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Samrådsredogörelse för detaljplan för kvarteret Moroten samt del 
av Älvsbyn 25:1 inom Grekland 
Älvsbyns kommun, Norrbottens län 
 

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Moroten samt del av Älvsbyn 25:1, daterat 2017-09-25, 

har upprättats av miljö- & byggkontoret, Älvsbyns kommun. Syftet med detaljplanen var i 

samrådsskedet att ge planmässiga förutsättningar för veterinärmottagning med tillhörande 

parkering samt park för att rasta husdjur. Utöver detta avsågs 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.  

Hur samrådet har bedrivits 

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagen (2010:900) med utökat förfarande 

och har varit föremål för samråd under tiden 2017-11-27 – 2017-12-23. Kungörelse 

om samråd infördes i lokaltidningen Älvsbybygdens annonsblad 2017-11-22. 

Underrättelse om samråd har meddelats berörda sakägare, statliga och kommunala 

instanser, föreningar m.fl. Detaljplanen har under samrådstiden varit tillgänglig på 

Älvsbyns kommun (kommunhuset) samt på kommunens hemsida.  

INKOMNA SAMRÅDSYTTRANDEN 

Följande skriftliga synpunkter har inkommit under samrådstiden: 

MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

har inkommit med yttrande enligt nedan: 

Förslag till ändring av detaljplan för kv. Moroten, Älvsbyns kommun 
Handlingar daterade 2017-11-22 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
Kommunens diarienummer: 0383/16-239. 

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Förslaget till rubricerad detaljplan strider inte mot de intressen länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 

kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL att verksamheten som 

kommer att bedrivas vid veterinärmottagningen och de eventuella konsekvenser verksamheten kan 

ha för omgivningen med fördel kan beskrivas utförligare i kommande granskningshandling. 
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Bakgrund 

Ett underlag gällande förslag till ändring av detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för samråd. 

Underlaget avser en detaljplan för fastigheterna Moroten 9 – 13 i Älvsbyns kommun. Planförslaget 

syftar till att skapa förutsättningar för etablering av veterinärmottagning med tillhörande parkering 

samt för bostadsändamål. Planområdet omfattar cirka 0,65 hektar och är beläget 1,5 kilometer 

väster om Älvsbyns stadskärna. 

Kommentar: 

Miljö- och byggkontoret beaktar länsstyrelsens yttrande vid vidare handläggning av ärendet. 

 

Lantmäteriet 

har inkommit med yttrande enligt följande: 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar har följande noterats: 

Fastighetsbildning 

I plankartan är ett område nordväst om Moroten 9 utlagt för ändamålet veterinär. Det framgår inte 

av planbeskrivningen om tanken är att detta område genom fastighetsreglering ska överföras till 

Moroten 9. 

Ledningsrätter 

I planbeskrivningen nämns att det finns flera ledningsrätter inom planområdet. I registerkartan finns 

dock endast en ledningsrätt registrerad, aktnr 2560-13/9.1 som avser vatten- och avloppsledningar 

till förmån för Älvsbyns Energi AB. För att med säkerhet kunna bilda ledningsrätt på kvartersmark 

krävs att det finns stöd i en administrativ bestämmelse, d.v.s. att ett u-område redovisas i plankartan. 

Det finns inte några sådana områden utlagda även fast det redovisas i plan- och genomförande-

beskrivningen att det inom planområdet kan finns allmänna ledningar som eventuellt kan bli föremål 

för ledningsrätt. 

Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek 

I plankartan finns en planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek på 1100 kvm. Det kan med fördel 

motiveras i planbeskrivningen varför en sådan bestämmelse har införts i detaljplanen och vad det får 

för konsekvenser för berörda fastigheter. 

Kommentar: 

Lanmäteriet ytrande att endast en ledningsrätt finns inom planområdet är korrekt. Kapitlet 

”Fastighetsrättsliga frågor” korrigeras enligt detta i granskningshandlingen. Bestämmelsen om minsta 

fastighetsstorlek säkrar friyta inom fastighet vilket motiveras i granskningshandlingen. Området som 

regleras som [L1] [n1] avses inte initialt ingå i området Moroten 9. Då kommunen äger samtliga 

fastigheter inom planområdet avses området genom hyresrättavtal hyras ut till verksamhetsutövare 

inom Moroten 9 för parkeringsmöjlighet. Då området har samma användning knyts den på så vis till 

Moroten 9. I övrigt medför bestämmelsen att den omfattas av samma regler som användningen 

parkering inom kvartersmark [P]. Kommunen anser att bestämmelsen medför att om en försäljning 
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av fastigheten skulle genomföras finns planmässiga förutsättningar att reglera in ytan i Moroten 9 

och att dess användningsgränser är logiska för detta. Detta förklaras i kapitlet ”Fastighetsrättsliga 

frågor”. 

 

Trafikverket 

har inkommit med yttrande enligt nedan: 

Trafikverket tycker att det är otydligt vad som är planens syfte. Vad avser ändringen mot befintlig 
plan? I kapitlet om konsekvenser för buller framgår konsekvenser på befintlig bebyggelse och 
befintlig användning. Det borde vara konsekvenser av ändringen. Detta bör förtydligas.  

I planbeskrivningen redovisas i dagsläget resultat från indikationsmätningar för buller. Trafikverket 

bedömer att dessa mätningar inte är en tillförlitlig metod för att ta reda på bullersituationen utan det 

krävs en bullerutredning, oavsett ändamål, som redovisar både ekvivalent- och maxbuller och med 

en prognosticerad trafik för 20-30 år efter planens ”öppningsår”. Trafikverket kan vara behjälpliga 

med prognoser för trafiken.  

Om det utifrån bullerutredningen krävs åtgärder för att klara angivna riktvärden för trafikbuller (både 

bostäder och annan verksamhet) så att olägenheter för människors hälsa kan förebyggas (enligt de 

krav som ställs i 2 kap 6 a § PBL), ska detta regleras i detaljplanen. Det är inte Trafikverkets ansvar att 

vidta åtgärder så att det inom en ny eller ändrad detaljplan klarar riktvärdena för trafikbuller. 

Kommentar: 

Planens syfte har förtydligats i planhandlingen. De föreslagna bostadsfastigheterna är idag redan 

reglerade som bostäder. De flesta ändringar som berör dessa i detaljplanen är en anpassning till 

sådant som vid tidigare bygglovsprövning bedömts vara mindre avvikelser. I praktiken kommer enda 

ändringen inom bostadsfastigheter vara begränsning av maximalt antal lägenheter per 

huvudbyggnad. Någon ökad byggrätt än vad som redan medgivits medges således inte i planen. 

Kommunen är medveten om att en indikationsmätning inte ger tillräckliga svar angående ekvivalent 

ljudnivå. Då inga användningar tillåts med högre bullerkrav än vad som redan gäller för planområdet 

samt då indikationsmätningen från passerande tåg visade så pass låga decibel tillsammans med att 

inga klagomål framförts tidigare trots att byggnaderna tidvis utgjort bostäder sedan 1970-talet, 

bedömer kommunen att det ej är troligt att gällande bullernormer överskrids och att en 

bullerutredning därför inte är nödvändig. I granskningshandlingen redovisas även att buller som en 

konsekvens av detaljplanen ej bedöms uppstå. 

 

Skanova 

Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan. 

Kommentar:  

Yttrandet föranleder inga ändringar av föreslagen detaljplan. 
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KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR, NÄMNDER OCH BOLAG 

Älvsbyns Fastigheter AB  

Älvsbyns Fastigheter skriver i sitt yttrande att befintliga byggnader som avses regleras för bostäder 

och veterinärstation har en byggnadshöjd av cirka 5,5 meter och att högsta tillåtna byggnadshöjd i 

detaljplanen bör höjas till detta. De skriver vidare att en begränsning på 2 lägenheter per 

huvudbyggnad medför att lägenheterna blir större än vad som efterfrågas och att detaljplanen därför 

bör tillåta 3 lägenheter per huvudbyggnad. Detta medför att det går att tillskapa fler lägenheter per 

huvudbyggnad samt att dessa får en storlek som efterfrågas. 

Kommentar:  

Detaljplanens regleringar i avseende byggnadshöjd och lägenhetsindelning ändras efter Älvsbyns 

fastigheters önskemål.  

Dialog har förts med Älvsbyns fastigheter och de har även framfört önskemål om att kunna inreda för 

kontor. Detta bedöms ej ha någon negativ inverkan för detaljplanen och användningen kontor [K]  

medges i granskningshandlingen. 

 

SAKÄGARE 

Inga yttranden har inkommit från sakägare eller övriga medborgare. 

 

REVIDERING 

Med anledning av inkomna synpunkter har följande ändringar gjorts i planhandlingen:  

• Högsta tillåtna byggnadshöjd inom planområdet har ändrats från 4,4 meter till 5,5 
meter. 

• Möjlighet att inreda kontor medges i detaljplanen genom bestämmelse [K]. 

• Bestämmelse [v1] om högsta tillåtna lägenhetsindelning (två) utgår ur 
planhandlingen.  Att begränsa lägenhetsindelningen till högst två lägenheter utgår ur 
planens syfte. 

• Användningsbestämmelsen P-PLATS utgår ur planhandlingen. Ytan regleras i 
granskningshandlingen som parkering inom kvartersmark [P] i syfte att kommunen 
inte vill ha huvudmannaskap för parkeringen om försäljning av fastigheterna 
genomförs. Parkering avses utgöra boendeparkering och hyras ut till de boende inom 
planområdet. Ytan anses vara logisk för avstyckning om en försäljning av 
fastigheterna skulle genomföras. 

• Utöver ovanstående ändringar har förtydliganden gjorts i planbeskrivningen efter 
inkomna yttranden samt smärre ändringar av redaktionellt slag. 
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KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter samråd:  

• Trafikverket, bullerutredning 
 

 
Miljö- och byggkontoret 

ÄLVSBYNS KOMMUN februari 2018 
 
 
 
 
Ingrid Karlsson  Erik Isaksson 
Miljö- & byggchef Samhällsplanerare 
Älvsbyns kommun Älvsbyns kommun 


