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Samrådsredogörelse för Detaljplan för fastigheten Tuppen 5 
inom området Prästgärdan  
Älvsbyns kommun, Norrbottens län  
 

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Tuppen 5 samt del av fastigheten Älvsbyn 25:2, 

daterat 22-04-20, har upprättats av samhällsbyggnadskontoret, Älvsbyns kommun. Syftet med 

detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för utökning av bostadsfastighet. Utöver 

detta reglerar detaljplanen att en kommunal gata inom parkmark ändras till gata. 

Hur samrådet har bedrivits 

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

och har varit föremål för samråd under tiden 22-05-31 – 22-06-15 (respit har givits till 22-

06-16). Underrättelse om samråd har meddelats berörda sakägare, statliga och kommunala 

instanser, föreningar med flera. 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: 

Handlingar daterade 2022-06-01 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 

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). 

Motiv för bedömningen  
Planförslaget syftar till att utöka en fastighet för bostadsändamål (villa) och har obetydlig påverkan på 
kringliggande bebyggelse. 
Planen handläggs med normalt planförfarande. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Willy 

 

Kommentar: Älvsbyns kommun beaktar länsstyrelsens yttrande. 
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Lantmäteriet 

har inkommit med yttrande enligt nedan: 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-04-20) har följande noterats:  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
- 
Delar av planen som bör förbättras  

SEKUNDÄRA EGENSKAPSGRÄNSER  
Det förefaller något oklart vilka egenskapsbestämmelser som avgränsas av ”vanlig” respektive sekundär 
egenskapsgräns i plankartan. Enligt Lantmäteriets intryck bör det logiskt vara planbestämmelserna p1 och 
p2 som ska avgränsas av den sekundära egenskapsgränsen, d.v.s. att byggnad ska placeras 4 meter från 
fastighetsgränsen inom området norr om sekundär egenskapsgräns, och 1,5 meter från fastighetsgränsen 
inom området söder om sekundär egenskapsgräns. Det verkar också logiskt att planbestämmelserna h1 
och e1 ska gälla i hela området.  
Med utgångspunkt i resonemang ovan verkar skrivningen i listan med planbestämmelser har blivit fel. Där 
står det att planbestämmelserna h1 och e1 omfattas av sekundär egenskapslinje. Enligt Lantmäteriets 
bedömning bör det i stället vara planbestämmelserna p1 och p2 som ska omfattas av sekundär 
egenskapslinje.  

UTSKRIFTSFORMAT FÖR RÄTT SKALA  
På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den angivna skalan ska 
stämma. 
 
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.) 

GEMENSAMHETANLÄGGNINGEN  
Upplysningsvis menar Lantmäteriet att gemensamhetsanläggningen Älvsbyn ga:5 bör omprövas. Eftersom 
vägmarken har kommunalt huvudmannaskap blir gemensamhetsanläggningen överflödig. Detta kan med 
fördel anges i planbeskrivningen för att offentliggöra informationen till berörda parter.  
 
För Lantmäteriet  
Anna Lindström  
 
Kommentar: Älvsbyns kommun korrigerar teckenförklaringen så den överensstämmer med plankartan i 

avseenden sekundär egenskapsgräns enligt Lantmäteriets yttrande. Till granskningskedet kommer skalan 

att redovisas i plankartan. Text om att gemensamhetsanläggningen är överflödig och med fördel skulle 

kunna omprövas kommer att ingå i planbeskrivningen till granskningskedet enligt Lantmäteriets yttrande. 
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KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR, NÄMNDER OCH BOLAG 

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

SAKÄGARE 

Inga yttranden har inkommit från sakägare. 

ÖVRIGA 

Karl-Erik Sjöberg har muntligen inkommit med en upplysning om att Dalvägens östra sida längs i söder 

inom planområdet angörs av en väg som i detaljplanen för det området regleras som att ”marken ska vara 

tillgänglig för skog- och jordbrukskörslor från angränsande fastigheter”. 

Kommentar: Den väg Sjöberg hänvisar till berörs inte av detaljplanen och motverkar inte möjlighet att 

nyttja vägen. 

REVIDERING 

Med anledning av inkomna synpunkter har följande ändringar gjorts i planhandlingarna och 

tillhörande underlagsutredningar:  

• Till granskningskedet förklaras regleringen genom sekundär egenskapsgräns korrekt i 
plankartans teckenförklaring 
 

• Skalan redovisas i plankartan 
 

• I planbeskrivningen förklaras att gemensamhetsanläggningen bör omprövas 
 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

• Inga kvarstående synpunkter bedöms finnas efter samråd. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

ÄLVSBYNS KOMMUN augusti 2022 

 
 
 
Roger Tuomas  Erik Isaksson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
Älvsbyns kommun Älvsbyns kommun 

 


