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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit ute på samråd under tiden 29 juni 

till och med 8 augusti.  

 

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: 

 Grundkartan har uppdaterats med befintliga ledningar. 

 Kvartersmarken för fastigheterna M, N och O justeras.  

 Angivelse av fastighetsarean uppdateras. 

 Det smala naturstråket mellan tomterna närmast stranden har tagits bort och 

tomterna har istället utökats till ca 2500 m2. 

 

 

Planbeskrivning: 

 Planbeskrivning kompletteras med ett resonemang kring miljökvalitetsnormen för 

vatten.  

 Tydliggörande i PB angående vad som sker med luftledningarna.. 

 Tydliggörande hur området ska el-försörjas. 

 Under rubriken fastighetsrättsliga frågor utesluts tabellen med angiven areal för 

fastigheterna.  

 Tydliggörande kring hur anslutningsavgiften för fastigheterna löses.  

 Tydliggörande om vem som ska söka lantmäteriförrättningen.  

 

 
 

YTTRANDEN  
Följande yttranden har inkommit till och med 2016-08-08. 

 

o Skanova, 2016-07-01 

o Trafikverket, 2016-07-04 

o Länsstyrelsen Västerbottens län, 2016-07-05 

o Lantmäteriet, 2016-08-05 
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Skanova, enligt skrivelse 2016-07-01 

Skanova har luftledningar genom planområdet.  

 

Kommentar: 

Kommunen noterar Skanovas synpunkter och grundkartan har kompletterats med dessa samt 

ett tydliggörande i planbeskrivningen vad som händer med dessa.  

 

Trafikverket, enligt skrivelse 2016-07-04 

Trafikverket avstår från att lämna yttrande gällande detaljplan för del av fastigheten Skäran 

3:8 då planområdet inte berör statlig infrastruktur.  

Kommentar: 

Kommunen noterar Trafikverkets synpunkter.   

 

Länsstyrelsen Västerbotten, enligt skrivelse 2016-07-05 

Allmänt 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar att skapa fler tomter för 

bostadsändamål samt reglera byggrätten för befintliga tomter inom planområdet. 

Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormerna för vatten måste redovisas på ett 

tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedanför att ett antagande inte skall 

prövas av Länsstyrelsen. 

MKN-vatten 

En detaljplan får inte antas om den bedöms påverka MKN för utomhusluft, 

vattenförekomster, fisk- och musselvatten eller omgivningsbuller. Det ska därför framgå hur 

ett genomförande av planförslaget i sin helhet påverkar de miljökvalitetsmål som efterfrågas 

enligt gällande miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning enligt miljöbalkens 5:e 

kapitel. 

För aktuell plan bedömer Länsstyrelsen att det är MKN för vatten som framförallt berörs. 

Planhandlingarna ska innehålla ett resonemang kring möjlig påverkan av den planerade 

verksamheten i berörda vatten, effekten på relevanta kvalitetsfaktorer, och de 

försiktighetsåtgärder som man tänker vidta för att minimera påverkan. Planhandlingarna ska 

också innehålla en redovisning och ställningstagande till hur fastställda miljökvalitetsnormer 

för yt- och grundvatten kan följas.  

Övrigt 

Om syftet med naturmarken mellan tomterna närmast stranden är att säkerställa allmänhetens 

tillträde till strandområdet bör de ha en bredd på minst ett 20-tal meter. 
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Det står i planhandlingarna att fastighetsägarna ansvarar för kvartersmark. Lämpligt är då att 

infarterna till tomterna M, N och O är en del av de föreslagna fastigheterna.  

Planhandlingarna bör innehålla en beskrivning av hur området är tänkt att el-försörjas och var 

eventuella ledningar ska förläggas. 

Kommentar: 

Kommunen noterar Länsstyrelsens synpunkter och planbeskrivning kompletteras med ett 

resonemang kring miljökvalitetsnormen för vatten.  

Det smala naturstråket mellan tomterna närmast stranden har tagits bort och tomterna har 

istället utökats till ca 2500 m2. 

Text hur området ska el-försörjas kompletteras i planbeskrivningen.  

 

Kvartersmarken för fastigheterna M, N och O justeras.  

 

Lantmäteriet, enligt skrivelse 2016-08-05 

I planbeskrivningen under kapitel 2 står det att de 17 avstyckade fastigheterna ska ha en areal 

på mellan 1900-2500 kvm. Under rubriken ``Tillkommande bebyggelse´´, kapitel 5, är 

arealerna mellan 1900-2200 kvm. I planbestämmelsen finns inga minsta/största arealer på de 

nybildade fastigheterna.  

 

Under fastighetsrättsliga frågor finns en tabell med föreslagna fastighetsindelningar. Det bör 

antingen preciseras att det är bara ungefärliga arealer som anges där eller helt uteslutas. En 

utsättning av fastigheterna kommer inte att få den arealmässiga exaktheten som angivits i 

tabellen och att ange antal fastigheter som nybildas är inte längre tillåten.  

 

Av plan- och genomförandebeskrivning framgår att det finns vattenledningar inom området 

och att de nya fastigheterna ska anslutas till dessa. Det finns dock inga u-områden i planen. 

Jag tycker att det finns oklarheter i vart vattenledningarna ska läggas.  

 

Kommer någon anslutningsavgift att tas ut för fastigheterna? 

 

Det finns inte angivet vem som ska söka lantmäteriförrättningarna. 

 

Kommentar:  

Planbeskrivningen och plankartan uppdateras med korrekt angivelse av fastighetsarean.  

 

Under rubriken fastighetsrättsliga frågor utesluts tabellen med angiven areal för 

fastigheterna.  

 

Planbeskrivning kompletteras med var ledningar bör förläggas.  

 

Planbeskrivningen har uppdaterats med hur anslutningsavgiften för fastigheterna löses.  

 

Planbeskrivningen har uppdaterats med vem som ska söka lantmäteriförrättningen.  
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MEDVERKANDE  

Tobias Rosenkrans chef, Samhällsbyggnad 

 

Frida Feil & Lisa Andersson Planarkitekter, Sweco 

 

Upprättad 2016-10-10
 


