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Samrådsredogörelse för detaljplan för Älvsbyn 24:39 samt del av 
Älvsbyn 24:1 inom Altuna 
Älvsbyns kommun, Norrbottens län 

Ett förslag till detaljplan för Älvsbyn 24:39 samt del av Älvsbyn 24:1 inom Altuna, daterat 

13 september 2019, har upprättats av miljö- & byggkontoret, Älvsbyns kommun.  

Syftet med detaljplanen var i samrådsskedet 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. Byggrätterna blir i och med detta större då en stor del av prickmark (mark som 
inte får förses med byggnader) i planområdet tas bort.   
 
Planen möjliggör för att anlägga ett industrihus på cirka 3000 kvadratmeter i planområdets södra 
del. Området som helhet är väl lämpat för industri.  
 

Hur samrådet har bedrivits 

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

och har varit föremål för samråd under tiden 2019-09-13 t.o.m. 2019-10-04. 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 detaljplan för Älvsbyn 24:39 samt del av Älvsbyn 24:1 inom Altuna industriområde, 

Älvsbyns kommun  

Handlingar daterade 2019-09-13 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Kommunens diarienummer: 0465/18-214  

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  

Förslaget till ny detaljplan inom Altuna industriområde möjliggör en komplettering med ett industrihus 

om ca 3000 kvadratmeter i detaljplaneområdets södra del, som i gällande detaljplan varit avsett för 
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industrispår, så kallade stickspår. Altuna industriområde är till stora delar ianspråktaget för 

industriändamål och tillåten byggnadshöjd är i samklang med vad gällande detaljplan tillåter.  

Förhållande till översiktsplan  

Planförslaget strider inte emot den nyligen antagna översiktsplanen.  

Beslutet har fattats av enhetschef Willy Sundling med planhandläggare Thomas Steinwall som 

föredragande. 

 

Kommentar:  

Älvsbyns kommun beaktar Länsstyrelsens yttrande vid vidare handläggning i ärendet. 

Lantmäteriet 

har inkommit med yttrande enligt följande: 

Detaljplan för Älvsbyn  24:39 samt del av Älvsbyn 24:1 inom Altuna industriområde 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-09-13) har följande noterats:   

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

 

Plankarta 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: 

 

 - Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna. För punktprickad 

mark rekommenderas skrivningen ”Marken får inte förses med byggnad” 

 

 - Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och redovisas var 

för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bestämmelsen J och E redovisad på samma rad bland 

planbestämmelserna. I detta fall har användningen beskrivits vara Fjärrvärmeverk. Värmeverk hamnar 

vanligen under Tekniska anläggningar och borde för tydlighetens skull ha beteckningen E1 då 

beteckningen JE3 även antyder att det skulle handla om industrimark och för industrimarken har redan 

användningen J angetts i listan över användning av mark och   

 

Kommentar: 

Älvsbyns kommun har till granskningsskedet ändrat plankartan efter Lantmäteriets yttrande. Ett syfte med 

planen som förklaras i granskningsskedet är att planområdet ska kunna indelas till en fastighet med olika 

användningsområden såväl som där det behövs lämpligt kunna fastighetindelas från området planerat som 

industri. 
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Trafikverket 

har inkommit med yttrande enligt följande: 

Yttrande gällande samrådshandlingar för detaljplan Älvsbyn 24:39 samt del av Älvsbyn 24:1 inom 

Altuna industriområde  

  

Trafikverket har tagit del av handlingarna avseende detaljplan för fastigheterna Älvsbyn 24:39 samt del av 

Älvsbyn 24:1 inom Altuna industriområde, Älvsbyns kommun, Norrbottens län och har följande 

synpunkter.  

Trafikverket har inget att erinra under förutsättning att nedanstående beaktas.  

Förslaget till detaljplan ligger inom den hinderbegränsande MSA-ytan avseende riksintresset för 

kommunikationer - Luleå flygplats. Flygplatsen tillhör det nationella basutbudet av flygplatser och är 

därmed enligt riksdagens beslut en del av stommen i ett effektivt och långsiktigt hållbart 

flygtransportsystem som säkerställer en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet. 

Trafikverket anser att kontakt bör tas med flygplatsägaren för Luleå flygplats för att bedöma lov inom 

MSA-ytan ur flygplatsens perspektiv.  

Alla föremål med en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska markeras enligt 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för 

luftfarten (TSFS 2010:155).  

Trafikverket vill också informera om att före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd tilldelats) ska en 

flyghinderanmälan (enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) genomföras.  

 

För Trafikverket  

Ingela Jarlbring Samhällsplanerare 

 

Kommentar: 

Älvsbyns kommun beaktar Trafikverkets yttrande vid vidare handläggning av ärendet. Älvsbyns kommun 

avser att i granskningsskedet remittera Luleå flygplats. 

  

KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR, NÄMNDER OCH BOLAG 

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

SAKÄGARE, ÖVRIGA 

Inga yttrande har inkommit från sakägare eller övriga. 
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REVIDERING 

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

• Användningarna har fått nya beteckningar i plankartan enligt Lantmäteriets yttrande men 
reglerar samma ändamål som i samrådsskedet. 

• Planområdets utformning har ändrats sedan samrådsskedet i syfte att bättre passa ihop 
med kringliggande plan. 

• Användningen [GATA] har tillkommit plankartan i syfte att täppa till ”luckor” mellan 
användningsområdena mellan föreslagen plan och kringliggande detaljplan. 

• I planens syfte har tillkommit att planområdet ska gå att fastighetsindela över 
användningsområdena. Ytterligare förklaring ges in i planbeskrivningen i 
granskningshandlingen. 

• Bestämmelse om att byggnad ej får uppföras (punktprickar) inom område reglerat med 
administrativ bestämmelse att marken ska vara åtkomlig för allmänna underjordiska 
ledningar [u] har utgått. Syftet är att möjliggöra att uppförandet av byggnader som inte 
utgör hinder för att marken åtkomst. Exempelvis containerbyggander. 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Inga kvarstående synpunkter finns efter samråd. 

ÄLVSBYNS KOMMUN oktober 2019 
 
 
 
Ingrid Karlsson  Erik Isaksson 
Miljö- & byggchef Samhällsplanerare 
Älvsbyns kommun Älvsbyns kommun 


