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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning under tiden 7 

november till och med 18 november.  

 

Meddelande om var handlingarna finns tillgängliga och innehållet i underrättelsen har skickats till 

samtliga kända sakägare samt berörda statliga och kommunala myndigheter. Länsstyrelsen och 

Lantmäteriet har även fått planhandlingarna skickade till sig. 

 

 

SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR 
 Plankarta: 

 Har uppdaterats med nytt exploateringstal 

 Har uppdaterats med korrekt byggnadsarea 

 Fastighetsindelningsbestämmelserna har plockats bort 

 Har kompletterats med flytt av fastigheterna till befintlig väg 

 Har kompletterats med bredare natursläpp mellan fastigheterna 

 Har justerats genom borttagning av en fastighet samt utökat naturområdet till 50 

meter mellan fastigheterna.  

 

Planbeskrivning: 

 Har uppdaterats med korrekt exploateringstal 

 Har kompletterats med korrekt ägare av teleledningarna 

 Har kompletterats med ändring av ägare för el inom området. 

 Har kompletterats med korrekt byggnadsarea som överensstämmer med plankartan.  

 Har kompletterats med ändring av ordval från tomt till fastighet.  

 Har justerats med att ta bort information ang. fastighetsbildning som påstod vara 

förenligt med PBL 4 kap 18 §. 

 

 

 

YTTRANDEN  
Följande yttranden har inkommit till och med 2016-11-18. 

 

o Skanova, 2016-11-04 

o Privatperson 1, 2016-11-10 

o Lantmäteriet, 2016-11-11 

o Länsstyrelsen, 2016-11-15 

o Privatperson 2, 2016-11-18 

 

 

 

 



Skanova, enligt skrivelse 2016-11-04 

Skanova äger teleledningarna inom planområdet, inte lufthängda elledningar.  

 
Kommentar: 

Kommunen noterar Skanovas synpunkter och korrekt information kompletteras i planbeskrivningen.  

 

Privatperson 1, enligt skrivelse 2016-11-10 

I planbeskrivningen står det att Skanova äger el-ledningarna vilket borde vara fel. Det är 

Skelleftå kraft som är nätägare. Skanova äger teleledningarna. Förutom att det pågår 

förläggning av vattenförsörjning i området så förläggs även kanalisation för bredband via 

fiber.  

Kommentar: 

Kommunen noterar ovannämnda synpunkter och korrekt information angående ägare av elnätet 

kompletteras i planbeskrivningen.  

 

Lantmäteriet, enligt skrivelse 2016-11-11 

Övergripande  

På plankartan anges en största byggnadsarea om 250 kvm och i planbeskrivningen 300 kvm.  

Med en utnyttjandegrad om 15 % kommer inte någon fastighet kunna nyttja denna 

exploatering. Byt ut uttrycket tomter mot fastigheter eller bostadsfastigheter i 

planbeskrivningen.  

 

Fastighetsindelningsbestämmelse  

Lantmäteriet rekommenderar inte att fastighetsindelningsbestämmelser används i detta fall för 

att reglera hur fastigheterna ska sättas ut i planen. Det skulle vara enklare att förhålla sig till 

om största tomtstorlek istället används för att förenkla vid fastighetsbildning. Som planen ser 

ut idag finns det ingen möjlighet att justera, ens den minsta meter, fastigheternas gränser. Om 

ni ändå väljer att använda det, motivera gärna tydligt vad syftet med bestämmelsen är.  

  

Gemensamhetsanläggningar 

Blivande fastigheterna I-O ligger inte direkt i anslutning till vägen. Samtliga fastigheter ska 

enligt beskrivningen lösa utfartsfrågan själva och få en gemensamhetsanläggning. På 

plankartan finns inte något g utsatt för anslutning till den större vägen. Fastigheterna M, N 

och O har ingen beskrivning om hur utfartsväg ska lösas, under rubriken föreslagna 

gemensamhetsanläggningar. Det bör framgå hur och var utfarten ska bildas på liknande sätt 

som fastigheterna P, Q 3:9-3-11.  

 

Fastighetsrättsliga frågor  

I och med att vägfrågan för fastigheterna I-O inte är löst är lämplighetsvillkoren i kap. 3 

fastighetsbildningslagen inte uppfyllda.  

 

  



Konsekvenser  

De befintliga fastigheterna Skäran 3:9-3:11 samt 3:30 har gränsnoggrannheter på 4,5 m 

respektive 3 m i den digitala registerkartan. Om ingen nymätning har skett till plankartans 

framtagande kommer det finnas en osäkerhet när fastigheterna H,P och Q ska bildas. Nu är 

inte fastighetsstorleken en bestämmelse men risken är blad annat att fastigheterna som planen 

bildar tar mark från de befintliga fastigheterna.  

 

Kommentar:  

Handlingarna uppdateras med korrekt angivelse av byggnadsarean.  

 

Handlingarna uppdateras med utökat exploateringstal.  

 

Uttrycket tomter ändras till fastigheter i planbeskrivningen och fastighetsindelnings-

bestämmelserna på plankartan plockas bort.  

 

Fastigheterna I-O har flyttats norrut för att kunna anslutas till befintlig väg. Detta för att 

tidigare reglering i granskningshandlingen, då fastigheterna var placerade en bit in, utan 

planerad infart saknade lagstöd. Därmed är även fastighetsbildningslagen uppfylld.  

 

Kommunen noterar Lantmäteriets kommentar angående konsekvenser och 

gränsnoggrannheten av fastigheterna H, P och Q. Synpunkten föranleder inga ändringar i 

handlingarna.  

 

 

Länsstyrelsen, enligt skrivelse 2016-11-11 

Yttrande över detaljplan för del av fastigheten SKÄRAN 3:8, 

Robertsfors kommun, Västerbottens län 

 

Allmänt 

Detaljplanen syftar till att, inom ett fastställt LIS-område, tillskapa tomter för 

bostadsbebyggelse. Tillkommande bebyggelse består av friliggande bostadshus med 

erforderliga komplementbyggnader. Planförslaget avses handläggs med standardförfarande 

enligt PBL. Länsstyrelsen har under samrådsfasen framfört synpunkter i ett yttrande 

daterat 2016-07-05. 

 

Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 

Utifrån inkomna granskningshandlingar har Länsstyrelsen inget att erinra. 

 

Övrigt 

Fastighetsbildning 

Det står i planbeskrivningen att fastighetsindelningen bedöms vara förenlig med PBL 4 kap 

18 § då fastigheterna bedöms vara varaktigt lämpade för sitt ändamål, har en lämplig 

utformning, tillgång till behövliga vägar och godtagbara anordningar för vatten och avlopp. 

Länsstyrelsen anser inte att denna bedömning är möjlig att göra då planhandlingarna i sitt 

nuvarande utförande saknar utredning om och hur avlopp ska utformas/utföras. Väganslutning 

till tomterna I-O är inte säkerställt på plankartan varför det inte går att säga att fastigheterna är 

lämpliga utifrån att de har tillgång till behövliga vägar. 



Strandskydd 

I tomtraden mellan stranden och lokalgatan finns två släpp med naturmark som ger möjlighet 

för allmänheten att nå stranden från lokalgatan. Släppen är smala, ca 9 meter breda. För att 

släppen mellan fastigheterna ska uppfylla sitt syfte som en korridor mellan tomtplatserna och 

stranden för allmänhetens tillgänglighet anser Länsstyrelsen att släppen måste vara så pass 

breda att de upplevs som allmänna. Förslagsvis flyttas den föreslagna tomtgränsen för tomt 

O 10 meter åt väster. 

 

Detta yttrande är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen 

namnunderskrift. 

 

Kommentar:  

Kommunen noterar ovannämnda synpunkter och område för natursläpp har utökats.  

 

Text under fastighetsbildning har plockats bort då den inte är bedöms vara förenlig enligt 

PBL 4 kap 18 §.  

 

På plankartan säkerställs fastigheterna I-O genom att dessa flyttats upp till befintlig väg för 

att kunna använda den som anslutningsväg till fastigheterna. 

 

 

Privatperson 2, enligt skrivelse 2016-11-18 

Vi anser att det blir alldeles för många tomter på en för liten yta. Från att vara ett lugnt 

rekreationsområde med få bebyggelser till att bli ett tätt villakvarter med stort antal tomter. Området 

blir överexploaterat! 

 

Skogsdungen som sträcker sig utmed vår nordvästra tomtgräns (Skäran 3:9) från sandstranden och 

längst efter den igenvuxna traktorvägen ska bevaras som insynsskydd mot stranden.Vi anser att tomt 

Fgh P bör uteslutas. ”I enlighet med PBL 4 kap 17 § upphävs strandskyddet för det område som är 

skrafferat på plankartan. För att allmänheten ska kunna röra sig obehindrat längs stranden och goda 

livsvillkor för växt- och djurlivet bevaras har en fri passage som är 30 meter bred lämnas.”  

 

Passagen mellan områdena närmast havet är för trångt och uppfyller inte 30 meter fri passage. Tomt 

Fgh P bör uteslutas/avvecklas så att passagen från vägen ner till havet uppfyller kraven. Enligt kartan 

är passagen 30 meter närmare havet men vid tomtgränsen närmast vägen är den ca 10 meter. Vintertid 

finns det ofta mycket ren i området samt andra djur under övrig årstid som bör få en bredare passage. 

  

Vägen ner till stranden är genuin. Tomten Fgh O inskränker på allmänhetens tillgång till stranden, för 

rekreation och naturupplevelser bör det attraktiva området som ännu saknar bebyggelse skyddas mot 

åtgärder som försämrar tillgängligheten och det rörliga friluftslivet. Tomten kommer för nära 

sandstranden. Därför bör tomterna Fgh O och Fgh P avvecklas.  

 

Detta har varit ett lugnt rekreationsområde i decennier och på det sättet tycker vi det ska förbli, inte 

något villaområde som i alla andra delar av kommunen.  

 

Vi är motståndare till exploateringen som är på väg att utföras och tror att det kommer sänka värdet på 

bostäderna samt att lugnet i naturen kommer störas. 

 



Kommentar:  

Kommunen noterar ovannämnda synpunkter och område för natursläpp har utökats och är nu 

ca 50 meter brett. Fgh O har plockats bort för att kunna möjliggöra ett bredare släpp.  

Exploatören vill behålla fgh P och den fastigheten anses inte medföra en mindre passage till 

stranden nu när natursläppet utökats. Fgh P utgör därför inget hinder i detaljplan.  

 

Plankarta kompletteras därmed genom att ta bort fgh O samt natursläpp har utökats till ca 50 

meter.  

 

 

 

MEDVERKANDE  

 
Tobias Rosenkrantz chef, Samhällsbyggnadschef 
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