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Dnr 0435/15 - 214

PLANBESKRIVNING
PLANPROCESSEN
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-09 (KS § 138) att bevilja positivt planbesked.
Planförfarande

Aktuell detaljplan handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagens (pbl) 5:e
kapitel. Förfarandets olika steg redovisas nedan:
Samråd. Dialog med länsstyrelsen, berörda myndigheter, berörda kommuner, kända sakägare och
boende, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och
att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en
samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.
Granskning. Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till detaljplan granskas. Den
som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen.
Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett
granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant.
Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige alt. kommunstyrelsen.
Laga kraft. Om inget överklagande inkommit tre veckor efter antagandet vinner detaljplanen
laga kraft. Bygglov kan därefter medges.

PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till uppförande av bostadshus samt
tillgängliggöra de rekreationsområden som finns i området.

BAKGRUND
Större delar av det aktuella området detaljplanerades 2012 för bostäder och naturmark. Vid
upprättade av denna plan hittades problem i form av förorenad mark och ostabil mark
närmast Korsbäcken. Planområdet begränsades därför och området närmast bäcken fick
förbli naturmark.
Nu när marken ska saneras och schaktas tas ett omtag i området. Området planläggs därför
på nytt med syfte att i ett samlat grepp lösa frågor kring till exempel väganslutning, vatten,
avlopp och lokalisering av tomter i den branta terrängen. Planområdet kan nu göras större
när marksaneringen skapar förutsättningar för att nyttja marken både som naturmark och
bostäder.

Detaljplan för del av ÄLVSBYN 25:1
Antagandehandling

Planbeskrivning

2016-09-20

Dnr 0435/15 - 214

4

PLANDATA
Områdets läge och areal
Området, om ca 6 ha, ligger centralt i Älvsbyn i närheten av Knut Lundmarkskolan. Norr
om planområdet ligger Pärlans förskola och i söder avgränsas området av Korsträskbäcken.
Planområdesgränsen ligger 10 meter från bäcken, detta för att hålla säkerhetsavstånd.

Översiktskarta med planområdet markerat i rött
Markägoförhållanden
Planområdet inkluderar del av fastigheten ÄLVSBYN 25:1 samt Älvsbyn 25:26, 25:27, 25:28,
25:29, 25:32, 25:35 och 25:99. Alla fastigheter ägs av Älvsbyns kommun.

TIDIGARE BESLUT
Riksintressen
Planområdet omfattas inte av några riksintressen.
Strandskydd
Strandskydd enligt miljöbalken gäller 100 meter från Korsträskbäcken. Delar av planområdet
ligger inom 100 meter från Korsträskbäcken. Strandskyddsbestämmelserna syftar till att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vattnet.
I gällande detaljplan har strandskyddet upphävts för delar av kvartersmarken. Enligt
miljöbalken återinträder strandskyddet inom ett område när en detaljplan ersätts med en ny
detaljplan. Därför föreslås strandskyddet upphävas för delar av kvartersmarken, gata och väg
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inom planområdet, enligt miljöbalken 7 kap 18 b §. Detta anges i plankartan som en
illustrations linje med illustrationstext (strandskyddslinje).
Som särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 c § miljöbalken anges att området
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området.
Det särskilda skälet anses vara uppfyllt då det är utpekat som utvecklingsområde för bostäder
i kommunen översiktsplan. Området anses särskilt lämpligt för bostadsbebyggelse utifrån
närheten till skola och strövområden kring bäcken. Det råder brist på attraktiva
bostadstomter i Älvsbyn och med denna detaljplan kan en del av behovet tillgodoses.
Kulturskydd
Planområdets berörs inte av några (kända) fornlämningar eller kulturskyddade områden eller
objekt.
Om fornlämningar påträffas under byggskedet ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen
kontaktas. Fornlämningar skyddas av kulturminneslagen (SFS 1988:950).
Naturskydd
Planområdet berörs inte av några (kända) värdefulla, eller enligt lag, skyddade naturområden
eller objekt.
Mellankommunala intressen
Några mellankommunala intressen påverkas inte av aktuellt detaljplaneförslag.
Översiktliga planer och program
Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Älvsbyn kommun är antagen 2011. Planområdet är utpekat som
utvecklingsområde för bostadsbebyggelse i översiktsplanen.
Aktuellt planförslag följer således intentionerna i översiktsplanen.
Detaljplaner och områdesbestämmelser
Idag gäller detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm inom planerat område. Planen tillåter
bostäder i två våningar med en byggnadshöjd på 7 meter för huvudbyggnad i två våningar
och 4,5 meter för huvudbyggnad i en våning samt 3,2 meter för komplementbyggnad.
Exploateringsgraden är 25 % inom bostadstomterna vilket innebär att BYA (byggnadsarea)
inte får överstiga 25 % av fastighetsarean. Minsta tillåtna fastighetstorlek är 1200m2 och
endast en huvudbyggnad per tomt. För hus i två våningar är minsta respektive högsta
taklutning 21 och 35 grader. För envåningshus är minsta respektive högsta tillåtna taklutning
35 och 45 grader. Endast källarlösa hus får byggas inom området och strandskyddet
upphävas 100 meter från bäcken. Vindskupor får anordnas på envåningshus.
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska
placeras minst 2 meter från fastighetsgräns. Om garage placeras med enheten mot gatan ska
avståndet till fastighetsgränsen mot gatan vara minst 6 meter.
Inga områdesbestämmelser finns.
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Gällande detaljplan

Pågående planprocesser
Inga andra pågående planprocesser berörs.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Mark- och vattenområden
Planområdet är idag till största del obebyggt och består av skogbevuxen mark med vissa
öppna ytor. Det går en liten väg (Frejgatan) genom planområdets norra del. Delar längst
denna väg används fortfarande som industriområde och upplagsplats. I områdets västra del,
mot Stationsgatan ligger en tillfällig parkeringsplats för Knut Lundmarkskolan och Pärlans
förskola.
En stor del av Älvsbyns centralort berörs av höga vattenflöden i Piteälven (100- och 1000-års
flöden). Översiktliga översvämningskarteringar visar de områden som hotas när
vattenflödena uppnår en viss nivå. Karteringen visar att planområdet med största sannolikhet
inte berörs av ett 100-årsflöde för Piteälven och Korsträskbäcken Däremot ligger
planområdet inom gränsen för det högsta beräknade flödet, liksom större delas av Älvsbyns
tätort.
Utförda geotekniska undersökningar
Marken närmast Korsträskbäcken är delvis brant därför utförde WSP på uppdrag av Älvsbyn
Energi AB en översiktlig geoteknisk undersökning av aktuellt område, daterat 2015-09-08.
Resultatet från detta visade att delar av området var förorenad och att ett område kring
Korsträskbäcken krävde ytterligare utredningar i form av stabilitetsanalys. Ett teoretiskt
begräsningsområde togs fram, inom vilket byggnader och tomter bör undvikas.

Teoretiskt riskområde, Korsträskbäcken enligt WSP undersökning 2015
Tyréns AB har genomfört en geoteknisk undersökning och en markteknisk undersökning på
uppdrag av Älvsbyn Energi daterat 2016-03-15. Syftet med underökningarna var att utreda
de geotekniska förhållandena som underlag för upprättade av förfrågningsunderlag för
anläggning av gata och VA samt att kontrollera stabiliteten krig Korsbäckens riskområde. De
erosionsproblem som noterats kring bäcken har behandlats särskilt i PM:et för geoteknik, där
bäcken gör en plötslig riktningsförändring och erosionsproblem naturligt uppstår på grund
av högre hastighet i vattnet i ytterkurvan. Undersökningarna finns som bilaga till
detaljplanen, nedan sammanfattas dem:
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Geotekniska förhållanden

Den naturligt lagrade jorden i undersökningsområdet utgörs av siktade sedimentjordar ovan
fast lagrad morän på stort djup. Sedimenten utgörs ytligt av silt under siltlagret påträffades
mycket löst lagrad lerig silt eller något lerig silt.
Fast lagrad jord har påträffats ca 8–13 meter under markytan i norra delen av området,
ungefär i mitten av undersökningsområdet påträffades fast lagrad jord mellan 4-12 meter
under befintlig markyta. I den södra delen av området minskar sediment mäktigheterna något
och fast lagrad jord påträffas ca 5-6 meter under markytan.
I en av borrpunkterna (T4), påträffades grusig siltig sandmorän, en viss osäkerhet finns i
denna okulärbedömning och jordlagret har endast påträffats i denna punkt.
Hydrologiska förhållanden

Inom området har grundvattenytan observerats i öppna borrhål under befintlig markyta och
på släntkrönet mot Korsträskbäcken. Vid tidigare utförda undersökningar har
grundvattenytans läge observerats mellan ca 2,7 och 3,6 meter under befintlig marknivå.
Grundvattenytan varierar under året med förväntat årsmaximum strax efter
snösmältningsperioden och årsminimum under vinterhalvåret.
Vad gäller långsiktig hållbarhet kopplat till ett väntat förändrat klimat i Norrbotten så har den
geotekniska utredningen utfört en känslighetsanalys med en simulerad högre grundvattennivå
till följd av extremvärden på nivå i bäcken. Totalstabilitetsanalysen med förhöjd nivå i bäcken
visar inte på någon reducering av säkerhetsfaktorn. Vid en analys där bäcknivån hastigt dragit
sig tillbaka efter ett högt flöde och efterlämnat en förhöjd grundvattennivå är
säkerhetsfaktorn reducerad men fortfarande med marginal tillfredställande mot ras och skred
(1,2 mot krav på 1,0).
Korsträskbäcken

Stabilitetsberäkning som är gjord av Tyréns AB visar att ett 2-våningshus kan placeras 10
meter från Korsträskbäckens släntkrön utan att extra förstärkningsåtgärder krävs. Av utförda
stabilitetsberäkningar att döma föreligger liten risk för totalstabilitetsproblem i beaktad slänt.
Säkerhetsfaktorn överskrider ställda krav med god marginal (1,5 mot krav på 1,0) för de
bakåtgripande, större glidytorna i slänten.
Beräkningarna är utförda på befintliga förhållanden och kan därmed försämras med tiden på
grund av den erosion som sker längst slänten. Skriften om att erosionen skall hållas under
uppsikt anses vara en tillräcklig åtgärd för att med säkerhet gå vidare med planerade
byggnationer. Kommunen ansvara för att slänten hålls under uppsikt genom okulärsyn av
geoteknisksakkunnig årligen. Erosionen bedöms ske i långsam takt (studier av tidigare
flygfoton från -50 till -60 talet visar på små förändringar av bäckens ”strandlinje” fram till
dags dato).
Växtlighet och sly i slänten bör bibehållas då växtligheten skapar ett erosionsskydd. Detta
säkerställs i plankartan genom en bestämmelse att bevara växtligenheten (enligt PBL 4 kap 10
§).
Med tanke på ovanstående rekommendationer har de två tomterna som ligger inom
riskzonen har extra skydd i form av prickad mark och bestämmelse om att bygglovsfri
komplementbyggnad ej får uppföras. På plankartan finns en skiss för riskområdet (10 meter
bred) som är placerad på bäckens släntkrön. Inom riskområdet skall varken byggtrafik eller
upplag ske. Detta säkerställs i plankartan genom en bestämmelse om att upplag ej får ske
(enligt PBL 4 kap 12 § punkt 1).
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Förorenad mark

I WSP rapport (2015) har förorenad mark undersökts inom området. I borrhål 15 finns
halter av kvicksilver, arsenik och kobolt som överstiger riktvärdet för känslig
markanvändning. Halten kvicksilver överstiger även mindre känslig markanvändning. I
omgivande borrpunkter har inga föroreningar påträffats. Det bedöms att den förorenade
volymen i anslutning till borrhål 15 finns på en yta av ca 4 m2.
I två andra borrhål, borrhål 12 och 14 har halter av arsenik påträffats som är i paritet med
KM. Det undersökta området består i stor utsträckning av fyllnadsmassor. Fyllnadsmassor är
inhomogena och det bedöms att det kan finnas spridda, diffusa halter av till exempel arsenik
även på andra ställen inom området. Diffusa föroreningar i låga halter, utan tydlig
föroreningskälla, är inte möjliga att undersökta, avgränsa och sanera. Diffusa föroreningar
med halter i nivå med riktvärdet bedöms inte heller utgöra en risk för människor eller miljö.
Det rekommenderas att en kompletterande analys utförs på prov från 0-1 m under markytan
i borrhål 15 för att se om det finns föroreningar även där. Vidare rekommenderas att massor
i anslutning till denna punkt sorteras separat och transporteras till godkänd mottagare för
omhändertagande i samband med schaktning. Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig.
Anmälan bör lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall
påbörjas.
Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett om område
tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en
förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.

Åtgärder förorenad mark
Rekommendationer om kompletterande analys för borrhål 15 har inte genomförts.
Områdena som är förorenade kommer istället att saneras och detta kommer att ske under
sommaren 2016. Återfyllning efter miljösaneringen av erosionsriskområdet görs i samråd
med geotekniker. Förutom återfyllning åtgärdar detta samtidigt erosionsrisken.
För att säkerställa att inga byggnationer påbörjas innan marksanering är gjord har en
bestämmelse om ändrad lovplikt, enligt PBL 4 kap 15 §, lagts in i plankartan.
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Karta över borrhål från geotekniskunderökning 2015-09-08 (Borrhål 15 markerat med rött, borrhål 12
och 14 markerat med orange).
Radon

Förekomsten av markradon har inte undersökts inom området i samband med framtagande
av samrådshandlingarna.
Markstrålning ska beaktas vid grundläggningen. Inom högriskområden ska byggnader där
människor vistas mer än tillfälligt utformas ”radonsäkert”. På normalriskområden kan
enklare åtgärder vidtas.
Bebyggelseområden
Befintliga förhållanden

Planområdet är till största delen obebyggt och består av skogbevuxen mark. Området kring
Frejgatan används fortfarande som ett småindustiområde och här finns bland annat
kommunens förråd, ett kallgarage och en privatägd verkstad. De nuvarande verksamheterna
kommer så småningom att behöva flyttas. I områdets västra del, mot Stationsgatan ligger en
tillfällig parkeringsplats för Knut Lundmarkskolan och Pärlans förskola. Denna kommer att
flyttas på andra sidan av Stationsgatan, intill skolorna.
Detaljplanens genomförande påverkar inte allmänhetens tillgänglighet till Korsträskbäcken
negativt, utan snarare positivt genom vandringsstråk kring bäcken och inom bostadsområdet.
Det kommer vara lättare att ta sig till bäcken när området planeras upp. Tanken är att bevara
så mycket natur som möjligt inom planområdet och i närheten av bäcken. Tomterna
kommer därför placeras 20 meter från varandra, genom detta får även fler direkt kontakt
med naturen.
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Planförslag

Planförslaget innebär att nya bostadstomter kan styckas av (B). Exploateringsgraden (e1 25)
inom bostadstomterna innebär att BYA (byggnadsarea) inte får överstiga 25 % av
fastighetsarean. Det innebär att en tomt som är 1200m2 får bebyggas med 300m2 och en tomt
som är 1400m2 får bebyggas med 350m2. Minsta fastighetsstorlek inom området ska vara
1200m2 (e2 1200) och det får bara uppföras en huvudbyggnad per fastighet (e3).
Bostadshus med en våning får uppföras med en byggnadshöjd på 4,5 meter och bostadshus
med två våningar får uppföras med en byggnadshöjd på 7 meter. Högsta byggnadshöjd för
komplementbyggnad är 3,2 meter. Bostadshus med en våning får uppföras med en takvinkel
på högst 45 grader och bostadshus med två våningar får uppföras med en takvinkel på högst
30 grader. Endast källarlösa hur får byggas (f1). Takkupor får uppföras utöver högsta tillåtna
byggnadshöjd på huvudbyggnad med en våning (f2).
Strandskyddet kommer att upphävas inom kvartersmark, gata och väg som ligger inom
strandskyddet, det vill säga 100 meter från Korsträskbäcken. Mark- och bygglov få inte ges
för ändrad markanvändning innan eventuella markföroreningar avhjälpts.
Mark närmast gatan får inte bebyggas (prickad mark på plankartan) 6 meter på varje fastighet
för att förhindra att byggnationer sker för nära gatan samt att infart/parkering kan ske på ett
säkert sätt.
Mark närmast bäcken i söder får inte bebyggas (prickad mark på plankartan) 6 meter på varje
fastighet, detta ses som ett extra skydd mot ras- och skred. Den prickade marken skyddas
mot erosion (skydd) som innebär att bygglovsbefriade komplementbyggnader ej uppförs,
växligheten ska behållas och inga upplag får ske. De två fastigheterna som ligger inom
riskzonen för ras och skred har ytterligare några meter mark som inte får inte bebyggas.
Alla bostadstomter nås med skoter via naturmark (NATUR). Naturmarken närmast bäcken i
söder skyddas (skydd) mot att upplag ej ske samt att växtligheten ska behållas. Bron över
Korsträskbäcken skyddas genom (t) och luftledningarna som går över Stationsgatan skyddas
genom (l).
Kommunikationer
Fordonstrafik

Norr om planområdet ligger Stationsgatan. Tanken är att skapa en ny infart till planområdet
västra del från Stationsgatan. Planområdet kommer i den östra delen att kopplas ihop med
Frejgatan.
Säkerhetshöjande åtgärder i from av fartgupp/avsmalning av väg har gjorts längst
Stationsgatan för att säkerställa att hastigheten hålls vid skolorna. Ett nytt bostadsområde ger
viss ökad trafikmängd. Samtidigt som det tillkommer fler fordon inom området så tros gångoch cykeltrafiken öka. Detta med tanke på närheten till centrum och skola, fler väljer att
lämna bilen hemma när barnen ska hämtas/lämnas på skolan samt vid ärenden i centrum.
Den nya lokalgatan inom planområdet kommer delvis att gå där Frejgatan går genom
området idag med några förändringar vad gäller in- och utfart samt längd. Lokalgatans
vägområde (inkl. dike och slänt) är 12 meter bred med undantag för Frejgatan där
vägområdet är 13 meter. Gatan inom planområdet kommer att vara 5,5 meter på alla platser.
Tanken är att hålla nere hastigheten på lokalgatan då det är en kvartersgata, cyklister och
gångtrafikanter kan finnas på vägen.
Parkeringsbehov ska lösas inom respektive fastighet.
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Kollektivtrafik

Planområdet saknar direkta kollektivtrafikförbindelser. Till busstationen är det cirka 700-800
meter.
Gång- och cykeltrafik

Idag finns gång- och cykelväg längst Stationsgatan. Inom planområdet kommer den
befintliga stigen som används för gång och cykel att planläggas som gång-och cykelväg. Från
lokalgatan till Stationsgatan, mellan fastigheterna anläggs en gång- och cykelväg. Detta för att
göra skolor och centrum mer lätt tillgängligt för boende i området.
Vandringsstråk mellan tomterna och kring bäcken kommer att göra området mer tillgängligt
för rekreation.
Skulle problem längst Stationsgatan fortsätta föreslås ett övergångsställe sättas upp för att
säkra elevernas väg till skolan.
Snöskoterleder

Den gamla banvallen söder om planområdet utgör skoterled under vintern, även den frusna
Korsträskbäcken används flitigt av skoteråkare och fotgängare. Gröna stråk kommer att
finnas mellan de nya fastigheterna så att alla ska kunna nå Korsträskbäcken med skoter utan
att köra på lokalgatan. Befintliga skoterleder påverkas inte av detaljplanens genomförande.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Då planområdet på större delar är obebyggt saknas vatten och avlopp med undantag för
ledningsrätt 2560-13/9.1 (ägare Älvsbyn kommun). Nya kommunala vatten- och
avloppsledningar kommer att byggas inom planområdet. Ledningarna kommer att gå i gatan
och anslutningspunkter kommer att finnas vid tomtgräns till varje fastighet.
De befintliga VA-ledningarna kommer att upphävas.
El och värme

Elförsörjning kan ombesörjas genom anslutning till befintlig huvudmatning för el.
Anslutningspunkt anges av huvudman.
Intill förskolan på andra sidan Staionsgatan finns en nätstation som i dagsläget bedöms klara
belastningar från ett nytt villaområde. Inom området finns fyra kabelskåp, några av dessa kan
behövas flytta.
Tele- och datakommunikationer

Det går optoledningar genom planområdet.
Avfall

Kommunen ansvarar för avfallshanteringen i området. Avfallshantering ska ske enligt
kommunens renhållningsföreskrifter.
Räddningstjänstens behov

Räddningstjänstens behov av framkomlighet till angreppsvägar ska beaktas i samband med
markprojektering, samt behov av brandposter och släckvatten.
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Skydd av ledningar

Hänsyn till befintliga ledningar ska tas under om- och tillbyggnad. Vid markarbeten ska
berörda elnätsföretag (i god tid innan planerade grävningsarbeten) kontaktas för begäran om
kabelanvisning.
Alla ledningar inom området bör så långt det är möjligt samlas för att minimera antalet
ledningsstråk och utbredningen av dessa.
Tillgänglighet och trygghet
Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla åldrar kan bli fullt
delaktiga i samhällslivet, ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla ytor ska göras
tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är möjligt.
Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet - allt från den faktiska framkomligheten till
val av växter som kan orsaka allergier som gör det svårt för vissa människor att vistas i
miljön eller sådant som kan orsaka känslan av otrygghet, till exempel bristande belysning eller
skötsel.
Offentlig och kommersiell service
Pärlans förskola ligger strax norr om Stationsgatan.
Strax norr om Pärlans förskola ligger Knut Lundmarksskolan som inrymmer förskola,
grundskola, grundsärskola och fritidshem.
Cirka 300 meter från planområdet ligger Älvåkars idrottsanläggning med konstgräsplan,
ishall, badhus och skidspår. Matvaruaffär, restauranger, systembolag och vårdcentral finns
cirka 800 meter från planområdet.
Störningar, risk och säkerhet
Enligt genomförd geoteknisk utredning finns det inom området jordar som är
erosionskänsliga och flytbenägna vid vattenmättat tillstånd, vilket måste beaktas vid
schaktning. Befintlig vegetation och växtlighet inom riskområdet skall ej avlägsnas då detta
utgör en naturlig förstärkning mot erosion (regleras i plankartan). Inom skyddszonen för
slänten ska inga byggnader placeras då de kan finnas risk för ras och skred i framtiden
(regleras i plankartan), byggtrafik eller upplag får inte heller ske (regleras i plankartan).
Som beskrivet i geotekniskt PM kan fortlöpande erosion påverka totalstabiliteten negativt
men skriften att erosionen skall hållas under uppsikt anses vara en tillräcklig åtgärd för att
med säkerhet gå vidare med planerade byggnationer. Kommunen ansvara för att slänten hålls
under uppsikt genom okulärsyn av geoteknisksakkunnig årligen.
Det horisontella avståndet från en bostad till en kraftledning med 55kV bör vara minst 5
meter. Kraftledningarna som går utanför planområdets västra del har ledningar med 40kV
enligt Vattenfalls yttrande från gällande detaljplan. Från planområdesgränsen till
kraftledningen är det horisontella avståndet 20 meter.
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MILJÖKONSEKVENSER
Enligt 6 kap. miljöbalken om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer
och program ska en myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett
program göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen
är att integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas.
Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i förordning 1998:905 om
miljökonsekvensbeskrivningar och ska alltid utmynna i ett motiverat ställningstagande. Innan
myndigheten eller kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå
så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen,
programmet eller ändringen, ges tillfälle att yttra sig. Regeringen får meddela föreskrifter om
vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där konsekvenserna ska identifieras, beskrivas och
bedömas. Krav på innehållet återfinns i 6 kap. 12-13§ MB. Hänvisning till detta finns även i
Plan och bygglagens (PBL) 4 kap. (34§).
Kommunens bedömning
Kommunen beslutade att en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen inte behöver
upprättas. Länsstyrelsen delat kommunens bedömning.
Förenlighet med miljöbalken
Aktuellt detaljplaneförslag bedöms vara förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap.
(Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden) och 4 kap. (Särskilda
bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet).
Miljömål

Inget av miljömålen (www.miljomal.se) bedöms påverkas negativt av utvecklingsförslaget.
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med
miljöbalken 1999 (5:e kap.) för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa
utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. En miljökvalitetsnorm kan anges som en
halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även
beskrivas i ord om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område.
Miljökvalitetsnormerna kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen
(www.miljomal.nu).
Det finns idag MKN för olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika
parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS
2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) samt för
omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Aktuellt detaljplaneförslag bedöms inte påverka luftkvaliteten i en sådan utsträckning att
beslutade miljökvalitetsnormer överskrids. Planförslaget bedöms heller inte påverka några
vattenförekomster eller utpekade fisk- och musselvatten.
Kravet på bullerkartering gäller för samhällen med 100000 innevånare eller fler. Eftersom
Älvsbyn har färre än 100000 innevånare, finns det inte något formellt krav på bullerkartering.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan
Målet är att detaljplanen kan vinna laga kraft sommaren 2016.
Genomförandetid
Gällande detaljplan har genomförandetid till och med 2028-02-18.
När en detaljplan ändras ska vad som gäller om genomförandetid för gällande detaljplan gälla
även för de frågor som planändringen avser. Detta gäller därmed även aktuell
detaljplaneändring. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen gälla tills den upphävs
eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts att syftet med
detaljplanen förverkligas.
Ändring av detaljplan under gällande genomförandetid

Enligt 4:e kapitlet. 39 § Plan och bygglagen (PBL) får detaljplanen inte ändras eller upphävas
före genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det om
det inte är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat
förutses vid planläggningen. Plan med genomförandetid kvar kan även ersättas om
ersättandet innebär införande av bestämmelser om största eller minsta storlek på fastigheter,
fastställande av markreservat för gemensamhetsanläggningar samt, om det behövs för
genomförandet av en ändamålsenlig indelning i fastigheter eller för att annars underlätta
detaljplanens genomförande. Om en detaljplan trots allt ändras eller upphävs före
genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom planområdet rätt till
ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför (PBL 14:9).
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen svarar för upprättandet av detaljplanen och är huvudman för allmän platsmark
inom planområdet.
För behövliga fastighetsbildningar, rättighetsupplåtelser, eventuella ombyggnadsåtgärder på
angränsade ytor med mera för genomförande av detaljplanen ansvarar aktuell
exploatör/fastighetsägare.
Ledningsnät för vatten, avlopp, el och värme med mera kommer utom fastighetsgräns att
ägas och förvaltas av respektive ledningsägare som även ansvarar också för drift och
underhåll av detta.
Fastighetsägaren/exploatören anlägger väg så att alla befintliga och planerade tomter nås
med bil samt anordnar så att alla fastigheter försörjs med vatten och avlopp.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Detaljplanen innebär att bostadstomter kan styckas av från Älvsbyn 25:1, 25:26, 25:27, 25:28,
25:29, 25:32, 25:35 och 25:99.
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EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Alla kostnader för planens framtagande bekostas av exploatören.
Exploatören står även för kommande fastighetsbildningar, rättighetsupplåtelser,
projekteringskostnader, byggnationer och anläggningsarbeten. Detta inkluderar även
kostnader för eventuella flyttningar av markledningar och ombyggnadsåtgärder i angränsande
ytor, vilka härrör från exploateringen.
Planavgift
Planavtal har tecknats mellan exploatör och Älvsbyn kommun.
Inlösen, ersättning
Ingen fastighet är föremål för inlösen.

TEKNISKA FRÅGOR
Behov av ytterligare utredningar
Inför exploatering kommer särskilda utredningar att krävas, till exempel projektering av väg
samt vatten och avlopp.
Detaljerade geotekniska undersökningar, som bland annat redovisar grundläggningssätt
redovisas i samband med bygglov.

SAMRÅD/GRANSKNING
Efter samråd har inkomna synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse. Handlingarna
har efter detta har reviderats. Efter granskning har inkomna synpunkter sammanställts i ett
granskningsutlåtande och handlingarna revideras i de fall det bedömts vara relevant.
Planfrågor har under hand diskuterats med berörda.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Kommunens handläggare
Ingrid Karlsson, Miljö & Bygg
Uppdragsansvarig
Pethra Fredriksson, Tyréns Region Nord

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Pethra Fredriksson

Ingrid Karlsson

Planarkitekt, Tyréns AB

Miljö- och byggchef, Älvsbyn kommun
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