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Inkomna yttranden med kommunens kommentarer 
 
Länsstyrelsen, enligt yttrande 2022-05-10 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 
 
Risk för ras, skred & erosion  
Byggnation allt för nära ravinen vid Puckdalsbäcken bör inte tillåtas och ska begränsas med 
planbestämmelse i plankartan. Området är både erosionskänslig och har höga naturvärden.  
 
Dagvattenutredningen konstaterar att "en geoteknisk utredning bör genomföras för planområdet, 
dels för att undersöka erosionsrisker och åtgärder och dels för att undersöka möjligheter till 
infiltration i förhållande till markföroreningar, grundvattennivåer, slänter och raviner. 
Dagvattenanläggningar behöver fungera med de geotekniska förutsättningarna på platsen." 
 
Buller  
I planhandlingarna framgår det att området planeras för tung industri och att störningar från 
specifik verksamhet regleras av verksamhetstillstånd. Med ändamålet J industri menas all slags 
industrier och produktioner, vilket medför att industrier som inte är tillståndspliktiga kan 
uppföras. Om det ska vara möjligt att uppföra industrier som inte regleras i verksamhetstillstånd 
gäller bullerriktvärdena för industri- och annat verksamhetsbuller, vilket en relevant 
planbestämmelse ska ange. Om däremot endast tung industri som kräver verksamhetstillstånd ska 
inrymmas inom planområdet bör det framgå av relevant planbestämmelse. För att täcka upp för 
industrier som inte är tillståndspliktiga kan förslagsvis planbestämmelsen ”såvida särskilt 
verksamhetstillstånd ej medger annat, får riktvärden beträffande buller, utsläpp till luft eller annat 
som omfattas av miljöbalken inte överskridas” införas plankartan.  
 
Kopplat till risker för människors hälsa och säkerhet anser länsstyrelsen inte att det är lämpligt 
med tillfällig vistelse inom området som tillåter tyngre och mer omgivningspåverkande industrier 
enligt vad som beskrivs i planbeskrivningen.  
 
Riksintressen  
Planområdet berörs också av riksintresse för skyddade vattendrag. Riksintresset och planens 
påverkan på riksintresset samt kommunens avvägningar ska beskrivas i planbeskrivningen och 
MKB:n.  
 
MKN-grundvatten  
Vindelälven är utpekad som en viktig dricksvattenresurs enligt den regionala dricksvattenplanen 
vilket ska framgå av planen. 
 
MKN luft  
De delar i handlingen som berör luftkvalitet är otydliga och svåra att följa och behöver förtydligas. 
Fokus verkar ligga på den trafikalstring som förväntas fram till 2040 som konsekvens av 
detaljplanen. För tillkommande industri görs ingen bedömning av då de kommer att prövas i 
särskild ordning. Området ligger ganska långt ifrån större bostadsområden och kommer därför inte 
påtagligt påverka dessa. Däremot kan det komma att vistas många människor i området vid 
ytterligare utbyggnad av industrin, verksamheter och eventuell tillkommande handels- eller 
kontorsverksamhet inom området. Denna problematik med kumulativa effekter efterhand som ny 
industri och andra verksamheter tillkommer är problematiskt och åtgärder för att motverka detta 
skulle behövas. Ett förslag är att bygga en ringled (som nämns i texten). Det är otydligt om ringled 
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är bestämt eller inte, vilket bör förtydligas. Formuleringen antyder att det kommer finnas 
förberedelse för att bygga denna ringledsfunktion vid behov vilket är nödvändigt om inte problem 
ska uppstå när det gäller luftkvalitet och trafikflöde.  
 
Natura 2000  
Med anledning av Natura 2000 och älvens höga värden krävs dagvattenlösningar som säkerställer 
att eventuella föroreningar inte når älven. Dagvattnet bör omhändertas och fördröjas inom planen, 
se vidare under efterföljande rubriken Dagvatten.  
 
Dagvatten  
Planen riskerar att påverka riksintresse för skyddade vattendrag, dricksvattnet i Vindelälven och 
Natura 2000 negativt kopplat till föroreningar.  
 
I dagvattenutredningen framgår att föroreningsberäkningar inte har ingått, men det konstateras 
ändå att dagvatten från industrimarken och vägytor behöver renas innan det leds vidare till 
recipienten. Ifall det finns risk för läckage av förorenande ämnen till recipienten bör en beräkning 
av risken för och storleksordningen på påverkan från föroreningar ske och kompletteras 
planbeskrivningen.  
 
I planhandlingarna anges att ”[…] dagvattenlösningar och åtgärder som väljs vid genomförande av 
planen inte medverkar till oacceptabla utsläpp av föroreningar till recipienten”. Det är oklart här 
vad som avses med oacceptabla utsläpp. Hänvisning bör ske till miljökvalitetsnormer och 
ickeförsämringskravet som gäller för både kemisk och ekologisk status. För ekologiska statusen 
gäller ickeförsämringskravet för respektive biologiska, fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer.  
 
Dagvattenutredningen föreslår två alternativa systemlösningar för dagvattenhantering. I analysen 
för respektive alternativ bör det tydligare framgå vilken effekt dagvattenlösningen har för att 
minska risken för en ökad påverkan från föroreningar och ökade flöden till recipienten. De olika 
alternativen till systemlösningar för dagvatten innebär olika behov av markanspråk, detta bör 
synliggöras i kartor och beskrivas i text. Olika lösningar kräver också olika insatser i form av 
skötsel och kontroll och kommunen kan ha i åtanke att en plan för drift av dagvattenanläggningar 
kanske kan behöva tas fram. Kommunen förordar inte heller något av det i planbeskrivningen två 
presenterade alternativen till systemlösningar för dagvattenhantering. Fokus för föreslagna 
lösningar är att minska risken för erosion vid utloppen mot Puckdalsbäcken som avrinner mot 
Vindelälven.  
 
Planen lyfter tydligt att det behöver säkerställas att det dagvattenlösningar och åtgärder som väljs 
vid genomförande av planen inte medverkar till försämrad status i recipienten, vilket är bra. 
Däremot vore det värdefullt att tydligare beskriva risker med de olika alternativen för 
dagvattenhantering och tydligare ta ställning till och avsätta mark till dagvattenlösningar i 
plankartan. Kommunen anger i bedömningen av planens påverkan på miljömålen att målet Giftfri 
miljö kan komma att påverkas negativt, vilket dessutom bör leda till en fördjupad bedömning av 
risk för påverkan från föroreningar på vattenmiljön.  
 
De lösningar som framförs i utredningen och planbeskrivningen som bedöms vara förutsättningar 
för att planen säkert ska gå att genomföra kopplat till risk för föroreningar, ras, skred och erosion 
ska speglas i plankartan. Plankartan ska kompletteras med de planbestämmelser som krävs för att 
hantera dagvattnet för att planen ska gå att genomföra.  
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Kommunens ställningstaganden kring dagvattenutredningens slutsatser och 
dagvattenutredningens förslag på vidare utredningar ska redovisas i planbeskrivningen.  
 
På sidan 28 i miljökonsekvensbeskrivningen, ange gärna datum för uttag av information från VISS.  
 
Övrigt 
Översiktsplan  
I gällande översiktsplan är området utlagt som Utvecklingsområde verksamheter. I kungörelsen för 
samråd står att planen avviker från översiktsplanen. I planbeskrivningen framgår inte detta lika 
tydligt. Hur planen förhåller sig till gällande ÖP och FÖP:en som är under framtagande behöver 
förtydligas. Motiven och resonemangen kring avstegen ska redogöras för.  
 
Användning centrum  
Att kombinera industriverksamhet, miljöfarlig verksamhet och användningen centrum anser 
länsstyrelsen inte lämpligt. Mycket ryms (som tidigare nämnt) inom användningarna J och Z, 
alltså även tyngre verksamheter som inte kan anses förenliga med många av de som inkluderas 
inom centrum-användningen. Om kontor är del av avsikten i planen kan detta med fördel regleras 
som just K - kontor samt förläggas till delar av planområdet som inte tillåter mer störande, 
miljöfarlig eller omgivningspåverkande industri. Om viss typ av handel eftersträvas kan detta med 
fördel läggas ut som H – handel istället och kompletteras med indexsiffra för att säkerställa lämplig 
markanvändning. Partihandel ingår både i användningen verksamheter och i användningen 
industri. Föreslagen användning utöver J och Z bör också beskrivas mer och förtydligas i 
planbeskrivningen i så fall.  
 
Förorenade områden  
I miljökonsekvensbeskrivningen framgår det att det finns potentiellt förorenade områden inom 
planområdet, vilka också ska redogöras i planbeskrivningen. Det ska även framgå hur lämpligheten 
har bedömts för hela planområdet med avseende på föroreningssituationen, om det kan finnas en 
risk för människors hälsa och miljö utifrån planerad markanvändning. Vid varje ny antagen 
detaljplan tar kommunen ställning till markens lämplighet utifrån den kunskap som finns vid 
tidpunkten för själva antagandet, det gäller även vid oförändrad markanvändning.  
 
För mer information om objekten kan kommunen kontakta Länsstyrelsen för utdrag från EBH-
stödet (databasen över förorenade områden).  
 
Farligt gods  
I och med att planen medger användning industri och drivmedelsförsäljning ska ett resonemang 
kring farligt gods finnas med i planen. I dagsläget nämns inte farligt gods alls i detaljplanen, detta 
ska kompletteras planbeskrivningen.  
 
Rennäring  
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens föreslagna passage för rennäringen inom planen, men 
vill ändå belysa vikten av dialog med berörd sameby för att minska eventuell negativ påverkan på 
samebyn till följd av planens genomförande.  
 
Riksintresse friluftsliv och rörligt friluftsliv  
Inom planområdet syns på ortofotot någon typ av väg/bana mitt i området. Detta finns inte 
beskrivet i planbeskrivningen och inte heller vilken påverkan planens genomförande kan komma 
att få på detta område eller eventuellt frilufts- eller föreningsliv som i dag nyttjar området. 
Planbeskrivningen bör kompletteras med detta samt en nulägesbeskrivning av hur planområdet 
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nyttjas kopplat till friluftsliv och föreningsliv. 
 
Kommentar: 
Genom att planområdet minskats i östra delen kommer byggbar yta hamna längre från 
Puckdalsbäcken och området bedöms därmed inte behöva regleras med särskild bestämmelse 
avseende ras eller skred. 
 
Planbestämmelser får enligt Boverkets föreskrift om detaljplan inte innehålla hänvisningar till 
andra dokument eller lagar. Miljöbalken gäller även om en specifik planbestämmelse inte 
angetts, och kommunens miljöavdelning har tillsynsansvar för störande buller även på icke 
tillståndspliktiga verksamheter.  
 
Användning Centrum preciseras till att enbart omfatta handel, gym och restaurang. Truck stop, 
det vill säga övernattning i respektive lastbil för chaufförer, förläggs till användning G – 
drivmedel med därtill hörande serviceutrymmen såsom toaletter eller duschar samt 
kompletterande försäljning. 
 
Planen kompletteras med information om den regionala dricksvattenplanen. 
  
Kommunen bedömer att utbyggnad av industrin och behovet av den i plankartan föreslagna nya 
vägdragningen går hand i hand. Den exploatering för industri som planen tillåter kommer i sin 
tur kräva att trafiklösningen byggs ut samtidigt. 
 
Kommunen ser att detaljerad utformning av dagvattenanläggningar beror av tillkommande 
exploatering. I exempelvis detaljprojektering av gata behöver såväl höjdsättning som utformning 
av diken utredas. Dagvattenanläggningar kan lokaliseras inom naturmarken. Datum för uttag 
ur VISS läggs till i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Övrigt 
Då planförslaget innehåller verksamhetsområde även vid Rosinedal (reningsverk och 
återvinningscentral) som i översiktsplanen inte ligger inom utpekat utvecklingsområde för 
verksamheter så gjordes bedömningen att gränsdragningarna inte helt överensstämmer med 
översiktsplanen. Detta förtydligas och motiveras i planbeskrivningen.   
 
Planbeskrivningen kompletteras med potentiellt förorenade områden. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med riskbedömning avseende farligt gods. 
 
Enskilt samråd har hållits med företrädare från Rans sameby och de har också inkommit med 
skriftligt yttrande.  
 
Banan som syns på ortofotot är en före detta motorbana. Motorbanan har inte längre tillstånd 
och någon organiserad verksamhet på platsen ska därför inte finnas i dagsläget. Planområde 
utgör genomfart för rörligt friluftsliv ner mot älven, vilket det även i fortsättningen kan vara 
genom de vägar som behålls eller anläggs med stöd i planen. Planbeskrivningen kompletteras 
med information om detta.  
 
 
Lantmäteriet, enligt yttrande 2020-06-16 
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MARKANVISNINGSAVTAL  
På s. 28 står att markanvisningsavtalets huvudsakliga innehåll ska kompletteras inför granskning. 
Glöm ej att även redovisa de eventuella konsekvenser det innebär att planen genomförs med stöd 
av en eller flera sådana avtal.  
 
I dagsläget finns inte något upprättat markanvisningsavtal. Kommunen har generella riktlinjer 
för markanvisningsavtal.  
 
REDOVISNING AV HUR BEFINTLIGA RÄTTIGHETER OCH 
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR PÅVERKAS  
 
Hur påverkas befintliga samfälligheter? 
Inom planområdet finns flertal samfälligheter som blir planlagda med kvartersmark. För att 
marken ska kunna användas till kvartersmark enligt planförslaget, behöver samfälligheterna lösas 
in så att det blir enskild ägare på hela markområdet för kvartersmark. Detta berör 
samfälligheterna: Rosinedal s:1, s:2, Degerfors s:1.  
 
Hur påverkas befintliga gemensamhetsanläggningar? 
Inom planområdet finns gemensamhetsanläggningar som blir planlagda med kvartersmark. Det 
gäller Dalen ga:1–3 samt Degerfors ga:7. I planbeskrivningen bör det tydliggöras hur dessa 
kommer påverkas av planen. 
 
Kommentar: 
Samfälligheterna kommer att lösas in genom att samfälligheterna erhåller kommunal mark 
utanför planområdet i utbyte mot de områden som planläggs som kvartersmark. Kommunen 
står för förrättningskostnaderna. 
 
Delar av planen som bör förbättras  
 
GRUNDKARTA  

• Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 
grundkartan saknas.  

• Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas.  
• I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att fastighetsbeteckningarna 

redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta respektive fastighet 
på plankartan.  

• Befintliga rättigheter ser ut att saknas. Dessa är bra att redovisa för att kunna göra en 
bedömning av hur rättigheterna kommer påverkas av planförslaget.  

 
Kommentar: 
Grundkartan ses över och kompletteras med ovanstående delar. 
 
 
REDOVISNING AV HUR BEFINTLIGA PLANER PÅVERKAS  
Av planbeskrivningen framgår på s. 9–14 vilka befintliga detaljplaner som finns inom planområdet. 
Det bör dock även framgå vad som sker med gällande detaljplaner som berörs av planarbetet. Detta 
kan till exempel beskrivas genom en text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga 
kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som 
tidigare utanför det nu aktuella planområdet.”  
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Glöm inte att kontrollera så att gällande planer fortfarande går att genomföra efter att den aktuella 
planen fått laga kraft. 
 
Kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras med information om vad som gäller för de detaljplaner som inte 
helt ersätts av det nya planförslaget. 
 
u-OMRÅDE SAKNAS FÖR LEDNING SOM INTE FÖRSÖRJER KVARTERSMARK  
På s. 27 står att ledningarna ska behållas i sitt befintliga läge inom industrimarken öster om det 
stora naturområdet. Om ledningarna ligger enligt bilden som redovisas på s. 26 (figur 14) bör u-
område läggas ut i plankartan för de ledningar som inte försörjer den aktuella kvartersmarken. I 
bilden ser det ut som att en del av ledningarna fortsätter vidare till andra områden utanför 
planområdesgränsen. Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli 
planstridig om ledningen inte är till för försörjningen av det aktuella planområdet. Inom u-
området bör det också skapas en rättighet för ledningarna, för att säkerställa ledningarnas 
placering. I nuläget finns inga u-områden i plankartan.  
 
Kommentar: 
U-områden för ledningar som försörjer mark utanför planområdet har lagts till i 
granskningsförslaget.  
 
INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP  
Det finns inte någon beskrivning om den rätt (enligt 6 kap. 13 § PBL) eller skyldighet på 
fastighetsägarens begäran (enligt 14 kap. 14 § PBL) som kommunen har att lösa in de allmänna 
platserna med kommunalt huvudmannaskap utan stöd av överenskommelse. Detta berör främst 
Rosinedal 1:39 som idag ägs av någon annan än kommunen, och blir delvis planlagd med NATUR1.  
 
Kommentar:  
Natur1 på Rosinedal 1:39 har tagits bort i granskningsförslaget. Synpunkten föranleder därför 
ingen ändring. 
 
AKTUELLT MED NYA GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR?  
På s. 36 står att gator planeras att lösas inom kvartersmark på den östra delen av planområdet, 
som blir kvartersmark. Det skulle kunna förtydligas om det blir aktuellt att bilda 
gemensamhetsanläggning för gatorna, om det också blir aktuellt att bilda flera mindre fastigheter 
inom området. 
 
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING SAKNAS  
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för den egna 
fastigheten/ga:n. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande av 
detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas 
att det för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på 
bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande 
och deltagande i gemensamhetsanläggningar. (Utdrag ur proposition 2009/10:170 s. 435)”  
 
I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men 
plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där respektive 
fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär för den aktuella 
fastigheten.  
 



 
 

Detaljplan för Lidbacken 9 
  
  
  
  
  

 

 

Beskrivningen av åtgärderna kan till exempel illustreras med en fastighetskonsekvenskarta där 
förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. gemensamhetsanläggningar, med 
plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och 
ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta 
en fastighetskonsekvensbeskrivning.  
 
Kommentar: 
De fastighetskonsekvenser som sker till följd av den nya detaljplanens genomförande kommer 
förtydligas med en fastighetskonsekvensbeskrivning. 
 
 
ÄNDRING UNDER GÄLLANDE GENOMFÖRANDETID  
Enligt 4 kap. 39 § PBL får en detaljplan inte ändras eller upphävas under pågående 
genomförandetid om det inte godkänns av berörda fastighetsägare eller något av de två 
undantagsfallen föreligger. Genomförandetiden för den gällande planen går ut 2025. I 
planbeskrivningen anges inte någonting uttryckligen om varför planen i detta fall kan ändras under 
pågående genomförandetid. Detta behöver åtgärdas.  
Vidare bör det, vid ändring under pågående genomförandetid, i normalfallet också framgå 
någonting om den rätt till ersättning som tillkommer fastighetsägare som lider skada av ändringen. 
 
Kommentar: 
Detaljplan för Aspen 2 med flera har genomförandetid kvar och berör två markägare varav den 
ena är kommunen och den andra en privat industriaktör. Denna planändring har initierats av 
kommunen och den andra berörda fastighetsägaren har godkänt att ny planläggning ersätter 
detaljplan för Aspen 2 m.fl.. Bestämmelsen i 4 kap. 39 § PBL bedöms därför inte hindra 
föreslagen planläggning.  
 
 
Privatperson 1 och 2, enligt skrivelse 2022-04-20 
Efter skriftligt meddelande gällande ny Detaljplan för Lidbacken/Vindelns lnnovationspark har vi 
en synpunkt gällande samrådshandlingarna.  
 
Vi anser att skogsdungen mellan väg 363 och Allan Jonssons väg bör bevaras i syfte att minska 
buller och andra störningsmoment som ett industriområde bidrar till för oss boende.  
Vi har i tidigare möte med Vindelns Kommun diskuterat detta och har då fått gehör att 
skogsdungen skall sparas. Det talades också om att göra skogsdungen till Naturmark, vilket 
tydligen inte har gjorts.  
 
Kommentar: 
Inom fastigheten Liden 1 ändras planförslaget från kvartersmark till naturmark. Marken inom 
fastigheten Liden 2 föreslås dock helt utgöra Industri/Verksamhet så att verksamheterna ges 
möjlighet att utnyttja sin fastighetsyta bättre än idag. 
 
Västerbottens museum, 2022-04-21 
Det planerade industriområde ligger på NÖ delen av en stor, sandig udde som omflyts av 
Vindelälven. Ute på udden finns ett flertal fornlämningar registrerade i form av fångstgropar, 
förhistoriska boplatser, härd, kokgrop samt tjärdalar. Det finns även en husgrund samt en ev. 
stensättning registrerade i Skogsstyrelsens Skog & Historia-skikt. 
 
Inga forn-eller kulturlämningar finns kända inom det planerade området, men det kan inte 



 
 

Detaljplan för Lidbacken 10 
  
  
  
  
  

 

 

uteslutas att okända lämningar finns. En tjärdal är synlig i terrängskugga (LiDAR) omedelbart 
väster om avfallsanläggningen. I terrängskugga syns även en motorkrossbana, där 
markvegetationen troligen har nötts bort och det kan vara möjligt att se ev. förhistoriska 
boplatsspår. I anslutning till avfallsanläggningen finns ett rengärde och på flygfoto från 1960-talet 
finns ett område som saknar vegetation NNV om dagens rengärde. Det kan därför finnas härdar i 
anslutning till ett ev äldre gärde.  
Sammanfattningsvis anser Västerbottens museum att det bör genomföras en arkeologisk utredning 
av det planerade området som kommer att utgöra industriområde. 
 

 
 
Kommentar: 
Då avståndet till registrerade lämningar är nästan en kilometer så kommer en arkeologisk 
undersökning inte att genomföras. 
 
Vakin hushållsavfall, enligt yttrande 2022-04-26 
Vakin Hushållsavfall har inga övriga synpunkter. 
 
Kommentar: 
Noteras. 
 
 
Trafikverket, enligt yttrande 2022-05-02 
I plankartan ser det ut som att en ny intern gata ansluter väg 363 i den nordöstra delen av 
planområdet. Trafikverket strävar efter att begränsa antalet anslutningar till allmänna vägar. 
Enskilda fastigheter inom planområdet bör om möjligt dela på samma utfart. Befintliga 
anslutningar i gott skick ska användas i första hand. Väg 363 har nästan 2000 ÅDT och föreslagen 
plats har svårt att uppfylla siktkraven. I åtgärdsvalsstudie för Vindelns industriområde (TRV 
2016/15003) påpekas det att det även från kommunens och företagares sida även fortsättningsvis 
är önskvärt att industriområdet endast har en infart, i syfte att minska genomfartstrafiken och 
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underlätta övervakning av obehörig trafik till industriområdet. 
 
Trafikverkets bedömning är att det i nuläget saknas skäl till att bevilja ännu en anslutning och 
motsätter sig därför att en sådan lösning redovisas i plankartan på sådant sätt  att den anses 
godkänd. Plankartan måste justeras på den punkten. Ifall det skulle uppstå ett behov för ytterligare 
en anslutning i framtiden får fastighetsägaren eller kommunen ansöka om ny anslutning enligt 39 
§ Väglagen (1971:948) och Trafikverket får pröva ärendet på nytt.  
 
Trafikverket är i övrigt positiva till att siktförhållandena i befintlig korsning uppmärksammas och 
att viljan finns att säkerställa att skymmande vegetation inte tillåts breda ut sig i anslutning till 
korsningen. 
 
Kommentar: 
Den nya utfart som i samrådshandlingarna har föreslagits tas bort.  
 
 
Luftfartsverket, enligt yttrande 2022-05-04  
Luftfartsverket har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-
utrustning etableras i hindrets närhet.  
 
Kommentar: 
Noteras. Umeå och Lycksele flygplatser har tillfrågats separat. 
 
Umeåregionens brandförsvar, enligt yttrande 2022-05-09 
Umeåregionens brandförsvar har följande synpunkter.  
 
Närhet till transportled för farligt gods  
Planområdet ligger mellan två transportleder för farligt gods i form av väg och järnväg. I 
planhandlingarna framgår det inte om riskbedömning avseende närhet till transportled för farligt 
gods har skett och hur behovet av skadebegränsande åtgärder har beaktats utifrån landskapstyp 
och topografi. MKB saknar riskperspektivet olycka med farligt gods och utsläpp av farligt 
ämne/tågurspårning.  
 
Brandförsvaret efterlyser att uppgifter om och hur riskbedömning är gjord samt huruvida denna 
medför krav på säkerhetshöjande åtgärder framgår av planhandlingarna.  
 
Utrymningsförutsättningar  
Planförslaget möjliggör uppförande av byggnader med upp till 20 meters byggnadshöjd.  
Byggnader i verksamhetsklass 1, tex industri och kontor, får projekteras så att utrymning från 
fönster/balkong med hjälp av brandförsvaret får tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna. 
Detta förutsätter att brandförsvaret har tillräcklig insatsförmåga och tillräckligt snabb insatstid.  
 
Brandförsvaret har förmågan att assistera med utvändig utrymning med hjälp av bärbar  
utskjutsstege upp till 11 meter och insatstiden för detta är tillräckligt snabb.  
 
Vid byggnationer där avståndet mellan mark och fönsters underkant eller balkongräcke överstiger 
11 meter krävs höjdfordon för att räddningstjänsten ska kunna assistera med utvändig utrymning. 
Brandförsvaret har dock inte tillräckligt snabb insatstid med höjdfordon till området varför högre 
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byggnader behöver projekteras utan hjälp av brandförsvaret. I dessa fall krävs utrymning via 
specialbyggda trapphus/fler än ett trapphus. Detta behöver uppmärksammas redan i 
planprocessen.  
 
Brandvatten  
Brandvattentillgången är anpassad för befintlig bebyggelse. Vid utökning/ny byggnation behöver 
brandvattenbehovet ses över. Behovet av markbrandposter, avstånd och flödeskapacitet, styrs av 
den industrityp som blir aktuell och varierar mellan 600 och 2400 l/min.  
 
Kommentar: 
En riskbedömning avseende farligt gods upprättas, planbeskrivning och 
miljökonsekvensbeskrivning kompletteras med detta.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av förutsättningarna för utrymning och 
brandvatten samt att detta ska tas hänsyn till i projektering för nybyggnation. Kommunen 
ansvarar för utbyggnation av markbrandposter.  
 
 
Vakin – Vatten och avlopp, enligt yttrande 2022-05-10 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Beslut att utvidga 
verksamhetsområdet är ett beslut som måste fattas i kommunfullmäktige. 
Planbeskrivningen måste kompletteras med information som tydliggör ifall tillkommande 
fastigheter inom planområdet är tänkta att inkluderas i verksamhetsområdet och för vilken 
nyttighet. 
 
I planbeskrivningen presenteras två olika systemlösningar för VA, ett där befintliga ledningar 
ligger kvar i dess nuvarande läge och ett alternativ där samtliga ledningar flyttas och förläggs i 
gatumark. Innan detaljplanen går ut på granskning måste kommunen välja vilket av dessa 
alternativ som man ska fortsätta med då det direkt påverkar plankartans utformning. Går man 
vidare med alternativet där befintliga ledningar ligger kvar måste rättigheter för dessa fastställas 
med u-områden inom kvartersmark. Det andra alternativet innebär att ledningar flyttas ut till 
planerad gatumark. Befintliga ledningar öster om naturområdet måste även i detta alternativ 
säkras med u-områden. I dagsläget finns en befintlig pumpstation inom industriområdet och på 
grund av områdets karaktär så kommer spillvatten fortsatt behöva pumpas efter en eventuell 
exploatering. Plankartan måste därför oavsett va-lösning kompletteras med ett E-område för 
pumpstation. 
 
Exploatering av tilltänkt planområde innebär en stor ökning av dagvattenflödet, vilket kommer att 
behöva fördröjas. Oavsett val av tillvägagångssätt för dagvattenhanteringen inom området krävs att 
erforderliga ytor reserveras i plankartan samt att planområdet höjdsätts så att dagvatten kan rinna 
ohindrat till dagvattenanläggningarna. Vidare bör områdets infiltrationsmöjligheter undersökas för 
att säkerställa att planerade dagvattenanläggningar fungerar utifrån platsens förutsättningar. Valet 
av vilka dagvattenlösningar som bäst lämpar sig utifrån planområdets utformning och höjdsättning 
bör utredas vidare för att säkerställa att rätt fördröjningsvolym uppnås. Det måste även 
säkerställas att vald metod för dagvattenhantering inte riskerar att rådande miljökvalitetsnormer 
överskrids. 
 
Kommentar: 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om utökat verksamhetsområde för att tillkommande 
verksamhetsytor ska ingå i verksamhetsområde för VA. 
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Planen kompletteras med e- och u-områden för ledningar. Höjdsättning och utformning av 
fördröjningsmagasin görs i projekteringsskede. 
 
Miljöavdelningen Vindelns kommun, 2022-05-10 
Efter granskning av miljökonsekvensbeskrivningen som är en del samrådshandlingarna bedömer 
vi att det finns skäl att utreda vidare eller förtydliga effekterna på rennäringen i området. 
 
Kommentar: 
Miljökonsekvensbeskrivningen fördjupas avseende effekter på rennäringen.  
 
Statens fastighetsverk, enligt yttrande 2022-05-10 
Statens fastighetsverk har ingen erinran på rubricerat förslag till detaljplan.  
 
Kommentar: 
Noteras. 
 
 
Degerfors Flakabäck Abborrtjärns Samfällighetsförening, 2022-05-11 
Vi ser inte något hinder mot exploatering av marken men vi vill ha skälig ersättning i form av mark. 
 
Kommentar: 
Kompletteras i genomförandedelen med text om att markbyte ska ske med 
samfällighetsföreningen. 
 
Yttrande från Skellefteå kraft, 2022-05-13 
Vi vill upplysa om att vi inom planområdet har 5st nätstationer och dessa bör tryggas med ett e-
område i plankartan.  
 
Kommentar: 
Plankartan kompletteras med e-område kring de nätstationer som anges. 
 
 
Yttrande från privatperson 3, 2022-05-13 
Jag önskar ett besked om när den tänkta fortsatta vägsträckningen förbi Tegsnässkidans fastighet, 
riktning mot älven. Det är en kortare sträcka på ca 150-200m. Marken består av sand och är 
således lättarbetad. 
 
Kommentar: 
Frågan hamnar utanför planområdet och kommer att hanteras separat.  
 
 
Yttrande skriftligen från Rans Sameby 2022-05-16 
Rans sameby avstyrker detaljplaneringen i det utförande plankartan är utritad idag. Vi ser att 
kommunen tagit en del av ytan till beaktning för rennäringen, men samtidigt 
uppmärksammar vi att kommunen avser planlägga ytterligare ett område öster om de 
befintliga byggnaderna. Rans sameby kan inte under några omständigheter godkänna dessa planer. 
 
Kommentar: 
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Delar av planområdet har tagits bort för att minska påverkan på rennäringen.  
 
 
Umeå Airport 2022-05-30 
Umeå Airport har granskat tillsända handlingar, och har inget att erinra mot dessa planer till 
detaljplan. 
 
Kommentar: 
Noteras, yttrandet föranleder ingen ändring. 
 
 
Samrådsmöten 
Samrådsmöte 2022-04-26 
Samrådsmöte för allmänheten 
Synpunkt framfördes att den skogsdunge som finns på Liden 1 bör bevaras. 
 
Kommentar: 
Se svar ovan till samrådsyttrande från privatperson 1 och 2, den 20 april 2022.  
 
 
Samrådsmöte 2022-04-26 
Möte med företag inom industriområdet 
Närvarande var representanter för Comby/Protab, Rototilt och Vimek samt Vindelns kommun. 
Planförslaget presenterades och tidplanen förklarades, att lagstiftningen bestämmer hur processen 
går till och att lösa motstående intressen tar tid.  
 
Fråga inkom om fastighetsstorlekar efter planens antagande.  
 
Önskemål om att ett truckstop ska placeras i närheten av väg 363.  
 
Kommentar: 
Fastighetsstorlek är inget som regleras i planförslaget utan kommer vara behovsstyrt vid 
försäljning av industritomter.  
 
Placeringen av truckstop kommer inte fastslås i planförslaget men möjligheten att anlägga ett 
sådant föreslås finnas på två ställen, vid väg 363 samt i södra halvan av planområdet.  
 
 
Samrådsmöte 2022-05-10 
Möte med Rans sameby  
Närvarande var representanter för samebyn samt Vindelns kommun. 
 
Samebyn ställer sig negativ till samrådsförslaget och har också inkommit med ett skriftligt 
yttrande. 
 
Samebyn ställde fråga kring vilka alternativa lokaliseringar som utretts för utökning av 
industrimark inom Vindeln och om det inte finns möjligheter till utökning av verksamheter vid 
Flakabäck istället.  
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Samebyn har lämnat yttranden gällande Lidbacken som viktigt område för renskötsel i tidigare 
ärenden. I dessa yttranden har samebyn beskrivit områdets betydelse. Det gäller yttranden kring 
Endurobanan, Vindeln Innovation Park och nu senast till VAKIN gällande deras utbyggnadsplaner. 
Här finns information för kommunen och WSP att ta del av gällande området. 
 
Gällande området vid Lidbacken är Rödåheden av särskilt viktig betydelse för samebyn. Det nyttjas 
normalt av en vinterbetesgrupp med ca 2 000 renar och vanligtvis under 2-3 månader under året. 
Renarna befinner sig här från november-december till dess att renarna flyttas vidare till fjälls. 
Under förvintern/vintern befinner sig renarna lite längre österut för att stegvis nyttja betesområdet 
västerut. Innan vårflytten, när vajorna är dräktiga, bara ett par veckor från kalvning, samlas 
renarna längst ut mot väster söder om/vid Lidbackens industriområdet och mot området vid det 
”näs” som omges av Vindelälven. Området här i väster är viktigt då det utgör ett naturligt 
uppsamlingsområde. Både dess lokalisering i en ”kil” samt att här finns tallhedar med mycket 
renlav, vilket tydligt framgår av ortofoton, gör att den ren som samlats här stannar här (utan att 
sprida sig). Det underlättar vid renskötseln och gör att renskötarna kan använda sin tid till att 
samla ihop de renar som finns kvar i närområdet. Renbetesområdet vid Lidbacken sparas ofta till 
våren då renarna behöver energin som mest. Renarnas kondition under den här tidsperioden 
påverkar hur bra renhjorden mår under resterande delar av året. Under hösten kan renen äta örter 
och gräs i större utsträckning.  
 
All ytterligare bebyggelse vid Lidbacken innebär ytterligare störningar som kan påverka renen 
negativt. Utökad bebyggelse innebär också att viktig renbetesmark försvinner när mark tas i 
anspråk. Detta kan medföra ökat merarbete för rennäringen i form av exempelvis stödutfodring. 
 
Det renhägn som finns söder om reningsverket är en uppsamlingshage. Här samlas renarna ihop 
inför det att de ska flyttas över järnvägen. Samebyn får ett tidsfönster från Trafikverket inom vilket 
renarna ska drivas över järnvägen. 
 
Kommentar: 
Utifrån samebyns yttrande har planområdets yttre gräns förminskats samt användningen Natur 
1 – Yta för rennäring ökat.  
 
I planområdets östra del har användningen Centrum tagits bort. 
 
Om samebyn har önskemål om avstängning av ”ringvägen” under den tid de har renarna i 
området så är det möjligt att göra genom en tillfällig lokal trafikföreskrift.  
 
Synpunkten om att ingen byggnation alls bör tillkomma kommer ej tillgodoses då det dels finns 
en hög efterfrågan på industrimark i området och dels en vilja från kommunens sida att 
samlokalisera verksamheter.  
 
Förändringar i plankartan som föranletts av samrådet 
Planområdet har minskats i väster, öster och söder. De yttre gränserna för planområdet har 
justerats i väster för att inte försvåra för möjligheten att i framtiden anlägga ett tågstopp. 
Planområdet har minskats i öster och söder för att minska påverkan på rennäringen. 
 
Justerade gränser för Natur – yta för rennäring.  
 
Natur – yta för rennäring har justerats enligt önskemål i samrådet. Samebyns önskemål har inte 
helt kunnat mötas då det skulle förminska tillgänglig industrimark i alltför stor utsträckning.  
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Natur istället för Industri på fastigheten Liden 1.  
 
Föreslagen ny infart har tagits bort.  
 
Inlagda e-områden och u-områden.  
 
 
Hur samrådet skett 
Meddelande om samråd har skickats till fastighetsägare inom och i anslutning till planområdet.  
Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets reception samt på kommunbiblioteket. 
Samrådshandlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida. Kungörelse har skett i 
dagstidningarna VK och VF. Öppet samrådsmöte hölls för allmänheten på kvällstid den 25 april 
2022. Separata samrådsmöten har också genomförts med Rans sameby och med företagen inom 
industriområdet.   
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