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Detaljplan för 

Lill-Korsträsk 1:15 

Älvsbyns kommun, Norrbottens län 

UTLÅTANDE 

Granskning 2 av planförslaget 
Förslaget till detaljplan för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15 har ställts ut för granskning under 
perioden 12 juni t.o.m 12 juli 2017. Berörda sakägare och myndigheter har fått ta del av 
granskningshandlingarna via kommunens webbplats eller via e-post under granskningen. 

Sammanfattning  
Ändringar av planförslaget har gjorts efter tidigare genomförd granskning varför ny granskning 

på länsstyrelsens begäran nu sker. 

Planbeskrivningen har ändrats med avseende på pågående ny översiktsplan för Älvsbyns 

kommun som är ute på samråd fram till och med den 12 maj 2018. 

I södra delen av planområdet har en passage med beteckningen PARK avsatts i plankartan för att 

möjliggöra en passage ner till strandområdet. För att tydliggöra passagen/släppet ner mot sjön 

har en planbestämmelse införts för PARK i plankartan med krav på uppförande av staket mellan 

kvartersmark och parkmark. Detta för att tydliggöra vad som är privat mark och säkerställa att 

allemansrätten och det rörliga friluftslivets tillgång till stranden. Staket samt parkmark ska 

underhållas av fastighetsägaren. Särskild överenskommelse om detta ska tecknas mellan 

fastighetsägaren och Älvsbyns kommun. För allmän platsmark gäller enskilt huvudmannaskap 

vilket är motiverat då detaljplanen är helt privat och kommunen inte har några andra anläggningar 

i eller i anslutning till området. 

Den samfällighet som ska bildas för de nybildade fastigheterna ska förvalta den tillkommande 

gemensamhetsanläggningen bestående av gata, naturmark och minireningsverk. Det krävs att en 

gemensamhetsanläggning finns anlagd innan startbesked för nybyggnad får ske. 

Planområdets gräns har reviderats och plankartan har justerats. Illustrationer har tagits bort. 
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Yttrande från länsstyrelsen i Norrbotten 
Länsstyrelsens yttrande inkom den 4 juli 2017 och återges i sin helhet. 

”Förslag till detaljplan för Lill-Korsträsk 1:15, Älvsbyns kommun 
Handlingar daterade 2017-04-20 för granskning enligt 5 kap 18§ plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). 
 
Planförslaget 
Älvsbyns kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Lill-Korsträsk 1:15 som nu 
är ute på granskning. Planförslaget syftar till att bevara områdets gammeldags 
fritidshuskaraktär och att samtidigt pröva förutsättningen att tillskapa fyra tomter för 
fritidshus. 
 
Gällande översiktsplan har pekat ut planområdet och dess närområde som anläggning 
för biltest samt angett att området ingår i bevarandeprogram för odlingslandskapet. 
Kommunen har valt att handlägga planen med standardförfarande. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
Sedan samrådsskedet har planförslaget ändrats i ett flertal avseenden. Länsstyrelsen 
finner förslaget mer anpassat bl.a. när det gäller relation till omgivande jordbruksmark 
och även när det gäller strandskyddet. Planförslaget har även ändrats så att den tidigare 
föreslagna sydligaste tomten utgår till förmån för ”odling och djurhållning”. 
 
Strandskydd 
De särskilda skäl som kommunen framför är att området redan tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, d.v.s. skäl 1 enligt 
miljöbalken 7 kap. 18§c. Länsstyrelsen kan inte se att detta skäl kan gälla för den tomt 
som föreslås mellan de befintliga etableringarna, andra tomten från norr. Länsstyrelsen 
anser att detta område som idag är obebyggt, bör bibehållas som naturmark och kan då utgöra en 
passage ned till området närmast stranden. 
 
Länsstyrelsen anser att det är bra att kommunen väljer att redovisa området närmast 
stranden som allmän plats natur istället för kvartersmark som var fallet i samrådsskedet. 
Länsstyrelsen anser dock att det inte är lämpligt att tomterna styckas ända ner till vattnet 
så som illustrationslinjerna på plankartan anger, utan menar att tomtavgränsningen bör 
sammanfalla med kvartersmarksgränsen. Det är också bra att strandskyddet kvarstår för 
naturområdet. 
 
Jordbruksmark 
Sedan föregående planskede har planförslaget ändrats så att området väster om 
kvartersmarken för bostäder istället för allmän plats natur avses nyttjas för odling och 
djurhållning. Så vitt Länsstyrelsen förstår innebär detta att jordbruksverksamhet i 
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omedelbar närhet till bebyggelsen tillåts. Länsstyrelsen anser detta vara bra med hänsyn 
till den lantbruksverksamhet som angränsar till planområdet då det tydliggör att t.ex. 
djurhållning kan äga rum inom området och att boende får tåla ett visst mått av 
 
störningar från djurhållning. Detsamma gäller för eventuellt buller från verksamheten. 
 
Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
Under förutsättning att kommunen anpassar planförslaget så att det tillgodoser 
strandskyddets syften, har Länsstyrelsen inte några invändningar mot planförslaget som 
skulle kunna leda till att Länsstyrelsen överprövar kommunens beslut om antagande av 
detaljplanen. 
 
Samråd 
Samråd har skett med Länsstyrelsens enheter för landsbygd och naturmiljö. 
 
De som deltagit i yttrandet 
Beslut till yttrandet har fattats av planhandläggare Jens Haapalahti med planarkitekt 
Inger Krekula som föredragande.” 

Samrådsmöte med länsstyrelsen 
 
Ett samrådsmöte med länsstyrelsen hölls på plats i Lillkorsträsk den 16 augusti 2017 rörande hur 
strandskyddets syften bättre skulle kunna tillgodoses om den fjärde lucktomten får bebyggas.  
 
Vid samrådsmötet diskuterades hur en passage till stranden längst i söder skulle kunna göras så 
pass tydlig att den inte uppfattades som privat då kommunen vill möjliggöra att den fjärde 
tomten får bebyggas. Länsstyrelsen framförde att den bör avskiljas med ett staket och att 
kommunen bör vara huvudman. 
 
Vidare diskuterades hur avlopp bäst skulle kunna anordnas för att säkerställa att 
miljökvalitetsnormer för sjön Lillkorsträsk ska kunna säkerställas att de uppnås. 

 Ändringar 
Planbeskrivningen har utifrån länsstyrelsens yttrande och samrådet ändrats enligt följande: 
I södra delen av planområdet har en passage med beteckningen PARK avsatts för att möjliggöra en passage ner till 
strandområdet. För att tydliggöra passagen/släppet ner mot sjön har en planbestämmelse införts för PARK i 
plankartan med krav på uppförande av staket mellan kvartersmark och parkmark. Detta för att tydliggöra vad 
som är privat mark och säkerställa att allemansrätten och det rörliga friluftslivets tillgång till stranden. Staket 
samt parkmark ska underhållas av fastighetsägaren. Särskild överenskommelse om detta ska tecknas mellan 
fastighetsägaren och Älvsbyns kommun. För allmän platsmark gäller enskilt huvudmannaskap vilket är 
motiverat då detaljplanen är helt privat och kommunen inte har några andra anläggningar i eller i anslutning till 
området.  
 
Planbeskrivningen har även ändrats utifrån pågående förslag till kommuntäckande översiktsplan med att 
kommunen har valt att peka ut området som LIS-område. 
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Den samfällighet som ska bildas för de nybildade fastigheterna ska förvalta den tillkommande 

gemensamhetsanläggningen bestående av gata, naturmark och minireningsverk. 

Yttrande från Lantmäterimyndigheten 
 
Lantmäteriets yttrande inkom 2017-07-11 och återges i sin helhet. 
 
”Detaljplan för Lill-Korsträsk 1:15 i Älvsbyns kommun  
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2017-04-20) har följande 
noterats:  
 
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete  
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd av 
detaljplanen avstycka fastigheter, bilda en gemensamhetsanläggning för förvaltning av väg, avlopp 
och natur-mark.  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Motivering till val av enskilt huvudmannaskap  
När kommunen väljer att låta en detaljplan ha enskilt huvudmanna-skap för de allmänna 
platserna, istället för kommunalt, ska de sär-skilda skälen för detta redovisas i planhandlingarna. 
Vid Lantmäteriets genomläsning har inte någon sådan motivering hittats i de aktuella 
planhandlingarna.  
 
Delar av planen som bör förbättras  
Handläggning enligt vilken lagstiftning?  
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med hänvisning 
till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.  
 
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark  
I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut med direkt anslutning till gränsen 
mot Lill-Korsträsk 2:35 och 2:38. Det ser faktiskt även ut som att plangränsen överlappar dessa 
gränser samt även mot samfällda vägen i öster. Varken i grundkartan eller i registerkartan finns 
några inmätta gränspunkter angivna längs denna gräns. Lantmäteriet vill här påminna om att 
detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken är då att antingen en del 
av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda 
marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som 
möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. 
Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess 
läge.  
 
Illustrationer i plankartan  
•Användning av illustrationer i plankartan bör undvikas. Antingen bör en särskild 
illustrationskarta upprättas eller bör illustrationen redovisas i planbeskrivningen.  
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Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer  
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett enhetligt 
sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram 
enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från och med januari 2015. 
För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på 
följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett:  
 
Det finns ingen användning som ska ha vit färg enligt rekommendationerna.  
 
Fritidshus/Fastighetsindelning  
I planbeskrivningen står att läsa att avsikten med planläggningen av området är fritidsändamål. I 
plankartan läggs kvartersmarken ut som B-Bostäder. Ingen reglering görs i plankartans 
bestämmelser av vilken sorts bostad som planen avser. Planen möjliggör avstyckning av alla 
sorters bostäder.  
 
Bestämmelsen p1 anger en huvudbyggnad och högst två komplementbyggnader får uppföras per 
fastighet. För tredje ”tomten” norrifrån syns fyra byggnader. Hur ska man tänka vid avstyckning 
då? Blir det planstridigt att avstycka befintliga byggnader?  
 
Räknas villavagn som byggnad? Ingår villavagnens yta i maximal total byggnadsarea? Både antal 
byggnader och byggnadsarea tas hänsyn till vid avstyckning, för att följa planens bestämmelser.  
 
Gemensamhetsanläggning  
Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas av en samfällighetsförening.  
 
Det är lämpligt att ange ändamålet för g-området i planbestämmelserna.  
 
u-område saknas  
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för vattenledningar till förmån för Lill-Korsträsk 
1:48. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-
område blir ledningsdragningen planstridig. Om avsikten är att vattenledningarna ska tas bort 
behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall behöver plankartan kompletteras med u-
område.  
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 
 
Biotopsskydd  
Förslagsvis kan något skydd av allén läggas till i plankartan  
För Lantmäteriet  
Christina Grönlund  
Christina Grönlund förrättningslantmätare  
 
Kopia till Länsstyrelsen Norrbotten” 
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Ändringar 
Planbeskrivningen har kompletterats motivering av varför planen ska ha enskilt huvudmannaskap samt korrekt 
laghänvisning. Kommunen anser att antalet byggnader i fallet med den nordligaste tomten kan anses vara en liten 
avvikelse och inte bör förhindra en fastighetsbildning. I planbeskrivningen har tillagts att den samfällighetsförening 
bestående av de fyra fastigheterna som bildas även ska förvalta gemensamhetsanläggningen. 
 
Gränserna i plankartan har justerats och färgen korrigerats. Ett u-område för vattenledningen har tillagts. 
Illustrationen av fastighetsgränser har tagits bort. 

Yttrande från Erik Johansson 
Yttrande från Erik Johansson inkom 2017-07-12 och återges i sin helhet nedan. 

”Yttrande angående detaljplan för Lillkorsträsk 1:15 

Det är bra att man från kommunens håll är väl medvetna om att ett levande lantbruk är av stor 

betydelse för att landsbygden och byar ska kunna leva och frodas, idag och i framtiden. Jag är 

självklart positiv till att folk vill bosätta sig på landsbygden men samtidigt måste det gå riktigt till. 

Ägarna av fastigheten Lill-Korsträsk 1:15 är säkerligen bra och förstående människor som är 

medvetna om den stora betydelsen av en aktiv och fungerande jordbruksverksamhet i byn. I detta 

fall handlar det däremot mer om principfrågan vad som är rätt och fel.  

Jag hade inte haft något problem med den liggande detaljplanen om det inte var för att så många 

fel har begåtts under processens gång. Markägarna som önskar att legalisera befintlig bebyggelse 

efter att olagligt ha förändrat landskapsbilden genom att forsla bort stora mängder jord och bildat 

en platå. Under processen har regler om strandskydd och krav på bygglov ignorerats fullständigt. 

Att man sen påstår att området inte kan betecknas som brukningsvärd jordbruksmark för att det 

består av en kraftig sluttning som de själva skapat känns fullkomligt befängt. Det är svårt att 

förstå hur detta kan ha undgått kommunen med sina hårda regler om mark och miljö. Det man 

kan fråga sig är om det är helt okej att göra som man vill - ignorera regler och komma undan med 

det bara för att det har gått en lång tid sen det gjordes? 

Hur som helst, det har nu gått många år och det är angeläget att det blir bra för alla parter som är 

inblandade i detta. Det som är viktigast för mig är att misstag som detta inte upprepar sig i 

framtiden, något jag är rädd för ska ske. Jag vill bo i en kommun där lagar och regler om bygglov, 

markändringar och strandskydd respekteras.” 

Ändringar 
Yttrandet föranleder ingen ändring av planförslaget 

Kommunens ställningstaganden 
Inkomna synpunkter har blivit bemötta med kursiv text enligt ovan. 
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Förändringar i detaljplanen efter tidigare granskning 
Kommunen har utöver redaktionella ändringar gjort följande revideringar av planförslaget: 

1. En planbestämmelse a3 att gemensamhetsanläggning för avlopp ska vara anlagd för att få 

startbesked har lagts till på plankartan. 

2. En passage längst i söder har lagts in med PARK som beteckning för att tillgodose 

allmänhetens tillgång till stranden. Av planbeskrivningen framgår att ett avtal om skötsel 

av staket och området betecknat PARK ska upprättas med fastighetsägaren och 

kommunen för att säkerställa allmänhetens tillgång till stranden. 

3. Plangränsen har justerats och färgmarkeringar i kartan har korrigerats. 

4. Ett u-område har tillagts för vattenledning. 

5. Enskilt huvudmannaskap har motiverats tydligare. 

6. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening där de fyra 

tomtfastigheterna ingår. 

7. Illustrationen av fastighetsgränser har tagits bort. 

Medverkande tjänstemän 
Planen har utarbetats under ledning av miljö- och byggkontoret. Arbetet med planhandlingarna 

har utförts av Metria AB Elise Ryder Wikén enligt uppdrag av markägarna. 

 

Älvsbyns kommun 

Miljö- och Byggkontoret 

 

 

Ingrid Karlsson 

Miljö- och byggchef 

 

 


