
 

   Samrådsredogörelse 
   Granskningshandling 

 

Diarienr: 
Datum: 
 

0383/16-239 
2019-09-04 

 

 ÄLVSBYNS KOMMUN 
 MILJÖ- & BYGGKONTORET 

                                                       POSTADRESS                   BESÖKSADRESS            TELEFON                  E-POST                                              ORG NUMMER                  WEBBPLATS 
 942 85 Älvsbyn       Storgatan 27           0929-170 00     kommunen@alvsbyn.se     5256-0471                   www.alvsbyn.se 
 

      Sida 1 av 6 
 

Samrådsredogörelse för detaljplan för kvarteret Granen samt del av 
kvarteret Tallen inom Nybergshägnan 
Älvsbyns kommun, Norrbottens län 
 

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Granen och del av kvarteret Tallen, daterat 28 

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

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder inom ett 

centrumnära område som idag utgör småindustriområde. Området omfattar flera fastigheter och 

är delat av en gata. Ambitionen är att detaljplanens område ska bebyggas som ett sammanhållet 

kvarter. Planen bidrar till att Älvsbyns centrum kan förtätas med bostäder medan industrier 

utlokaliseras från tätorten. 

Hur samrådet har bedrivits 

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

och har varit föremål för samråd under tiden 2019-03-25 – 2019-04-08. 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 kv. Granen och del av kv. Tallen i Älvsbyn kommun 
Handlingar daterade 2019-03-25 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
Kommunens diarienummer 0402/15 – 214. 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Förslaget till rubricerad detaljplan strider, med nu kända förhållanden, inte mot de intressen länsstyrelsen 
har att bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900). Planbeskrivningen och eventuellt även 
plankartan kan dock kompletteras enligt vad som anges nedan. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §, punkten 55. Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, 
översvämning och erosion 
Av PBL 4 kap 32 § framgår att den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt 
tydligt ska framgå av planen. Länsstyrelsen konstaterar att detaljplanen är tämligen flexibel till sin ut-
formning och det mesta av detaljregleringen avser kommunen att lösa via markanvisnings- och mark-
överlåtelseavtal. Det är därför svårt att få en tydlig bild av vad som kommer att byggas var, vilken grad av 
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exploatering och vilka konsekvenser det kan få. Mycket skjuts därmed på framtiden och det är inte givet 
att intentionerna i planen till fullo kommer att få genomslag vid ett framtida marköverlåtelseavtal 
eller i kommande bygglov. 
 
Av planbeskrivningen framgår att befintliga dagvattenbrunnar längs Lomtjärnsgatan är viktiga för om-
rådets avrinning. I dagsläget är södra delen av området (del av kv. Tallen) obebyggt och har parkkaraktär. I 
den gamla planen är området förvisso utlagt som kvartersmark men den nya planen kommer att innebära 
hårdgjorda ytor och tak. Detta i kombination med klimatförändringar i form av ökad och intensivare 
nederbörd innebär att avrinningen kommer att få ett hastigare förlopp. Förslag eller idéer kring hur detta 
kan kompenseras eller åtgärdas, om det är ett problem, bör framgå av planbeskrivningen. 
Kommunen har även möjlighet att i detaljplanen bestämma om skyddsåtgärder för att bland annat mot-
verka översvämning som kan orsakas av dagvatten. 
 
Villkor får ställas att ett lov som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får ges under 
förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har av-
hjälpts. Kommunen rekommenderas överväga om det behövs en administrativ bestämmelse avseende 
markföroreningar för att säkerställa att marken är lämplig för bostäder innan bygglov ges. 
 
Förhållande till översiktsplan 
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. 
 
Bakgrund 
Älvsbyns kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för kv. Granen och del av kv. Tallen. 
Länsstyrelsen yttrade sig över behovsbedömning 2017-05-23. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att ge 
förutsättningar att omvandla ett industriområde till bostadsområde. 
 
De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Willy Sundling med planhandläggare Thomas Steinwall som före-
dragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Kommentar:  

Älvsbyns kommun anser inte att det mesta av detaljregleringen kommer att ske i avtal. Planen reglerar i 

huvudsak en användning, specifika områden för komplementbyggnader, högsta nockhöjd inom specifika 

områden samt reglering rörande källare. Reglering av byggande mot befintliga fastighetsgränser sker i 

detaljplanen genom prickmark. Då området bedöms lämpligt för par- eller kedjehus görs ingen reglering 

gällande byggande i fastighetsgräns. Detaljplanen kompletteras dock med största byggnadsarea inom 

planområdet. En byggnadsarea av 30% av planområdet bedöms kunna möjliggöra de byggnader som kan 

förväntas inom området samt säkerställa ytor för snöhantering och lek. Planen kompletteras inte med 

planbestämmelse om marksanering då området är känt och planbeskrivningen är tydlig. 

 

Dagvattenlösning har i samråd med Älvsbyns energi AB föreslagits på så sätt att energibolaget avser att 

förlägga en ny dagvattenledning från korsningen Skogsgatan/Lomtjärnsgatan med flöde västerut. 

Energibolaget kommer att ta höjd för klimatförändringar och hårdgjorda ytor vid dimensionering av 

ledningen. Befintlig del inom planområdet kommer efter genomförandet avvattna planområdet vilket 

ledningen bedöms väl dimensionerad för. En förberedelse avses också göras för att kunna ansluta 

dagvatten från planområdet till den nya ledningen i händelse att detta är önskvärt vid en eventuell 

omstrukturering inom planområdet. I förlängning bedöms det senare vara den bästa lösningen då det 

minimerar antalet utsläppspunkter. Så länge Lomtjärnsgatan med dess funktioner finns kvar bedöms dock 

en lösning med egen ledning inom planområdet med flöde norrut tillfredsställande. 
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Lantmäteriet 

har inkommit med yttrande enligt följande: 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2019-02-28) har följande noterats:  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

• Markanvisningsavtal aktuellt men innehållet redovisas inte  

I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas, men inget ytterligare anges om 
innehållet.  
Observeras bör att lagstiftaren enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL bestämt att kommunen, om avsikten är att 
genomföra markanvisningar, redan i samrådsskedet ska redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i plan-
beskrivningen.  Se gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 
15 och 22 a §§ PBL” ang. lagstiftningens krav.  
 
Delar av planen som bör förbättras  

• Grundkarta  

Teckenförklaring till grundkartan saknas.  

I grundkartan saknas fastighetsgränser. Det är viktigt att grundkartan är aktuell och fullständig för att 
skapa ett tillförlitligt underlag för planläggningen samt för att kunna överblicka de förutsättningar som 
finns.  

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen respektive för övriga detaljer i grundkartan 
saknas.  

Angivelse om koordinatsystem i plan respektive höjd saknas.  

  

Kommentar: 

Markanvisningsavtalets huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen delvis genomförs med 

stöd av avtalet beskrivs i granskningshandlingen. 
De kompletteringar Lantmäteriet efterfrågar gällande grundkarta har genomförts till granskningsskedet.  

KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR, NÄMNDER OCH BOLAG 

Älvsbyns Energi AB  

Älvsbyns energi har till sitt skriftliga yttrande bifogat en karta som förtydligar yttrandet. Kartan 

redovisar fjärrvärmenätet, VA och anslutningspunkter vilka ej avses att redovisas i 

planhandlingen och bilagan bifogas därför ej till dessa handlingar. 

VA 

Pga osäkerhet om områdets framtid har VA från Skogsgata till Lönngatan inom detta planområde inte 

åtgärdats utan får anses som undermåligt och i behov av byte innan området omvandlas till villaområde. I 

dagsläget finns endast en anslutning från Granen 2 ansluten till vatten och avlopp. 

I samband med Lönngatans första etapp åtgärdades korsningen Lönn-Lövgatan i nordväst  

och ca 10 m längs Lövgatan. Korsningen Skogsgatan-Lövgatan återstår dock att åtgärda. Lövgatan är 

åtgärdad i hela sin sträckning. 
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Dagvatten 

Dagvatten för detaljplaneområdet ansluts i korsning Lönngatan/ Lomtjärnsgatan i nordlig riktning.  

En dagvattenledning av betong med dim. 400 ligger längs med Lomtjärnsgatan och mynnar  

i Korsträskbäcken i nordväst. Ledningen är vital även för avvattningen av Björkgatan, Skogsgatan och 

Lomtjärnsgatan fram mot Hantverkargatan i centrum av Älvsbyn.  

För att ersätta denna ledning inom detta planområde krävs omläggning 200 m längs  

med Skogsgatan mot Björkgatan, med ny mynning i Korsträskbäcken västerut.  

Exploatören bekostar omläggning av dagvattnet.  

Gata 

Bolaget bedömer att delen av Lomtjärnsgatan mellan Skogsgatan – Lönngatan ska tas ur drift. Borttagande 

av denna gatudel bekostas av exploatören. 

Gemensam restaurering av Björkgatan med utbyte av VA-ledningar innebär att gatan kommer att 

avsmalnas och trottoar behålls på sidan in mot detaljplaneområdet (nordvästra sidan av gatan) 

Ekonomiska medel för ombyggnation av gatan är äskat hos kommun för år 2020. 

Älvsbyns fastigheter AB berörs för behov av parkeringsplatser inom kv. Tallen 12. 

Ytor för lokalt omhändertagande av snö ska tillskapas för tomtmark. 

Fjärrvärme 

Området är fjärrvärmeanslutet idag och föreslås vara fjärrvärmeanslutet även framledes. 

Av befintlig matarledning fjärrvärme (185 m ) kan första 45 metrarna ( DN 80/180 ) nyttjas,  

övriga 140 meter demonteras.   

Renhållning 

Området bör förberedas för samlad uppsamling av hushållsavfall inkl tömning av kärl. 

Återvinningscentralen inom området bör flyttas till ny plats. 

 

Jan Sipola, VD Älvsbyns Energi AB Roger Viklund, VA-chef Älvsbyns Energi AB 

Anm.  Bredband berör Älvsbyns kommun, inte Älvsbyns Energi AB 

Bilaga: Fjärrvärmeledningar inom detaljplaneområdet 

Kommentar:  

Älvsbyns energi ABs yttrande gällande dagvattenhantering har hanterats och en möjlig lösning beskrivs i 

granskningshandlingen. Då området ligger i ett befintligt bostadsområde utan några självklara ytor för 

omhändertagande av snö. Inom det obebyggda området inom kvarteret Tallen har en yta varit snöupplag 

inom Nybergshägnan. En begränsning av byggrätt till en byggnadsarea av 30% av planområdet regleras 

därför för att säkerställa lokalt omhändertagande av snö inom planområdet men även för bland annat lek. 

Utöver dessa ändringar bedöms energibolaget yttrande ha större bäring vid genomförandet av detaljplanen 

samt för delar som avses regleras i markanvisningsavtal än vad det har för planhandlingen. Miljö- och 

byggkontoret beaktar energibolagets yttrande vid vidare hantering av ärendet. 
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SAKÄGARE, ÖVRIGA 

VTAB, ägare av fastigheten Granen 1 
VTAB anser att föreslagen detaljplan har sådan inverkan på verksamheten de bedriver inom fastigheten 

Granen 1 att de inte anser sig kunna godkänna förslaget till detaljplan. De anser att Älvsbyns kommun 

skriftligen ska förbinda sig till att lösa in fastigheten till ett i dagsläget marknadsmässigt pris men att 

kommunen själva får bestämma när en sådan inlösen ska genomföras. 

Kommentar:  

I dialog med VTAB ska planförslaget ställas ut för granskning så att planarbete kan fortskrida. Älvsbyns 

kommun anser att frågan är viktig och detaljplanen ska ej gå till antagande innan skriftlig 

överenskommelse mellan parterna skett.  

Göran Lundström 
Lundström föreslår att området för Nybergshägnan blir ett bilfritt bostadsområde. Vid de två hörnen där 

parkeringar är inritade byggs istället parkeringshus. Han anser att detta skulle tillskapa en bra miljö, bra för 

barnen inom området och bra för bilarna. Vad gäller utformning av området anser Lundström att kameror 

bör monteras för ökad säkerhet i och vid infarten till parkeringshuset/en. 

Kommentar:  

De två områdena som avses för parkering skulle kunna bebyggas med mindre parkeringshus. Miljö- och 

byggkontoret anser att förslaget är bra och att ambitionen bör vara att genom avtal reglera för att vid 

bebyggelse av flerbostadshus göra området bilfritt likt angränsade område inom kvarteret Tallen. Om 

området utformas med par- eller kedjehus anser miljö- och byggkontoret att parkering inom fastighet bör 

tillåtas även om ambitionen bör vara att parkering sker inom anvisade ytor i detaljplanen reglerade med 

korsprickad mark. Kameror inom området regleras ej genom PBL och frågan får behandlas av 

fastighetsägare. 

REVIDERING 

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

• Omhändertagandet av dagvatten inom och utom planområdet till en följd av planens 
genomförande förklaras i granskningshandlingen. 

• Byggrätt regleras upp till 30% av planområdet. 

• En förklaring av vad markanvisningsavtal ska innehålla presenteras i 
granskningshandlingen. 

• Ett nytt stycke med rubriken Byggherresamverkan har införts som kort förklarar att 
samarbete för att genomföra gemensamhetsanläggningar avses. 

• Plankartan har uppdaterats med till grundkarta tillhörande teckenförklaring, 
fastighetsgränser, aktualitetsdatum samt koordinatsystem till granskningshandlingen. 

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

• VTAB, inlösen av fastighet. 



 

   Samrådsredogörelse 
   Granskningshandling 

 

Diarienr: 
Datum: 
 

0383/16-239 
2019-09-04 

 

 ÄLVSBYNS KOMMUN 
 MILJÖ- & BYGGKONTORET 

                                                       POSTADRESS                   BESÖKSADRESS            TELEFON                  E-POST                                              ORG NUMMER                  WEBBPLATS 
 942 85 Älvsbyn       Storgatan 27           0929-170 00     kommunen@alvsbyn.se     5256-0471                   www.alvsbyn.se 
 

      Sida 6 av 6 
 

Miljö- och byggkontoret 

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


