riksintressen och övriga intressen 

Planområdet berör inga riksintressen samt omfattas ej av strandskydd eller några kända 
fornlämningar. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Offentlig och kommersiell service 

Offentlig och kommersiell service finns i Älvsbyns centrum, 1,5 kilometer från planområdet. 

Mark och vegetation 

Området ligger på en liten höjd och vegetationen på området består i huvudsak av gräs och 
solitära björkar samt rönn och hägg. 

Geotekniska förhållanden 

Geoteknisk undersökning är utförd av NAB i samband med tidigare detaljplaneläggning 
innan området exploaterades. Enligt undersökningen består marken av mo (sand), pinnmo 
(lerig sand), mjäla (silt) och lera ovan morän. Enligt undersökningen är fraktionerna ned till 
morän mellan 5-19 meter. Precis var provtagningar gjorts framgår ej. Då undersökningen 
visar att en underliggande moränås löper genom här föreslaget planområde, bedömer miljö- 
och byggkontoret det som troligt att detta är det område som avses med 5 meter ned till 
morän. 

Radon 

I Älvsbyns kommuns översiktliga radonriskkarta från markradonutredning utförd 1988 av 
Sveriges Geologiska AB, pekas området ut som ett lågriskområde för radon. I Älvsbyn kan 
höga värden av markradon förekomma lokalt och byggnader ska uppföras radonsäkra enligt 
Boverkets byggregler (BBR). 
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Risk för skred/höga vattenstånd 

En stor del av Älvsbyns centralort berörs av höga 
vattenflöden i Piteälven (100- och 1000-års flöden). 
Översiktlig översvämningskartering visar att 
planområdet med största sannolikhet inte berörs av 
ett 100-årsflöde för Piteälven och Korsträskbäcken. 
Planområdet berörs dock, liksom större delar av 
Älvsbyns tätort, delvis av beräknat högsta möjliga 
flödet. I synnerhet är det parkeringen som berörs. 

Utifrån skyfallsanalyser berörs området relativt lite av 
ett scenario med häftigt skyfall.  
 

Rosa färg illustrerar det område som berörs av ett  
beräknat högsta möjligt vattenflöde. Planområdet 
i orange.                                               Källa: GIS4web 

Buller 

Miljö- och byggkontoret i Älvsbyn har den 2017-08-23 utfört indikationsmätningar inom 
planområdet för buller från järnvägen. Vid fasad för bostad närmast spårområdet uppmättes 
61 dB från passerande persontåg. Cirka 6 persontåg passerar per dygn varav inga passerar 
mellan 22.00 – 06.00. Inga godståg har passerat under miljö- och byggkontorets mätning. 

Bullernormer gäller enligt trafikbullerförordningen SFS 2015:216, dvs. att buller från vägar 
och järnvägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 
Vid uteplats som anordnas i anslutning till byggnaden bör ekvivalent ljudnivå inte överskrida 
50 dBA och maximal ljudnivå inte överskrida 70 dBA maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå bör 
inte uppnås mellan klockan 22.00–06.00 samt under helger.  

Fastigheter 

Detaljplanen ”Förslag till ändring av stadsplan för del av Älvsbyn (Greklandsområdet)” 
reglerar inte fastighetsstorlek. 

Föreslagen plan reglerar: 

Minsta fastighetsstorlek regleras i detaljplaneförslaget genom bestämmelse [d0000] i 
plankartan där indexsiffra avser minsta tillåtna fastighetsarea i kvadratmeter. 
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Bebyggelse 

Detaljplanen ”Förslag till ändring av stadsplan för del av Älvsbyn (Greklandsområdet)” 
tillåter idag bostäder i en våning med en byggnadshöjd av 4,4 meter. Varje huvudbyggnad 
får inredas med upp till 2 bostadslägenheter. Komplementbyggand får uppföras med en 
byggnadshöjd av 3 meter och får ej inredas som bostadslägenhet. Byggnadsarea uppgår till 
200 kvadratmeter per fastighet och får fördelas på en huvudbyggnad och en 
komplementbyggnad. 

Föreslagen plan reglerar: 

Veterinärmottagning regleras genom bestämmelse [L1] i plankartan.  

Bostäder regleras genom bestämmelse [B] i plankartan. 

Byggrätt regleras genom bestämmelse [e000] i plankartan, där indexsiffra avser största 
tillåtna byggnadsarea i kvadratmeter inom fastighet. 

Högsta byggnadshöjd uppgår till 4,4 meter genom särskild bestämmelse i plankartan. 

Huvudbyggnad får ej uppföras närmare fastighetsgräns än 3 meter genom bestämmelse [p1] 
och komplementbyggnad får ej uppföras närmare fastighetsgräns än 2 meter genom 
bestämmelse [p2]. 

Huvudbyggnad får inredas med upp till 2 bostadslägenheter genom bestämmelse [v1]. 

Inom fastighet regleras genom punktprickad mark att denna ej får bebyggas närmare allmän 
platsmark för gata än 6 meter. 

 

                                                                               Befintlig byggnad som planeras bli veterinärstation. Foto: Miljö- & byggkontoret 
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Lek och rekreation 

Inom planområdet finns ett område om 7300 kvadratmeter som i ”Förslag till ändring av 
stadsplan för del av Älvsbyn (Greklandsområdet)” regleras som ”park och plantering”. En 
mindre lekpark ligger inom denna yta. 

Lekparken kommer vid detaljplanens 
genomförande att ge plats för parkering. 
Detaljplanen reglerar ett område om cirka 
5400 kvadratmeter som parkmark [PARK] dit 
lekparken avses flyttas. Inom parkområdet 
bedöms även djur kunna rastas avskilt från 
lekparken..                            
 
 

                      Här planeras parkering. Foto: Miljö- & byggkontoret                                                                      

Gator och trafik 

Samtliga fastigheter inom planområdet angörs mot Vetegatan. Denna regleras i ”Förslag till 
ändring av stadsplan för del av Älvsbyn (Greklandsområdet)” som allmän platsmark för gata 
och omfattas av kommunalt huvudmannaskap. 

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 

Området är genom trottoarer och gång- och cykelvägar anslutet med andra kvarter, hållplats 
för kollektivtrafik samt Älvsbyns centrum. 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger cirka 500 meter från Älvsbyns planerade resecentrum där länstrafiken 
och lokaltrafiken samt SJ kommer att ha avgångar. 

Parkering, varumottagning, utfarter 

Parkering för bostäder ryms delvis inom fastighet. För veterinärmottagningen bedöms 
parkering inom fastighet kunna ge plats för 8 bilar. En av dessa kommer att utgöra parkering 
för rörelsehindrade.  
Planen tillåter också parkering inom kvartersmark för veterinärstationen [n1]. Inom detta 
område får garagebyggand uppföras inom ett område reglerat med korsmark och som 
beräknas ge plats för 6 bilar. I övrigt omfattas parkeringen av punktprickad mark som ej får 
bebyggas. 
Då bostäderna har möjlighet att inredas med flera bostadslägenheter samt då planerad 
veterinärstation tidvis kan komma att ha hög belastning reglerar detaljplanen även en 
parkering [P-PLATS] inom allmän platsmark med plats för cirka 20 bilar. 
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Inom område för parkering inom kvartersmark [n1] regleras utfartsförbud mot 
Västermalmsvägen genom särskild bestämmelse i plankartan. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Planområdet omfattas av kommunalt vatten och avlopp och befintliga fastigheter inom 
kvartersmark är anslutna till dessa. 

Dagvatten 

Befintliga dagvattenbrunnar finns längs gator i detaljplaneområdets närhet. 

Avfall 

Där så är möjligt rekommenderas att avfall ska kunna tas omhand via källsortering och 
kompostering av köks- och trädgårdsavfall. Återvinningsstation finns cirka 100 meter från 
planområdet. Älvsby energi ansvar för insamlingen av hushållsavfall. 

El 

Samtliga fastigheter inom kvartersmark är anslutna till Vattenfalls elnät. 

Värme 

Samtliga fastigheter inom kvartersmark är anslutna till det kommunala fjärrvärmenätet. 

Datatrafik 

Samtliga fastigheter inom kvartersmark är anslutna till det kommunala optofibernätet 
(bredband). 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Buller 

Järnvägens stambana genom övre Norrland löper drygt 100 meter från närmsta bostads-
fastighet inom planområdet.  Någon detaljplanereglering om byggnaders utförande av 
hänsyn till buller bedöms ej nödvändig. Detta utifrån utförda indikationsmätningar vid 
närmsta bostads fasad mot spårområdet. Om klagomål förs av de boende inom planområde 
åligger det enligt MB verksamhetsutövare av bullerkälla att utföra bullermätningar. Utifrån 
indikationsmätningar samt då inga klagomål inkommit sedan tidigare – trots att planlagda 
fastigheter tidvis utgjort bostäder sedan sent 1970-tal, bedöms detta dock ej som troligt. Om 
gällande bullernormer överskrids åligger det enligt MB verksamhetsutövare att genomföra 
bullerreducerande åtgärder. Förslagsvis kan ett bullerplank uppföras mellan 
Västermalmsvägen och järnvägsområdet. Att ställa kravet på verksamhetsutövare anses inte 
orimligt då detaljplanen ej avser nya bostadsfastigheter eller nya byggnader, utan planen i 
stort reglerar befintlig bebyggelse och befintlig användning. 
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Mellan järnvägområdet (blått) och bostäder inom planområdet 
(gult) är avståndet cirka 100 meter. Däremellan ligger 
Västermalmsvägen.                                                   Källa: GIS4web 
 

Trafik 

Parkering kommer att finnas inom veterinärmottagningen fastighet med plats för 8 bilar. För 
att säkerställa att parkeringsplatser finns för besökare regleras en parkering vid 
veterinärstationen [n1]. Denna kan angöras mot Stationsgatan. Då utfartsregeln gäller, 
bedöms denna parkering ej medföra negativa konskevenser för trafiken i området. 

Bostäderna kommer initialt att utgöra hyresrätter i kommunal regi. För att tillhandahålla 
parkering för hyresgästerna och dess besökare samt även erbjuda parkeringsmöjlighet vid 
hög belastning för veterinärstationen regleras i planförslaget en parkering med cirka 20 
parkeringsplatser.  
Parkeringens placering kommer att medföra en viss ökad trafikering längs Vetegatan då 4 
fastigheter skiljer parkering från veterinärmottagningen. Denna ökning bedöms dock ej vara 
så hög att gatans standard påverkas eller att det kommer att uppfattas som störande för 
boende längs gatan.  

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Huvudmannaskap 

 Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Giltighetstid 

 Genomförandetiden utgår 5 år från och med det datum detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

Fastighetsrättsliga frågor 

 Ledningsrätt inom planområdet innehavs av Älvsby energi.  
 

 Ledningsrätt inom planområdet innehavs av Vattenfall Norrnät AB. 
 





   Planbeskrivning 
   Samrådshandling 
 

Diarienr: 
Datum: 
Handläggare: 
 

0383/16 - 239 
2017-09-25 
Erik Isaksson 

 

 ÄLVSBYNS KOMMUN  
 MILJÖ- & BYGGKONTORET 

                                                       POSTADRESS                   BESÖKSADRESS            TELEFON                  E-POST                                              ORG NUMMER                  WEBBPLATS 
  942 85 Älvsbyn       Storgatan 27           0929-170 00     kommunen@alvsbyn.se     5256-0471                   www.alvsbyn.se 
 

      Sida 9 av 9 

 Ledningsrätt inom planområdet innehavs av Skanova AB. 
 

 Ledningsrätt inom planområdet innehavs av Älvsbyns kommun, IT avdelning. 
 
För eventuella allmänna ledningar inom planområdet kan ledningsrätt bildas efter särskild 
ansökan av ledningsägare. 
Inga fastighetsförrättningar avses initialt inom området.  

Ekonomiska frågor 

Älvsbyns kommun svarar för kostnader för upprättande av detaljplan och utbyggnad och 
iordningställande av kvartersmark. Genom sitt huvudmannaskap svarar Älvsbyns kommun 
för utbyggnad och iordningställande av allmän platsmark.  
 

MEDVERKANDE  

Ingrid Karlsson och Erik Isaksson, miljö- & byggkontoret i Älvsbyn. 
 
 
Miljö- & byggkontoret  
 
ÄLVSBYNS KOMMUN, september 2017  
 
 
 
_______________________    ________________________ 
Ingrid Karlsson Erik Isaksson 
Miljö- & byggchef  
Älvsbyns kommun 

Samhällsplanerare  
Älvsbyns kommun 

 


