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Inkomna samrådsyttranden med kommunens kommentarer 
 
 

Länsstyrelsen, enligt yttrande 2021-09-22 
Allmänt  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i form av radhus. Detaljplanen handläggs med 

standardförfarande. Länsstyrelsen har 2021-05- 26 lämnat samrådsyttrande.  

 

Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 
Utifrån inkomna granskningshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran. 
 
Kommentar: 
Kommunen noterar länsstyrelsens yttrande.  
 
 

Lantmäteriet, enligt yttrande 2021-10-05 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-09-17) har följande noterats: 
 
PLANKARTAN 
Lantmäteriet kan inte se att det finns behov av att ha egenskapsgränser i röd sträckning 
enligt bilden nedan. 
 

 
 
ENDAST u-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER INTE LEDNINGARNA 
I planområdets östra del finns ett u-område utlagt i plankartan. Genom att lägga ut 
markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-område ser kommunen 
dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att 
lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, men det bildas ingen rättighet 
genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna 
får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Det är inte beskrivet 
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i planbeskrivningen hur denna del ska genomföras och vem som ska bekosta den. 
 
Kommentar: 
Kommunen håller med om egenskapsgränserna på den punktprickade marken, de tas 
bort till antagandehandlingarna.  
 
Enligt fastighetsförteckningen saknas ledningsrätt för den befintliga ledningen i u-
området. Planbeskrivningen uppdateras med att befintliga och tillkommande ledningar i 
u-området bör kompletteras med servitut eller ledningsrätt.  
 
 

Vakin, enligt yttrande 2021-09-27 
Avfall och återvinning 
Om sophämtning ska ske inne på fastigheten måste det säkerställas att sopbilen har 
vändmöjlighet el genomfart vid tömning av avfall. Backning är inte ett körsätt enligt 
arbetsmiljöverket och kommer inte att godkännas. Körsträcka eller hämtning utanför 
entréer, lekplatser el samvaroutrymmen är högst olämpligt. Beräkning av uppskattad 
avfallsmängd görs utifrån NOA 18. Tänk på att ta höjd för förändringar i mängder och krav 
som kan komma att ske i framtiden. Tänk på att följa anvisningarna i gällande NOA om 
soprum ska byggas.  
Om det krävs dragväg mellan sopbil och soprum tänk på att: 
• Dragvägen ska vara jämn, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager eller hinder året 
om. Trappsteg eller kullersten får inte förekomma. 
• Dragvägen ska vara så kort som möjligt. Högst 10 meter rekommenderas. 
• Dragvägen bör vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden där 
vara minst 1,35 meter. 
• Dragvägen bör ha minst 2,1 meters fri höjd. 
• Hiss och lyftbord bör undvikas. 
 
Kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras med information om att avfallshantering ska anordnas 
i enlighet med gällande föreskrift. Avfallshanteringen löses i projekteringsskedet, men 
hämtplats bedöms vara möjlig att anordna vid Ordenshusvägen. 
 
 

Skellefteå kraft, enligt yttrande 2021-09-29 
Skellefteå kraft har inte heller några synpunkter på detaljplanen nu i granskningsskedet. 
 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet.  
 
 


