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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Granskningens genomförande 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2022-06-08, § 28 att göra detaljplanen för del av 
Arvidsjaur 6:1 - tomter Byggyrkesgatan/Teknikerstigen tillgänglig för granskning. Planförslaget har 
funnits tillgängligt för granskning under tiden 11 augusti till 1 september 2022 i kommunhusets 
reception. Förslaget har även funnits tillgängligt på kommunens hemsida.  
 
Underrättelse om granskning skickades till myndigheter, berörda kommunala förvaltningar samt 
sakägare enligt fastighetsförteckning och sändlista. Underrättelse om granskning har även skett på 
kommunens digitala anslagstavla. 

Inkomna synpunkter och kommentarer 
 
Länsstyrelsen 
Handlingar daterade 2022-08-09 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900).  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.  
 
Motiv för bedömningen  
Planförslaget syftar till att tillskapa ytterligare 7 villatomter vid Byggyrkesgatan/Teknikerstigen. 
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Planområdet ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse och befintlig infrastruktur. De synpunkter Länsstyrelsen hade i samrådsskedet har 
bemötts i samrådsredogörelsen. Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintressen enligt 
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att 
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken 
upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de 
boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
 
Naturmiljö  
Av samrådsredogörelsen framgår att Norrbottens ornitologiska förening har besökt området och 
bedömt att exploateringen inte kommer att påverka fågellivet. 
 
Kommunens kommentar 
Skrivelsen föranleder inget behov av justeringar i planen.  
 
Trafikverket 
Svar på begäran om yttrande gällande granskning gällande detaljplan för Arvidsjaur 6:1, 
Arvidsjaurs kommun.  
Arvidsjaurs kommuns diarienummer: 2021/38 Trafikverkets diarienummer: TRV 2022/92516 
Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget. 
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Kommunens kommentar 
Skrivelsen föranleder inget behov av justeringar i planen.  
 
Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall Eldistribution har inga nya synpunkter utöver samrådssvaret. Synpunkter i samrådet har 
beaktats.  
 
Kommunens kommentar 
Skrivelsen föranleder inget behov av justeringar i planen.  
 
Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-05-13) har följande  
noterats: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 
GENOMFÖRANDETID 
Enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd 2020:5 och 2020:6 så ska genomförandetiden vara 
en information kopplad till planområdet. På plankartan behöver det  
framgå vilken genomförandetid som ska gälla. 
 
Delar av planen som bör förbättras/ses över 
 
KONTROLLERA GRÄNSER MED 0,025 METERS LÄGESOSÄKERHET 
Ett antal gränser inom området är inlagda i den digitala registerkartan med mycket  
god lägesosäkerhet (0,025 meter), men dessa lägesosäkerheter kan vara missvisande. Det är möjligt 
att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. 
Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades 
nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan  
kontroll, med lägesosäkerheten 0,025. Det har i efterhand visat sig att många av  
dessa punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men 
inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.  
Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden 
där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 och vid behov kontrollmäta sådana 
gränser.  
 
PLANBESTÄMMELSER 
Bestämmelserna ”Huvudbyggnad ska placeras max 5 meter från fastighetsgräns  
mot gata varifrån angöring sker” och ”p1 - Huvudbyggnad ska placeras minst en  
meter från fastighetsgräns men högst 2,5 meter från gatan varifrån angöring sker”  
gäller inom samma egenskapsområde. Lantmäteriet uppfattar att dessa två strider  
mot varandra där det gäller hur långt ifrån gatan man högst/max får placera byggnaden. 
 
Bestämmelsen p1 är inte formulerad på samma sätt i plankartan som i planbeskrivningen (i listan 
med bestämmelserna). 
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Delar av planen som skulle kunna förbättras 
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets  
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 
 
ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSE 
Enligt Boverkets rekommendationer bör användningsbestämmelsen vara Bostäder  
istället för Enbostadshus. Vilken typ av bostadsbebyggelse som tillåts bör regleras  
med en egenskapsbestämmelse. 
 
HÖJD PÅ BYGGNADSVERK 
Formuleringen av bestämmelsen om nockhöjd har relaterats till gatan. Det är sannolikt bara ett 
skrivfel, ”Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 8 meter från angränsande gata”. 
 
Kommunens kommentar 
Plankartan har uppdaterats så att genomförandetiden om 120 månader nu framgår. 
 
Lantmäteriet har på uppdrag av kommunen i samband med framtagande av grundkartan tittat på 
gränspunkter inom det område som planen omfattar och bedömt att precisionen är tillräckligt bra för 
att vi ska kunna lita på punkterna. 
 
Planförslaget har justerats så att bestämmelsen ”Huvudbyggnad ska placeras max 5 meter från 
fastighetsgräns mot gata varifrån angöring sker” endast gäller där ”p1 - Huvudbyggnad ska placeras 
minst en meter från fastighetsgräns men högst 2,5 meter från gatan varifrån angöring sker” inte 
gäller inom samma egenskapsområde. Som planförslaget var skrivet tidigare stred bestämmelserna 
inte mot varandra utan kompletterade varandra men ändringen gjordes ändå för att förenkla tolkning 
av detaljplanen. 
 
Planbeskrivningen har uppdaterats så att bestämmelsen p1 är formulerad på samma sätt som i 
plankartan.  
 
Användningsbestämmelsen Enbostadshus har ändrats till Bostäder med en egenskapsbestämmelse 
om att det är enbostadshus som tillåts.  
 
Det stämmer att formuleringen av bestämmelsen om nockhöjd har relaterats till gatan. Syftet med 
detta är att säkerställa att tillkommande byggnader passar in i omgivningen.  
 
Privatperson 
Kommunen borde lägga in en 5 meter bred naturremsa nedanför fastigheten Lagbasen 14 som 
stäcker sig ut till naturområdet i öster (enligt grön markering nedan). På så sätt skulle man 
säkerställa att dagvatten från angränsande fastigheter inte rinner in på Lagbasen 14. Samtidigt skulle 
Lagbasen 14 även fortsatt ha tillgång till naturmark. 
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Kommunens kommentar 
Kommunen har övervägt förslaget att lägga in en naturremsa enligt förslaget ovan men gör 
bedömningen att det för områdets bebyggande är bättre om markområdet läggs ut som kvartersmark 
enligt gällande förslag. På så sätt skapas inga låsningar vid exploatering av området. 
Dagvattenfrågan ska lösas i bygglovet och kommunen kommer vid bygglov att begära in en 
noggrann beskrivning av hur marken ska utformas och hur man avser att ta hand om dagvattnet. 
 
Vad gäller tillgången till naturmark gör kommunen bedömningen att att Lagbasen 14 även 
fortsättningsvis har god tillgång till naturmark via gatan och den naturpassage som leder ut mot 
elljusspåret.  

Övriga förändringar i planförslaget 
Mindre justeringar har gjorts i texterna om befintliga VA-ledningar. Nedanstående text om 
eventuell mindre flytt av elljusspåret har tagits bort från planbeskrivningen då inget sådant behov 
har uppkommit under planprocessen: 
 
”Om det under processen ändå skulle visa sig att spåret skulle behöva flyttas vid en eventuell 
exploatering bedömer kommunen att det inte skulle påverka förutsättningarna för friluftsliv mer än 
marginellt. Det handlar i så fall främst om en mindre förskjutning av spåret i sidled (se bilden 
ovan). 
 
Övriga förändringar är främst redaktionella.  

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda 
Synpunkter från privatpersoner under samråd och granskning. Synpunkter från lantmäteriet vid 
granskning. 
 
 
 
 
Britta Lundgren     Erika Resin 
Samhällsplanerare     Plangranskare 
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