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Handläggning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-10-15 att rubricerad detaljplan skulle ställas 
ut på samråd under tiden 27 oktober till 17 november 2020. 
 
Meddelande om var handlingarna finns tillgängliga och innehållet i underrättelsen 
har skickats till samtliga kända sakägare samt berörda statliga och kommunala 
myndigheter. Handlingarna har under samrådet funnits tillgängliga på kommunens 
hemsida.  Länsstyrelsen och Lantmäteriet har även fått planhandlingarna 
skickade till sig. 
 

Inkomna samrådsyttranden med kommunens kommentarer 
 

Länsstyrelsen Västerbotten, enligt yttrande 2020-11-13 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 
Utifrån inkomna samrådshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran.  
 
Övrigt 
Fornlämningar 
Inom aktuellt område finns inga fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar 
registrerade. Emellertid är tre samiska härdar registrerade 1982 strax öster om 
planområdet, ytterligare en längre österut samt en strax söder om planområdet. När 
härdarna registrerades var den rekommenderade antikvariska bedömningen ”övrig 
kulturhistorisk lämning”. Någon senare inventering har inte gjorts i området. Sedan 2014 
är emellertid den rekommenderade antikvariska bedömningen för härdar ändrad till 
fornlämning, Den utredning som Västerbottens museum utförde 2016 och som hänvisas 
till i samrådshandlingen innefattade inte det nu aktuella området. 
 
Med tanke på de registrerade härdarna i nära anslutning till planområdet är det inte 
osannolikt att ytterligare lämningar finns inom området. För att klargöra om det finns 
fornlämningar inom området kommer Länsstyrelsen att besluta att en arkeologisk 
utredning enligt 2 kap 11§ Kulturmiljölagen ska ske inför ett fortsatt detaljplanearbete. 
Utredningen ska utgöra underlag för Länsstyrelsens bedömning om planens tillåtlighet 
enligt Kulturmiljölagen. Enligt samma lag och paragraf är det exploatören som bekostar en 
sådan utredning. Länsstyrelsen ska därför kontaktas i god tid och utredningen ska vara 
klar innan planen antas. 
 
Rennäring 
Bra information som underlag kan man få via: 
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/planering-och-
byggande/oversiktsplanering/underlag-for-oversiktsplaneringen/9.regional-tillvaxt-
naring-och-landsbygd-i-oversiktsplanen.html  
Länsstyrelsen utgår ifrån att samråd hålls med berörd sameby. 
 
Planhandlingar 
För bättre geografisk lägesidentifiering rekommenderar Länsstyrelsen att 

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/planering-och-byggande/oversiktsplanering/underlag-for-oversiktsplaneringen/9.regional-tillvaxt-naring-och-landsbygd-i-oversiktsplanen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/planering-och-byggande/oversiktsplanering/underlag-for-oversiktsplaneringen/9.regional-tillvaxt-naring-och-landsbygd-i-oversiktsplanen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/planering-och-byggande/oversiktsplanering/underlag-for-oversiktsplaneringen/9.regional-tillvaxt-naring-och-landsbygd-i-oversiktsplanen.html
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fastighetsbeteckning, för någon av de ingående fastigheterna inom planområdet, finns i 
planrubriken. 
 
Kommentar: 
Fornlämningar 
Efter samrådet av detaljplanen har arkeologiskt fältarbete genomförts. Resultatet av 
undersökningen visar att det inte finns några fornlämningar som berörs av detaljplanen.  
I dialog därefter har länsstyrelsen meddelat att inga ytterligare insatser gällande 
kulturmiljö krävs för att planen ska kunna genomföras (epost, Dag Lantz 
Antikvarie/Arkeolog Länsstyrelsen Västerbotten 2021-09-20). 
Därmed genomför kommunen inga förändringar i plankartan med anledning av 
kulturmiljöfrågan. 
 
Rennäring 
Kommunen har efter samrådet haft ytterligare dialog med samebyn och planområdet 
minskas för att inte påverka rennäringen negativt.  
 
Planhandling 
I planbeskrivningen framgår tydligt vilka fastigheter som detaljplanen omfattar samt av 
plankartans grundkarta. Ingen ändring görs i plannamnet.   
 

Lantmäteriet, enligt yttrande 2020-11-16 
Osäkra fastighetsgränser 
Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att fastighetsgränserna för Tegsnäset 8:4 
och s:1 redovisas i fastighetsregisterkartan med låg noggrannhet och är därför osäkra. 
Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha 
ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att 
antingen en del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa 
mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det 
lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar 
upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en 
fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan 
därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. 
 
Alla delar av allmän plats GATA ingår inte i ga:n 
På s. 14 i planbeskrivningen anges att ”Gatan utgörs redan i nuläget av en enskild väg, 
förvaltad av gemensamhetsanläggningen Tegsnäset ga:1”. En del av allmän plats GATA 
ingår dock inte gemensamhetsanläggningen. 
 

Förvaltning av Tegsnäset ga:1 
Lantmäteriet vill vidare upplysningsvis framföra att det i fastighetsregistret inte finns 
någon registrering om förvaltningen av Tegsnäset ga:1, men förvaltande förening för ga:n 
torde vara Tegsnäset – Norrfors vägsamfällighet. 
 
Kommentar: 
Osäkra fastighetsgränser 
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Kommunen och fastighetsägarna är medvetna om att gränsen är osäker och kommunen 
vill i detaljplanen säkerställa att den grusväg som passerar området är allmänt 
tillgänglig, detaljplanen reglerar därför området som allmän plats Gata. Samfälligheten 
Tegsnäset s:1 bör troligen ha sitt ursprung i just denna och i och med att den säkerställs i 
detaljplanen bedömer kommunen det som rimligt att ändå fortsätta processen med att ta 
fram en detaljplan utan att vara helt säker på exakt var gränsen går. Fastighetsägaren 
är också medveten om att ett område som teoretiskt skulle kunna vara kvartersmark nu 
blir allmän plats och accepterar det.  
 
Planbeskrivningen uppdateras så att det framgår att det endast är del av gatan som 
ingår i gemensamhetsanläggningen. 
 
Informationen kring förvaltning av Tegsnäset ga:1 noteras. 
 

Ubmeje tjeälddie, enligt yttrande 2020-11-18 
Ubmeje tjeälddie nekar utökning av Tegsnäsets industriområde på fastigheterna Tegsnäset 
8:4, 8:5 samt s:1, då detaljplanen kommer att medföra betydande negativ påverkan på 
rennäringen.  
 
Området ligger inom riksintresse för rennäringen 3 kap. 5 § Miljöbalken. 
Detaljplaneområdet kommer helt att omöjliggöra flytt med renar västerut mot 
Granöområdet då flyttleden helt försvinner.  
 
Området i sin helhet är ett mycket känsligt kärnområde för renskötseln och ett flertal 
flyttleder sammanstrålar till uppsamlingsplatsen för renhjordarna på Tegsnäsheden. 
Tegsnäsheden och dess närliggande renbetesområden är en förutsättning för att 
renskötseln över huvud taget ska kunna bedrivas i området.  
 
Området är en central betes- och uppsamlingsplats för renarna under hela 
vinterbetesperioden.  
 
Samebyn samlar och betar med renhjordarna i detta kärnområde och flyttar därefter till 
olika betesområden beroende på betessituation. I anslutning till Tegsnäsheden har 
Samebyn en befintlig renskötselanläggning.  
 
Påverkningarna för renskötseln med den tilltänkta expansionen av industriområdet samt 
de kumulativa negativa effekterna för renskötseln med denna kommer att bli så stora att 
renarna inte naturligt samlas på Tegsnäsheden.  
 
Tilläggas bör att redan nu har skogsbruket gjort stor påverkan på renbetet på 
Tegsnäsheden att ytterligare intrång EJ kan tolereras.  
 
Kommentar: 
Efter samrådet har diskussioner förts med samebyn med slutsats att området som 
planeras för industri kommer att minskats så att rennäringen ska påverkas mindre än i 
samrådsförslaget. Minskningen gör att detaljplanen inte kommer påverka rennäringen 
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negativt. Den föreslagna ändringen har skriftligen godkänts av samebyn.  
 

Umeåregionens brandförsvar, enligt yttrande 2020-11-11 
För att säkerställa räddningstjänstens möjligheter att genomföra en effektiv släckinsats i 
händelse av brand inom ett industriområde behöver tillgång till markbrandposter 
anordnas inom området. Avståndet från brandfordon till brandpost bör inte överskrida 
150 meter. Markbrandposterna behöver ha en kapacitet på 1200 l/min. 
 
Kommentar: 
Detta regleras inte genom planbestämmelser i detaljplanen. Information om brandposter 
läggs till i planbeskrivningen och överlämnas till fastighetsägaren som information inför 
fortsatt planering och projektering av området.  
 

Skellefteå Kraft, enligt yttrande 2020-11-02 
Vi har ingenting att erinra. 
 
Kommentar: 
Noteras.  
 

VAKIN, enligt yttrande 2020-10-28 
Avfall och återvinning 
Vakin ansvarar för insamling av hushållsavfall. Med hushållsavfall avses avfall som 
uppkommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. I alla 
lokaler där människor vistas uppkommer hushållsavfall. Beställning av hämtning av 
hushållsavfall görs hos Vakin. Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar 
och hämtas av valfri entreprenör. 
 
Vakin har inget att erinra under förutsättning att gällande NOA följs. 
 
Kommentar: 
Noteras.  
 

VAKIN, enligt yttrande 2020-11-16 
Vatten och avlopp 
Berörda fastigheter ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, sökande 
avser att enskilt lösa frågan om vatten, spillvatten samt dagvatten. Vakin har därmed ingen 
anledning att framföra synpunkter på detaljplanen.  
 
Enskilda spillvattenanläggningar för vilket fastighetsägaren ansvarar ska utföras enligt 
miljömyndighetens anvisningar och krav. Hänsyn bör tas till 6§ i vattentjänstlagen så att 
ytterligare exploatering inte medför påtvingad utvidgning av verksamhetsområdet för 
spillvatten.  
 
Kommentar: 
Detta regleras inte genom planbestämmelser i detaljplanen. Information om Enskilda 
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spillvattenanläggningar överlämnas till fastighetsägaren som information inför fortsatt 
planering/projektering av området.  
 

Ändringar i planhandlingar med anledning av inkomna synpunkter 
Plankarta  

 Delar av yta planlagd för industri i planområdets norra del tas bort ur plankartan.  
 

Planbeskrivning 
 Information om att en arkeologisk fältstudie har genomförts efter samrådet och att 

inga fornlämningar finns i planområdet läggs till i planbeskrivningen.  

 Planbeskrivningen uppdateras så att det framgår att det endast är del av gatan som 
ingår i befintlig gemensamhetsanläggning.  

 Information om brandposter läggs till i planbeskrivningen.  
 

Fortsatt hantering 
Efter att ändringarna som föreslås ovan genomförts kommer detaljplanen ställas ut på 
granskning för att sedan kunna antas av miljö- och byggnadsnämnden. 


