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Vä nnäs  Kommun 
Östra Järnvägsgatan 1 
911 81 VÄNNÄS 

  

 

   

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Dnr: POM 19/241 

Ändring av detaljplan för kvarteren FÄLLAN och ÅKERN 
m.m. inom VÄNNÄSBY INDUSTRIOMRÅDE, Vännäs 
kommun, Västerbottens län 
 

Hur samrådet har bedrivits 
Ändringen av detaljplan handläggs med standardförfarande. Förslag till 
detaljplan har varit föremål för samråd under perioden från och med 2020-11-
03 till och med 2020-12-01 och funnits tillgängliga på: 
 
• Vännäs kommun, plan- och byggavdelningen 
• Vännäs kommuns hemsida, www.vannas.se 
• Biblioteken i Vännäs och Vännäsby 

Inkomna yttranden  
Följande yttranden har inkommit till och med 2020-12-01. Dessa redovisas 
sammanfattat eller i sin helhet och kommenteras nedan. 
 

• Länsstyrelsen, 2020-11-10 

• Lantmäteriet, 2020-12-01 

• Trafikverket, 2020-11-10 

• Vattenfall Eldistribution AB, 2020-11-10 
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Samrådsyttranden 

1. Länsstyrelsen, 2020-11-10 
Behovsbedömning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförande av 
detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL 
Utifrån inkomna samrådshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran. 
 
Kommentar: - 

2. Lantmäteriet, 2020-12-01 
Delar av planen som bör förbättras 
 
OLOKALISERAT AVTALSSERVITUT 
I fastighetsförteckningen finns ett avtalsservitut för kraftledning, 24-IM11- 
44/243.1 som är olokaliserad. Generellt bör avtalsservitut/nyttjanderätter som 
påverkas av en planläggning om möjligt redovisas i grundkartan eller i en 
kartbild likt Skanovas ledning på s. 15 i planbeskrivningen. I detta fall kan det 
vara av betydelse för att bedöma om ledningen eventuellt kan påverka byggrätt i 
planen och därför måste flyttas. 
 
OTYDLIG GRÄNSBETECKNING 
I listan med ändrade planbestämmelser redovisas röd linje runt området som 
berörs av ändring, med ”planområdesgräns”. Se urklippet nedan. 
 

 
 
Vid en planändring så är det den befintliga detaljplanen som ändras. Begreppet 
planområdesgräns kan uppfattas som att en ny detaljplan som görs inom det 
berörda området, såsom en tilläggsplan. Tilläggsplaner är inte möjligt att göra 
eftersom det endast kan finnas en detaljplan för ett geografiskt område. 
 
NY PRICKMARK 
Planändringen innebär även att ny prickmark tillkommer längs Tegen 1s västra 
gräns. För att tydliggöra att denna prickmark är ny, kan även den markeras med 
rött likt de andra nya bestämmelserna. 
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HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING? 
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen 
(med hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av 
detaljplanen. 
 
Kommentar: Planbeskrivning kompletteras med en kartbild över Vattenfall 
Eldistributions ledningar i anslutning till planområdet. Ledningarna bedöms 
inte påverkas av planändringen enligt underlaget från ledningsägaren.  
 
Gränsbeteckningen för planområdets gräns förtydligas inför granskning till 
”Gräns för ändring av detaljplan”.  
 
Att ny prickmark tillkommit längs fastighetens västra gräns förtydligas i 
enlighet med lantmäteriets yttrande.  
 
Ändringen av detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan-
och bygglagen (SFS 2010:900). Planbeskrivningen uppdateras med 
hänvisning till SFS-nummer på s.4.  
 

3. Trafikverket, 2020-11-10 
Trafikverket har inget att erinra. 
 
Kommentar: - 
 

4. Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra 
 

Kommentar: - 
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Sammanfattning av inkomna yttranden  
Yttrandena berörde: 

- Avtalsservitut för kraftledning  
- Förtydliganden av gränser och beteckningar i plankartan 

 
Sammanfattning av ändringar i planhandlingar 
Följande har förtydligats i planbeskrivningen: 

- Information om Vattenfall Eldistributions ledningar i området.  

- Hänvisning till SFS-nummer 

Följande information har justerats eller lagts till på plankartan: 

- Förtydligande av ändrade och tillkomna planbestämmelser i plankartan.  

 
Efter samråd har exploatören tillsammans med kommunen kommit fram till att 
även pröva möjligheten för att inom planområdet kunna uppföra en padelhall.  
Inför granskning kommer därför plankartan att kompletteras med 
bestämmelsen [R1] - Idrottsändamål utan omfattande åskådarplats. De 
ändringar som föreslås bedöms fortsatt inrymmas inom detaljplanens syfte och 
den omgivningspåverkan som ändringarna förväntas medföra bedöms fortsatt 
vara låg. Bedömningen av ändringarnas förenlighet med detaljplanens syfte och 
de konsekvenser som ändringarna medför beskrivs i planbeskrivningen.  
 
Med anledning av att planförslaget ändrats efter samråd är möjligheten till 
begränsat standardförfarande inte längre aktuellt. Planhandlingarna kommer 
därmed ställas ut för granskning, enligt ramarna för ett standardförfarande, 
innan ändringen av detaljplanen kan antas.  
 
Övriga ändringar är främst redaktionella  



   

 

 

5 (5) 
 
Vä nnäs  Kommun 
Östra Järnvägsgatan 1 
911 81 VÄNNÄS  

 

 

Medverkande tjänstemän 
Samrådsredogörelsen har upprättats på uppdrag av Plan- och miljönämnden. 
Förutom kommunens tjänstemän har även planarkitekt på Tyréns AB 
medverkat i planarbetet.  
 
VÄNNÄS KOMMUN 
Plan- och miljönämnden 
 
Upprättad maj 2021 
 
Tore Forsberg     
Samhällsbyggnadschef, Vännäs kommun  
 
Peter Malmbo    
Samhällsplanerare, Vännäs kommun 
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