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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Samrådets genomförande 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2019-10-04 till 2019-10-26. 
Detaljplaneförslaget har skickats ut på remiss till berörda sakägare och statliga och kommunala 
myndigheter och kungjorts i dagspress (Piteå-tidningen och Norran) samt kommunens digitala 
anslagstavla. Samrådshandlingar har även funnits tillgängliga i receptionen i kommunhuset i 
Arvidsjaur samt på kommunens hemsida.  
 

Samrådsmötet 
Samrådsmötet tog plats på Spånhålan i Moskosel på kvällen tisdagen den 15:e oktober och 
annonserades ut i förväg i ovanstående tidningar, på kommunens hemsida och på information i 
receptionen. Närvarande från kommunens sida var Agneta Nauclèr och Erika Resin. Agneta 
presenterade hur handläggningen av ett detaljplaneärende går till från förslag till beslut, när och 
hur synpunkter kan lämnas samt vad planförslaget handlar om. Det var ca 15 personer som 
närvarade vid mötet inklusive Agneta och Erika samt Britt-Inger Lindgren och Eva Granström från 
Moskosel framtid ekonomisk förening. 
 
En synpunkt som framfördes var att Storstugevägens namnsättning var på fel ställe i grundkartan, 
detta har korrigerats.  
 
Större del av mötet handlade om vilka idéer och tankar Moskosel framtid ekonomisk förening har 
kring utvecklingen i byn och det ställdes många intresserade frågor till föreningen. 
 

Inkomna synpunkter och kommentarer 

Länsstyrelsen 
Handlingar daterade 2019-10-03 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Kommunens diarienummer MB-2019/340. 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Förslaget till rubricerad detaljplan strider inte mot de intressen länsstyrelsen har att 
bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Motiv för bedömningen 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en samlingslokal och servicepunkt med handel, 
gym, café/restaurant, kontor, tillfällig vistelse, bostäder, odling samt laddstationer för 
elbilar. 
 
Marken för tänkt verksamhet har tidigare använts för bensinmacksverksamhet. Marken 
är sanerad men planbeskrivningen bör klargöra hur den lilla återstoden av eventuell 
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förorening, som tidigare varit oåtkomlig på grund av kvarstående byggnad, ska tas om 
hand eller säkras upp, till exempel med någon planbestämmelse, så inte någon olämplig 
verksamhet hamnar ovanpå föroreningen. 
 
Förhållande till översiktsplan 
Planförslaget är inte helt förenligt med nu gällande översiktsplan, därför har ett utökat 
planförfarande använts. 
 
Kommunens kommentar 
Under sommaren 2019 har kompletterande saneringsåtgärder gjorts intill husets fasad, vid 
grundplattan och föroreningar har sanerats. Efter två saneringstillfällen på platsen bör det 
rimligtvis inte vara några föroreningar kvar, men då konsulterna inte lämnat in färdigställd rapport 
är det svårt att fastslå bortom allt tvivel. I avvaktan på rapport har ett väl tilltaget område 
villkorats för att förhindra att huset ställs ovanpå eventuell kvarvarande förorening och därigenom 
omöjliggör vidare sanering.  
 

Skanova 
Skanova har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. 
 
Kommunens kommentar 
- 
 
 
Trafikverket 
Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2019/109765, Samråd gällande detaljplan för Moskosel 
3:53, Moskosel 3:10, Arvidsjaurs kommun. 
 
Trafikverket brukar hävda ett byggnadsfritt avstånd om 30 m från E 45 men med hänsyn till 
omgivande bebyggelses närhet till E45 kan det i detta fall räcka med att plankartan utökas med sk 
prickmark fram till nuvarande byggnads placering. Detta för att säkerställa att ingen ny byggnad 
uppförs närmare E45 än den befintliga byggnaden (den som enligt planbeskrivningen ska ersättas 
med en ny). 
I övrigt noterar Trafikverket att Storstugvägen (väg 629) är felaktigt placerad på plankartan vilket 
ska korrigeras innan antagande. 
 
Kommunens kommentar 
Prickmark läggs ut på ytan mellan befintlig bebyggelses placering och fastighetsgräns närmst 
E45:an. 
 
Grundkartans namnsättning av Storstugevägen är korrigerad. 
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Försvarsmakten 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.  
 
Kommunens kommentar 
- 
 

Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade september 2019) har följande noterats:  
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
 
BEBYGGANDETS OMFATTNING  
Det finns en föreslagen planbestämmelse som innebär en begränsning av tillåten byggnation. I 
plankartan anges det att ”Största byggnadsarea är 40 % inom planområdet.” I planbeskrivningen anges 
att ”Inom planområdet föreslås en byggrätt på 40% av användningsområdet.” Lantmäteriet vill påpeka 
att vid båda dessa skrivningar kan det bli problem om en fastighetsägare skulle ansöka om 
fastighetsbildning innan en fastighet som berörs av en sådan planbestämmelse är bebyggd. Risken för 
att någon fastighet (stamfastighet eller styckningslott) skulle erhålla otillräcklig byggrätt skulle kunna 
innebära att fastighetsbildning inte skulle uppfylla villkoren för lämplighet i 3 kap 1 § 
fastighetsbildningslagen. Det är lämpligt att ange byggandets omfattning i förhållande till fastighet, t ex 
”Största byggnadsarea är [utnyttjandegrad:decimaltal] % av fastighetsarean inom användningsområdet” 
enligt planbestämmelsekatalogen. Om det är uppenbart att ett visst användningsområde inte ska delas upp 
i flera fastigheter kan man tänka sig en planbestämmelse om minsta tillåtna fastighetsstorlek.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Detaljplanens berör två fastigheter som är belägna både innanför och utanför detaljplanen. En del i planens 
genomförande är att se till att fastighetsgränser överensstämmer med planområdesgräns, t ex genom 
fastighetsreglering. En konsekvensbeskrivning för berörda fastigheter bör redovisas i 
genomförandebeskrivningen.  
 
Vidare står det att fastigheterna Moskosel 3:53 och 3:10 ingår i Moskosel ga:1. Då markanvändningen 
ändras behöver fastigheternas andelstal i gemensamhetsanläggningen ses över vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen. Eventuellt blir det aktuellt med en lantmäteriförrättning för att hantera detta.  
 
SKA EXPLOATERINGSAVTAL TECKNAS?  
I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas. Om avsikten är att sådant avtal 
ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, redan i samrådsskedet redovisa avtalens 
huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal i planbeskrivningen.  
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 
5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. 
exploateringsavtal. 
 
Kommunens kommentar 
Att gemensamhetsanläggningens andelstal kan komma att ändras utifrån ändrad användning och 
hur detta kan göras samt möjligheten till fastighetsrättsliga ombildningar i och med 
genomförandet av planen har förtydligats i planbeskrivningen. 
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Något exploateringsavtal kommer inte att tecknas i samband med detta planarbete, vilket har 
förtydligats i planbeskrivningen.  
 
Planbestämmelsen för exploatering är ändrad till ”största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean 
inom användningsområdet” och texten i planbeskrivningen är uppdaterad. 
 
 
 
 
 
Agneta Nauclèr 
Samhällsplanerare 
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