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Samrådsredogörelse för den fördjupade översiktplanen över 
Älvsbyns tätort 
Älvsbyns kommun, Norrbottens län 
 

Ett förslag till fördjupad överskiktsplan över Älvsbyns tätort, daterat 2017-02-14, har 

upprättats av miljö- & byggkontoret, Älvsbyns kommun. Syftet med den fördjupade 

översiktsplanen är att detaljerat kunna studera tätortens förväntade utveckling och 

skapa beredskap för denna. Dokumenter aves kunna utgöra ett underlag för framtida 

markanvändning under de närmaste cirka femton åren. 

Hur samrådet har bedrivits 

Den fördjupade översiktsplan över Älvsbyns tätort har varit föremål för samråd under 

tiden 2017-06-12 – 2017-09-12. Kungörelse om samråd infördes i lokaltidningen 

Älvsbybygdens annonsblad 2017-06-14. Den fördjupade översiktsplanen har under 

samrådstiden varit tillgänglig på Älvsbyns kommun (kommunförvaltningen) samt på 

kommunens hemsida.  

INKOMNA SAMRÅDSYTTRANDEN 

Följande synpunkter har inkommit under samrådstiden: 

MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

har inkommit med yttrande enligt nedan (ur samrådsyttrandet har stycket om Trafikstrategi 

flyttats till samrådsredogörelse för detta dokument): 

Planförslaget 

Älvsbyns kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Älvsbyns centralort, samt 

en trafikstrategi för Älvsbyns kommun. Syftet med planen är att ge vägledning för samhällets 

utveckling samt för mark- och vattenanvändningen. 

Planförslaget med datering 2017-02-14, har tillsammans med en trafikstrategi, översänts till 

länsstyrelsen för samråd enligt 3 kap. 9 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Planen utgör fördjupning av översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2011. 

Vid samråd om ett förslag till översiktsplan skall länsstyrelsen enligt 3 kap 10 § PBL särskilt ta tillvara 

och samordna statens intressen, tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar avseende 

allmänna intressen enligt 2 kap PBL, verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) 

tillgodoses och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs, samt att redovisning av områden för 
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landsbygdsutveckling i strandnära läge är förenligt med 7 kap.18e§ första stycket MB. Länsstyrelsen 

ska även verka för att markanvändningsfrågor som berör två eller flera kommunen samordnas på ett 

lämpligt sätt och verka för att en bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsens synpunkter 

Planens utformning 

Kommunens ambition med den fördjupade översiktsplanen är att främst genom förtätning av 

centrum skapa möjligheter för bostadsbebyggande och ta tillvara och utveckla befintliga miljöer så 

att attraktiva mötesplatser kan skapas. Kommunen har pekat ut ett antal förtätningsområden för att 

främst möjliggöra fler bostäder men också handel och lokaler. Kommunen anger också parkområden 

som är viktiga att bevara och utveckla. Ett antal omvandlingsområden pekas ut där markanvändning 

planeras att ändras.  

Länsstyrelsen anser att det redovisningssätt som kommunen valt, med en markanvändningskarta 

som visar kommunens vilja är bra. En tydlig markanvändningskarta bidrar till att underlätta 

kommande planering för både kommunen och för andra aktörer. 

Länsstyrelsen anser dock att markanvändningskartan i sin nuvarande utformning behöver 

kompletteras för att fungera som underlag för kommande planering. Framförallt behövs hänvisningar 

till planbeskrivningen och vice versa. Det ska vara enkelt att förstå innebörden av de olika områdena 

på markanvändningskartan och också att orientera sig i kartan.  

Länsstyrelsen noterar även att alla områden på markanvändningskartan inte är beskrivna i 

planbeskrivningen och planen behöver därför kompletteras med beskrivningar och 

rekommendationer för dessa områden.  

Översiktsplanering enligt PBL handlar inte om att lägga fast de kommande årens utveckling utan att 

skapa beredskap för mer eller mindre planerade och oförutsedda förändringsanspråk. Med en 

översiktsplan vars innehåll anger de övergripande förutsättningarna för en hållbar utveckling – var 

det finns kvaliteter att värna om, var det är risk för översvämningar och andra naturolyckor, var 

möjligheten till en bra kollektivtrafik är störst osv. – kan även oförutsedda förändringar hanteras på 

ett för helheten bra sätt. Översiktsplanen är också resultatet av en dialog mellan stat och kommun 

bl.a. om hur värden av nationellt slag bör beaktas och hur olika målkonflikter ska hanteras. En väl 

genomförd översiktsplaneprocess kan få stor betydelse som vägledning för efterföljande beslut. I 

översiktsplanen behöver nationella och regionala mål lyftas fram tillsammans med kommunens syn 

på hur översiktsplanen kan förhålla sig till dessa. Kommunen bör även förtydliga kopplingen till den 

gällande kommuntäckande översiktsplanen och beskriva de övergripande målen och övriga 

ställningstaganden i den som har beröring till och påverkar denna fördjupning. 

Planen behöver kompletteras och förbättras med exempelvis redovisning av riksintressen, 

miljökvalitetsnormer, risker för översvämning, skred och erosion och olyckor, natur- och 

kulturvärden, miljö och klimataspekter osv.  
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Kommunen kan med fördel ta del av Boverkets vägledning om översiktsplanens nytta, funktion, 

innehåll och utformning i det fortsatta arbetet med planen. Det som ska redovisas i en översiktsplan 

regleras i 3 kap 4, 5 §§ PBL, bland annat kravet på redovisning av allmänna intressen och hur 

kommunen tänker ta hänsyn till dessa vid beslut om användningen av mark-och vattenområden. 

Konsekvensbeskrivning 

Att bedöma översiktsplanens konsekvenser är en viktig del av planarbetet och det ska vara lätt att 

förstå planens innebörd och följder. Länsstyrelsen anser att planens konsekvenser inte går att utläsa 

av plandokumenten. 

Länsstyrelsen saknar miljöbedömning av planförslaget. En översiktsplan ska miljöbedömas och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB)upprättas enligt 4§ förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i 

översiktsplanen så att en hållbar utveckling främjas. MKB: n ska utgöra ett beslutsunderlag och 

fungera som ett stöd i planprocessen. 

Länsstyrelsen anser att kommunens målsättningar under 3.4 att klarlägga natur- och kulturvärden så 

att hänsyn kan tas till dessa samt att integrera miljöaspekter inte är uppfyllda. 

Planens geografiska omfattning 

Länsstyrelsen anser att planområdet såsom det redovisas på plankartan är alltför begränsat till 

sin utbredning. Kommunen bör utöka planområdet till att åtminstone omfatta alla områden 

som finns beskrivna i planbeskrivningen, t.ex. Västermalmshöjden och Altuna-Övraby. 

Då en översiktsplan, förutom att vara strategisk, även ska vara vägledande i vardagsbeslut såsom 

förhandsbesked, bygglovsprövningar och strandskyddsdispenser så torde det vara värdefullt för 

kommunens plan- och bygglovshandläggare om planen även innehöll mer områdesprecisa 

rekommendationer inom planområdet. 

Kartor 

För att förtydliga planen behöver kommunen utöver markanvändningskartan ta fram ett antal 

tematiska kartor som visar exempelvis riksintressen, översvämningsrisker, ras- och skred risker, forn- 

och kulturlämningar osv. 

Planförslaget 

Kommunen har pekat ut ett antal förtätningsområden för att främst möjliggöra fler bostäder men 

också handel och lokaler. Kommunen anger också parkområden som är viktiga att bevara och 

utveckla. Ett antal omvandlingsområden planeras där den befintliga markanvändningen avses att 

ändras. 

Till många av områdena utpekade i markanvändningskartan har kommunen en tillhörande text i 

planbeskrivningen. Dessa texter behöver kompletteras och förtydligas. Planen ger ingen tydlig 

riktning för hur förtätningar, ombildningar ska ske i de olika utpekade områdena. Till exempel 

jämställs höghus med flerbostadshus, kommunen bör precisera vad man menar höghus och göra en 
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tätortsanalys som visar var höghus kan byggas utan att få en negativ inverkan på närmiljö och 

stadsbild. Konsekvenserna av planförslaget ska tydligt framgå. 

När det gäller beskrivningen av Västermalmshöjden behöver det tydliggöras att området ligger längs 

en grusås med fornlämningsstråk i form av flera stenåldersboplatser, vilkas utsträckning inte är 

fastställd. En exploatering i området förutsätter arkeologiska undersökningar och riskerar att bli 

kostsam. Kostnaderna faller på exploatören. Området ligger mellan Väg 94 och Älvsbyns centrala 

delar. För de oskyddade trafikanterna behövs planskilda trafiklösningar för att inte skapa problem 

med trafiksäkerheten. Anslutning till befintlig väg för biltrafiken behöver också utredas närmare för 

att det inte ska uppstå problem med framkomlighet eller trafiksäkerhet.  

Riksintressen 

Enligt PBL 4 kap.1 och 3§ § skall i en översiktsplan riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken 

redovisas, och av planen ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 

riksintressena.  

Länsstyrelsen anser att planförslaget saknar redovisning av hur planen tillgodoser utpekade 

riksintressen. Planen bör kompletteras med en redovisning av de riksintresseområden som berörs 

samt beskrivning av värden i dessa och en kartredovisning med områdenas geografiska omfattning. 

I Boverkets vägledning i frågan anges att kommunen behöver precisera vilka riksintressen som ska 

tillgodoses, var de ligger, hur de avgränsas samt avgöra vilket intresse som ska gälla om det råder 

konflikt mellan dem (avvägning). I riktlinjer eller rekommendationer anges vidare vilken hänsyn som 

ska tas till exempel när det gäller detaljlokalisering och utformning av nya byggnader. 

Allmänna intressen 

Utöver riksintressen, ska översiktsplanen även redovisa hur kommunen tänker ta hänsyn till 

allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. De allmänna 

intressena anges i plan- och bygglagens andra kapitel. Kravet på redovisning av de allmänna 

intressena innebär att kommunen preciserar vilka intressen som ska tillgodoses, var de ligger, hur de 

avgränsas samt avgör vilket intresse som ska gälla om det råder konflikt mellan dem (avvägning). I 

riktlinjer eller rekommendationer anges vilken hänsyn som ska tas, till exempel när det gäller 

detaljlokalisering och utformning av nya byggnader. 

Miljökvalitetsnormer  
Enligt PBL 4 kap.1 och 3§ § skall i en översiktsplan framgå hur kommunen avser att följa gällande 

miljökvalitetsnormer.  

Länsstyrelsen anser att planförslaget saknar redovisningar om hur planen tillgodoser 

miljökvalitetsnormer. Det saknas också en beskrivning i båda dokumenten som visar hur 

genomförandet skulle påverka gällande miljökvalitetsmål. 

Miljökvalitetsnormer får inte överträdas. Dokumenten bör visa att kommunen känner till normerna, 

vad de innebär samt att de i planen föreslagna etableringarna inte kommer att påverka 

miljökvalitetsnormerna negativt.  
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Både planförslaget och trafikstrategin omfattar etableringar som potentiellt skulle kunna påverka 

miljökvalitetsnormer för vattendraget Korsträskbäcken som rinner genom Älvsbyns tätort. 

Miljökvalitetsnormer för Piteälven bör tas hänsyn till i planen eftersom den är recipient för renat 

avloppsvatten. Luft- och bullersituationen ska även beskrivas och beaktas i planen. 

Mellankommunala frågor 

Enligt 4 kap 5 § PBL ska Länsstyrelsen särskilt verka för att sådana frågor om användningen av mark- 

och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. 

Kommunen bör lyfta fram den regionala samverkan SARETS avseende kommunikationer inom 

regionen särskilt eftersom det ingår en trafikstrategi i denna plan. Den regionala trafikstrategin, 

SARETS har framtagits i samverkan mellan 5 kommuner där syftet är att utveckla och stärka 

regionens dagliga arbets- och studiependling.  

Hälsa, säkerhet och risker 

Enligt PBL 2 kap 3§ 1 och 5 p. ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 

hänsyn till bl. a de boendes och övrigas hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning 

eller erosion. 

Klimat och sårbarhet 

Länsstyrelsen anser att det i översiktsplanen dels ska framgå vilka naturrelaterade risker som finns 

idag, till exempel översvämning, ras och skred, dels hur naturrelaterade risker kan komma att öka i 

ett framtida förändrat klimat och hur dessa kan påverka samhället.   

Planen saknar beskrivningar av de geologiska och geotekniska markförhållandena. Länsstyrelsen 

anser att geotekniska riskfaktorer (ras, skred, erosion) alltid behöver finnas med i en översiktsplan då 

dessa utgör viktiga utgångspunkter vid strategiska val för mark- och vattenanvändning. Särskilt bör 

det framgå områden där marksäkerheten är problematisk och/eller områden som behöver särskilt 

utredas i samband med detaljplaneläggning eller bygglovgivning. Hänsyn ska tas till att 

förutsättningarna ändras i takt med ett förändrat klimat. Genom Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) har översiktliga stabilitetskartreringar utförts för bland annat Älvsbyns tätort. Detta 

material behöver redovisas och användas som underlag för planeringen. En vägledning och 

kartvisningstjänst http://gis/swedgeo.se/rasskrederosion/ innehåller information som från 

geoteknisk synpunkt är värdefull vid strategiska val av markanvändning. 

Översvämningskänsliga områden bör tydligt pekas ut översiktsplanen. Länsstyrelsen anser att 

kommunen ska vara restriktiv med att tillåta nybebyggelse av bostäder och samhällsviktig 

verksamhet i översvämningskänsliga områden. Förändrade översvämningsrisker i framtida klimat bör 

beaktas.  

Sedan kommunens översiktsplan antogs 2011 har kunskapsläget förbättrats avsevärt vad gäller 

klimatförändringar och effekter av dessa. 

Den fördjupade översiktsplanen för Älvsbyn behöver kompletteras avseende hantering av effekter av 

klimatförändringar. Länsstyrelsen rekommenderar att man i planen tillför ett avsnitt om 
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klimatförändringar och hantering av dessa. Länsstyrelsen vill i detta sammanhang lyfta fram 

nedanstående underlag som finns tillgängliga för Älvsbyns centralort. Dessa är nödvändiga för 

bedömning av fördjupade utredningar för lämplighet för bebyggelse och planering.  

• Klimatanalys  

• Skyfallsanalys 

• Översvämningskartering 
 

Nedan listas ett antal exempel på klimatanpassningsinsatser som är lämpliga att rekommendera. 

• Hantering av dagvatten ska utformas med fördröjning av vattnet och fria vattenvägar 

• System för dricksvatten och avlopp ska utformas och dimensioneras för ökade 
nederbördsmängder 

• Trygghetsboende, omsorgsboende etc. ska förses med anordningar för att undvika 
höga temperaturer inomhus 

• Utomhusmiljöer ska erbjuda platser med skugga och svalka för att minska risker vid 
värmeböljor. 

 

Strandskydd 

Det ska framgå om något av de i översiktsplanen utpekade områdena berörs av strandskydd och på 

vilka grunder strandskyddet anses kunna upphävas.  

Farligt gods 

Kommunen behöver beakta att väg 94 utgör led för farligt gods. Kommunen rekommenderas att ta 

del av Länsstyrelsens riktlinjer för farligt gods i sin bedömning att finna lämpligt skyddsavstånd. 

Riktlinjerna finns att ladda ner från Länsstyrelsens hemsida: 

www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/publikationer/2015/Pages/riktlinjer-skyddsavstand-till-

transportleder-for-farligt-gods.aspx?keyword=farligt%20gods 

Kommunen behöver även beakta förekomsten av farligt gods på Pitebanan.  

Samråd 

Samråd har hållits med Vattenfall eldistribution AB, Svenska Kraftnät, Skogsstyrelsen, 

Energimyndigheten, Trafikverket, Post- och telestyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges 

geotekniska institut, SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, 

Lantmäteriet, Sametinget och Fortifikationsverket. Dessutom har synpunkter lämnats från 

Länsstyrelsens enheter för naturmiljö, naturresurs- och rennäringsenheten, landsbygd, miljöskydd, 

miljöanalys, social hållbarhet och samhällsskydd. 

De som deltagit i beslutet 

Beslutet har fattats av enhetschef Willy Sundling med planarkitekt Marja Suikki som föredragande. 

Planarkitekt Inger Krekula har deltagit i yttrandet. 

 

Kommentar:.  Riksintressen och andra interssen redovisas i granskningshandlingen. Vad gäller 

kommunens beredskap och identifiering av risker (farligt gods, olyckor, skyfall, skred, erosion, högsta 
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flöden Även vad detta för med sig i fråga om konsekvenser för avlopp och dricksvatten) redovisas 

dessa i den fördjupade översiktsplanen där de rör tätorten. I övriga mer kommunövergripande frågor 

hänvisar granskningshandlingen till den kommuntäckande översiktsplanen för Älvsbyn. Kartering 

visas i textdokumentet för de områden där de bedöms vara av vikt. Områden som omfattas av 

strandskydd nämns i granskningshandlingen.  

Många av de förslag som ges i den fördjupade översiktsplanen kräver nya detaljplaner. Kommunen 

anser att det i ett eventuellt detaljplanearbete bör utredas om vilka konsekvenser åtgärderna får, 

vilka dagvattenlösningar som är lämpligast, på vilka grunder strandskydd bör upphävas etcetera. 

Älvsbyns kommun har därför inga ambitioner att utreda detta i arbetet med den fördjupade 

översiktsplanen mer än i övergripande drag. 

Planens geografiska avgränsning har ändrats något och avser nu hela Älvsbyns tätort med dess 

utvidgningsområde. 

 

 SARETS är ett trafikprojekt som Älvsbyn deltar i, tillsammans med Piteå, Boden, Luleå och Kalix. 

Ambitionen är att stärka pendlingsmöjligheterna mellan kommunerna i ambition att dessa 

kommuner ska kunna utgöra en arbetsplats. Arbetet i SARETS har ännu inte nått till konkreta 

ändringar på något sätt men ambitionen med projektet beskrivs i den fördjupade översiktsplanen. 

SARETS nämn kort i dokumentet Trafikstrategi Älvsbyn som är under upprättande. 

Trafikverket 

har inkommit med yttrande enligt nedan: 

Trafikverket har tagit del av remisshandlingar för fördjupad översiktsplan och trafikstrategi i Älvsbyn. 

En stor del av utvecklingen är starkt förknippad med infrastruktur och inte minst statlig infrastruktur. 

Trafikverket ser fram emot att vara en del av utvecklingen i dialog med kommunen för att uppnå ett 

så bra resultat som möjligt. 

Det finns goda tankar och strategier för bebyggelseutveckling i Älvsbyn. Att jobba med förtätning i 

centrum och förbättrad gång- och cykelnät ger förutsättningar för en hållbar stad. Förtätning och 

etableringar vid trafikleder ställer krav på omsorgsfull trafik- och bebyggelseplanering för att god 

bebyggd miljö uppnås. Det är viktigt att vid sådana etableringar planera omsorgsfullt för att kunna 

förbättra, uppnå och/eller bibehålla goda miljöer till exempel med avseende på buller, luftkvalitet 

och trafiksäkerhet. 

Västermalmshöjden 

Vid etablering av diverse verksamheter i området enligt den fördjupade översiktsplanen skapas 

målpunkter på den södra sidan av väg 94 medan centrum mm ligger på den norra sidan av vägen. Det 

är viktigt att planera området omsorgsfullt med säkra och trygga passager för gång-och 

cykeltrafikanter. Ett sådant område kommer även att alstra biltrafik, och väganslutningar som kan 

behöva byggas behöver ske på ett tryggt och säkert sätt. Trafikverket är restriktivt till nya 

väganslutningar till statlig infrastruktur och om sådana behöver byggas krävs att dialog förs i tidigt 

skede. 

Tätortsupprustning- ÅVS Storgatan Nygatan 
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Trafikverket och kommunen har tillsammans gjort en åtgärdsvalsstudie med fokus på Storgatan, 

Nyvägen och Stationsgatan med omnejd. Trafikverket har påbörjat arbetet med att ta fram vägplan 

och bygghandlingar i höst utifrån åtgärdvalsstudiens intentioner. Inom den processen kommer det 

att ske ett samrådsförfarande och först därefter bestäms den mer exakta utformningen. 

Vid framtagandet av vägplanen och ombyggnationen av vägarna behöver samordning med 

anläggande av resecentrum ske. 

Kommentar: Älvsbyns kommun beaktar Trafikverkets yttrande vid vidare planering. 

Försvarsmakten 

har inkommit med yttrande enligt nedan: 

Försvarsmaken har inget att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar. 

KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR, NÄMNDER OCH BOLAG 

Inga yttranden har inkommit från kommunala förvaltningar, nämnder eller bolag. 

FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 

SPF Seniorerna Pärlan 

SPF anser att om flytt av hälsocentral och folktandvård planeras bör dessa uppföras på central plats. 

De anser att mark bör avsättas för att möjligöra utbyggnad av äldreboendet Nyberga. De anser vidare 

att området Västermalmshöjden bör ämnas för fritidsaktiviteter och ej för särskilt boende. 

Kommentar: Älvsbyns kommun har många faktorer att beakta vid planering av bebyggelse. Inom 

Älvsbyns tätort finns många utmaningar då flera områden löper risk att översvämmas vid Piteälvens 

högsta flöden. Många platser´, framför allt vägar ligger lågt och kräver omfattande omstruktureringar 

av dagvatten om Älvsbyn drabbas av häftiga skyfall. Inom idag oexploaterade områden finns många 

fornfynd registrerade vilket också måste beaktas i planering. Då Älvsbyns tätort är relativt liten till sin 

utbredning anser kommunen att de flesta områden inom tätorten är att betrakta som centrala. 

Älvsbyns kommun anser vidare att det i och nära Älvsbyn finns områden för fritidsaktiviteter på 

Åsens område samt att Kanis området har möjlighet att expandera som område för fritidsaktiviteter. 

Kommunen anser att Västermalmshöjden är ett område där fritidsaktivitet bör kunna förekomma 

men att områden är så pass stort att ytterligare bebyggelse bör kunna inrymmas.  

MEDBORGARE 

Karl-Erik Sjöberg 

Sjöberg anser att den nya vägsträckning för väg 94 från bron vid Norrabyn till Västermalmshöjden 

som redovisades i Älvsbyns markanvändningsplan, 1979 ska redovisas även i denna fördjupade 

översiktsplan över Älvsbyns tätort. Den bör även redovisas i dokumentet Trafikstrategi Älvsbyn som 
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varit utställt parallellt med den fördjupade översikten. Han anser även att hälsocentral, tandvård och 

apotek ska ligga centralt för att kunna nås med allmänna färdmedel såsom buss. Vidare anser Sjöberg 

att kommunen ska planera för bostadsändamål centralt i närhet till handel och allmänna 

mötesplatser. Han anser vidare att kommunen bör planera för en expansion av Älvsbyns 

skogskyrkogård samt redovisa detta område i markanvändningskartan som följer med den 

fördjupade översiktsplanen. Avslutningsvis anser Sjöberg att det vid Älvsbyns nya resecentrum ska 

uppföras parkeringshus med motorvärmstolpar.  

Kommentar: Älvsbyns kommun nämner förbifart Älvsbyns i granskningshandlingen bland annat på 

grund av att en gruvaetablering i Laver förmodas leda till en ökning av tunga fordon längs väg 94. Då 

kommunen ej anser det lämpligt att denna ska passera genom tätorten tar Älvsbyns med denna 

sträckning i sin planering. Älvsbyns kommun anser att den förtätning av bostadsbebyggelse som 

nämns i den fördjupade översiktsplanen går i linje med Sjöbergs yttrande om bostadsplanering i 

centrala lägen. Älvsbyns kommun har avslutningsvis inga planer på att planera för ett parkeringshus 

inom resecentrums område. Gällande detaljplan tillåter dock detta inom kvartersmark. Mark för 

kyrkogården har identifierats och redovisas i granskningshandlingen. 

REVIDERING 

Med anledning av inkomna synpunkter har följande ändringar gjorts i den fördjupade 

översiktsplanen över Älvsbyns tätort med tillhörande markanvändningskarta.  

• Den fördjupade översiktsplanen kommer att vara en fördjupning av den 
kommuntäckande översiktsplanen som är under upprättande och väntas gå till 
antagande under 2018. Således ska planen inte ses som en fördjupning av den 
gällande översiktsplanen. I de fall den fördjupade översiktsplanen hänvisar till den 
kommuntäckande översiktsplanen så är det inom områden som inte skiljer sig åt i 
den gällandeöversiktplanen eller den översiktsplan som är under upprättande. 

 

• De faktorer att ta hänsyn till inom planering som anses kommunövergripande och 
inte bara tar hänsyn till tätorten hänvisar granskningshandlingen till att läsa om i 
Älvsbyns kommuntäckande översiktsplan. 

• Ingen markanvändningskarta följer med granskningshandlingen. 
 

• Utpekade förtätningsområden redovisas mer grundligt med gällande förutsättningar 
samt förslag till åtgärder. 
 

• Kvarteret Svalan har lagts till som förtätningsområde i granskningshandlingen. 
 

 

• Övriga beskrivningar och åtgärder för områden och verksamheter i Älvsbyns tätort 
har förtydligats. 
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• Förbifart Älvsbyn nämns i granskningshandlingen som ett alternativ vid ökad 
trafikering av tunga fordon längs väg 94. 

 

• Inom området för Älvsbyns utvidgning har även beaktats att en utvidgning av 
kyrkogården bör inrymmas. 
 

• Åtgärdsplanen för parker, grönytor och underhåll har reviderats. 
 
I övrigt har ändringar av redaktionellt slag, vissa relativt stora genomförts till 
granskningsskedet för Älvsbyns fördjupade översiktsplan. 

 
 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter samråd:  

• Konsekvenser av planförslaget, Länsstyrelsen i Norrbotten.  
 

Miljö- & byggkontoret 

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

 


