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Detaljplan för fastigheterna Älvsbyn 24:39 och Älvsbyn 24:1 inom Altuna industriområde 
Älvsbyns kommun, Norrbottens län 
 

PLANBESKRIVNING 

 
HANDLINGAR  

Planen omfattar följande handlingar i samrådsskedet: 

 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar att effektivisera planområdets 
befintliga markanvändning, genom att stickspåret söder om värmeverket tas bort. Detta medför 
att den tidigare regleringen för stickspåret (godsbangård) ändras till att gälla industriändamål. 
Planen syftar även till hela området ska kunna fastighetindelas som en fastighet såväl som att 
avstyckning senare ska vara möjlig inom det område som regleras som kvartersmark för enskilt 
bebyggande. 
 

FÖRENLIGHET MED KAP 3,4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN  

Planens genomförande kommer inte att påverka riksintressen, förutsatt att höjdbegränsningar för 
ny bebyggelse beaktas. Planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan och 
miljökvalitetsnormer för vatten och luft antas inte överskridas. Planens genomförande är därmed 
förenligt med miljöbalkens 3,4 och 5 kap.   

PLANDATA 

Planområdet är beläget på Altuna 
industriområde ca 1,7 km från Älvsbyns 
Centrum. Området har en area på ca 9,5 
hektar. Planen handläggs med 
standardförfarande enligt lagstiftning [PBL 
2010:900]. 
 
Detaljplanen omfattar fastigheterna Älvsbyn 
24:1 som ägs av Älvsbyns kommun och 
Älvsbyn 24:39 som ägs av Älvsbyns 
fjärrvärme AB. 
 Fig.1 Planområdet och dess relation till Älvsbyns centrum. 
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UNDERSÖKNINGSSAMRÅD 

Ett undersökningssamråd 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 20 februari 2019 tagit del av beslutet och delar kommunens uppfattning. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande översiktsplan 

På Altuna industriområde finns idag huvuddelen av Älvsbyns stora industrier och en ny detaljplan 
sker i enlighet med kommunens översiktsplan, antagen 2019-05-06. 

Gällande detaljplaner/områdesbestämmelser/förordnanden 

Planområdet ingår i dagsläget i detaljplan Del av Altuna industriområde, 
LK 2016-11-16. Gällande detaljplan reglerar i nuläget berört område som fjärrvärmeverk samt 
godsbangård. 

Riksintressen 

Området berörs av riksintresse:  
 
Totalförsvaret enligt MB 3 kap. 9§ 

-Influensområde luftrum 

-Område med särskilt behov av hinderfrihet 

Strandskydd 

Området omfattas inte av strandskydd. 

Kommunala beslut 

Kommunstyrelsen i Älvsbyn beslutade 2019-01-28 att upprätta en ny detaljplan över området. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  

Platsens förutsättningar 

Detaljplanen kommer att ge förutsättningar för industrietablering i närheten av ställverk och 
kommer att möjliggöra nyetablering samt nya arbetstillfällen. Platsen har goda förutsättningar för 
en industrietablering. 
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Fig. 2. Bild på fjärrvärmeverket som är beläget i planområdets norra del. 

NATUR 

Mark och vegetation 

Området består av en del öppen mark och mindre skogspartier med tillhörande sly samt flertalet 
hårdgjorda ytor. Hårdgjorda ytor bidrar till minskning av vegetation. Övriga ytor bör lämna 
utrymme till dagvattenavrinning. Området är i överlag flackt men det förekommer nivåskillnader.  

 

 
Fig. 3. Nivåskillnad. 

Geotekniska förhållanden 

Området består av gammal sjöbotten. Geoteknisk undersökning genomförd av NAB konsult AB 
från 1984-02-16 finns tillgänglig i miljö- och byggkontorets arkiv. Utredning bör ske innan 
exploatering för att undersöka huruvida marken kommer tåla eventuella containerbyggen.  
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Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. Om föroreningar påträffas ska dessa 
saneras innan byggnation. 

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). 

Risk för skred, höga vattenstånd och skyfall 

En stor del av Älvsbyns tätort berörs av höga vattenflöden säsongsvis i Piteälven. Översiktliga 
översvämningskarteringar visar att planområdet inte påverkas av det högsta beräknade flödet.  
 
Med utgångspunkt i kartvisningstjänsten Ras, skred och erosion, framtagen av Statens geotekniska 
institut (Källa: Statens Geotekniska Institut, www.gis.swedgeo.se/rasskrederosion/), bedöms det inte finnas 
någon risk för skred eller andra jordrörelser inom eller i anslutning till planområdet. 
 
Skyfallskartering för områdets markyta visar mestadels på en hög genomsläpplighet. Ett fåtal 
lågpunkter förekommer inom området, dock inte i en sådan omfattning att risk föreligger för 
översvämning av området vid ett eventuellt 100-årsregn.  

Naturmiljö 

I detaljplan lämnas utrymme för avskärmning mellan genomfartsled och industriområdet i form 
av allmän platsmark, [NATUR] som ett hänsynstagande till transporter och trafikanter på 
genomfartsleden Industrileden/Väg 664. 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom eller i nära anslutning till planområdet. 

Påverkan på landskaps- och stadsbild 

Industribyggnader som får uppföras bedöms att inte påverka landskaps- eller stadsbilden när det 
aktuella planområdet tidigare använts till liknande ändamål. 

 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Den yta som fjärrvärmeanläggningen tar i anspråk regleras som Fjärrvärmeverk [E1].  
 
För området tillåts en byggnadsarea upp till 30% av fastighetsarea genom bestämmelse [e130]. 
Inom området regleras en högsta byggnadshöjd om 12 meter samt en högsta totalhöjd om 45 
meter genom särksida bestämmelser i plankartan. Inom området finns ett kabelstråk med 
fjärrvärme, vatten, avlopp och markförlagd högspänningskabel. Området får ej förses med 
byggnad vilket genom regleras genom punktprickad mark.  
 
Inom planområdet finns även en tryckstegringsstation reglerad som [E2].  
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Den del som tidigare utgjort sticksår regleras i planförslaget som industri [J]. Inom området 
medges en högsta byggandsarea upp till 30% av fastighetsstorlek genom bestämmelse [e130] samt 
en högsta byggnadshöjd om 12 meter genom särskild bestämmelse i plankartan. Industriområdet 
avses initialt användas av Älvsbyns energi AB för industribyggnader (ej tekniska anläggningar) 
dels kopplade till fjärrvärmeverket, dels till övrig verksamhet. Tekniska anläggningar för 
fjärrvärmeverksamheten tillåts endast inom område [E1].  
 
Inom område för industri regleras ett område med administrativ bestämmelse [u] som reglerar 
att marken ska vara åtkomlig för allmännyttiga underjordiska ledningar. Området var i 
samrådshandlingen reglerat som punktprickad mark vilken utgått i granskningshandlingen. 
Orsaken till detta är att byggnader ska kunna uppföras på området då det primärt väntas 
conatinerbyggnader inom industriområdet vilka är förhållandevis lätta att flytta om åtkomst till 
ledningar behövs. Beslutande nämnd ska vid bygglovsansökningar inom området särskilt beakta 
grundläggning och byggnadssätt inom det administrativa området då det inte kan uteslutas att 
bygglov söks fler typer av byggnader än containers. 

VATTENOMRÅDEN 

Vattenkvalitet 

Detaljplanen bedöms inte försämra vattenkvaliteten i Korsträskbäcken eller Piteälven. Planen 
bedöms heller inte innebära försämrad status för grundvattenförekomsten i området. 

GATOR OCH TRAFIK 

Planområdet avses att angöras via Verkstadsgatan som i detaljplanen regleras som [GATA]. 
Syftet till regleringen är endast att undvika ”luckor” då kvartersmarkens sträckning i öst inte följer 
den gamla detaljplanens användningsområde. Planområdesgränsen i öster följer i sin sträckning 
exakt den linje som är användningsgräns för Verkstadsgatan i Detaljplan för del av Altuna 
industriområde. 
  
Parkering och varumottagning sker på den egna fastigheten.  

STÖRNINGAR OCH RISKER 

Riksintressen 

Området ligger i utkanten av influensområde luftrum vilket innebär att plan-, lov- och 
tillståndsärenden inom dessa områden behöver samrådas med försvarsmakten för att säkerställa 
att ny bebyggelse eller andra åtgärder inte påverkar totalförsvarets militära verksamhet negativt. 
För objekt som är 20 meter eller högre utanför tätbebyggt område och över 45 meter inom 
tätbebyggt område utgör hela Sveriges yta samrådsområde med försvarsmakten.  
 
Området ligger även inom område med särskilt behov av hinderfrihet, vilket innebär att höga 
objekt inom planområdet kan påverka försvarsmaktens verksamhet negativt. (Källa: 
Försvarsmakten, www.forsvarsmakten.se) 
 
Då området redan i dagsläget i en relativt ny detaljplan tillåter samma regleringar för totalhöjd 
inom samma område som i föreslagen detaljplan bedöms inga nya förutsättningar för 
försvarsmakten ha tillkommit. Riksintresset bedöms således ej påverkas av föreslagen detaljplan. 

http://www.forsvarsmakten.se/
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Buller 

Buller från industriverksamhet regleras i annan prövning och störningar utreds i senare skeden. 
Den aktuella planen bedöms preliminärt inte att bidra med buller i betydande omfattning eller 
bidra med betydande störningar.  
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

VA, Dagvatten 

Vatten och avlopp ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det finns ett befintligt 
dagvattennät inom området. Det är möjligt att omlokalisera de nuvarande VA-ledningarna vid 
behov.  

Avfall 

Där så är möjligt rekommenderas att avfall ska kunna tas omhand via källsortering och 
kompostering av köks- och trädgårdsavfall. Kommunens avfallsanläggning angränsar till 
planområdet i norr. Älvsbyns energi AB ansvar för insamlingen av hushållsavfall. 

Elanläggningar 

Planområdet angränsar till en nätstation vilken regleras som kvartersmark för tekniska 
anläggningar, Högspänningsområde och ställverk. 
 

 
Fig. 4. Bild på ställverket som angränsar till planområdets södra del. 

Värme 

Uppvärmningssystemet ska kunna anslutas till fjärrvärme eller andra ur miljösynpunkt godtagbara 
energiformer.  
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Här är vi nu! 

En energiförbrukning för värme och ventilation som är lägre än gällande föreskrifter enligt BBR 
bör eftersträvas.  

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan-och bygglagen. Samråd sker under 
planprocessens gång och detta med kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och berörda 
sakägare.   

Tidsplan 

Samråd september 2019 
Granskning oktober 2019 
Antagande och laga kraft januari 2020 

 

 
 

Fig. 5. Standardförfarandet med dess tillhörande steg. 

 

Huvudmannaskap 

Allmän platsmark omfattas av kommunalt huvudmannaskap.  

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Planområdet avses att till stor del införlivas i Älvsbyn 24:34. Inom planområdet finns en 
tryckstegringsstation inom område [E2] samt en spannmålstork norr om tryckstegsstationen. 
Dessa anläggningar avses inte ingå i fastighetsförrättningen. Sammanslagningen ger möjlighet för 
Älvsbyns energi AB att nyttja området effektivt då diverse tillstånd för verksamheten är knutna 
till fastigheten Älvsbyn 24:34. Fastigheten kommer att bestå av ett område med kvartersmark för 
enskilt bebyggande inom [J] samt ett område med kvartersmark för annat än enskilt bebyggande 
inom [E1]. Då användningarna ej sammanblandas utan är skilda genom användningsområden 
bedöms inga motsättningar mot detta finnas. I händelse av eventuella etableringsförfrågningar 
som har ett behov att ligga nära ställverket avser Älvsbyns kommun i samråd Älvsbyns energi AB 
att nya fastigheter ska kunna styckas av från området reglerat som industri (hela eller del av 
området).  
 
Spannmålstorken ägs av Älvsby spannmål AB som genom nyttjanderättsavtal har rätt till att 
området inom Älvsbyn 24:1. Denna del avses fortsatt ingå i Älvsbyn 24:1 men avsedd 
fastighetsindelning för Älvsbyn 24:34 bedöms skapa möjlighet för att stycka av området för 
spannmålstork som egen fastighet om ett sådan intresse finns. 

Planbesked

StartPM/Beslut

Samråd 

Underrättelse/

Granskning 

Gransknings-
utlåtande

Antagande 

Laga kraft
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Fig. 6. Bild som i blått visar hur fastigheten Älvsbyn 24:34 avses att bildas. 

• Detaljplanen medger avstyckning av mindre fastigheter såväl som reglering för att tillskapa större 
fastigheter. 

Fastighetsbildning sker genom lantmäteriförrättning. 

• Respektive ledningsägare ansvarar för att ansöka om omprövning av ledningsrätt enligt 33 § 
ledningsrättslagen sker.  

Ekonomiska frågor 

• Exploatör svarar för kostnader för upprättande av detaljplan.  

• Kostnader för lantmäteriförrättning betalas av exploatör.  

• Alla kostnader för ledningsflytt inklusive ledningsrätt och omkoncessionering av Vattenfalls 
ledningar bekostas av exploatör.  

• Byggherren ersätter ledningsägaren för uppkomna kostnader i samband med ledningsrätter till 
följd av en exploatering. 

• Kommunen tar ut en planavgift vid bygglovsansökan. 

• Kommunen tar ut en avgift vid fastighetsförsäljning enligt kommunens taxa. 

MEDVERKANDE  

Miljö- & byggkontoret, Älvsbyns kommun  
Upprättad juni 2019 

 
Erik Isaksson Liv Stråman Sila Sahin 
Samhällsplanerare  
Älvsbyns kommun 

Samhällsplanerare 
Älvsbyns kommun  

Planeringsarkitekt 
Älvsbyns kommun 

 


