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Samrådsredogörelse 
Detaljplan för Bostadsområdet Backen 
Inom stadsdelen Sunnanå, Skellefteå kommun, Västerbottens län 

 

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för  
skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras i sin  
helhet på kommunens hemsida. Handlingen i sin helhet finns tillgänglig vid 
granskningsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, 
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå. 
 
Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00 

 
 
Samrådsredogörelsen sammanställer och bemöter inkomna synpunkter från 
sakägare, myndigheter och andra som berörs. 

Förändringar och kompletteringar inför det fortsatta planarbetet redovisas. 

Samrådsredogörelse 
Detaljplan för bostadsområdet Backen  
inom stadsdelen Sunnanå, Skellefteå kommun, Västerbottens län 
Detaljplanen upprättas med standardförfarande. 
Synpunkter som kommit in under samrådet redovisas nedan, tillsammans med 
kommentarer. De synpunkter som inte har kunnat tillgodoses redovisas också med 
motiv. 
 

Så här har samrådet gått till  
Detaljplanen har varit utställd för samråd mellan 31 maj – 22 juni, 2022. Berörda 
sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar har fått tillfälle att lämna 
synpunkter under samrådstiden. 
Under samrådstiden har 12 skriftliga yttranden kommit in. Alla inkomna yttranden 
innehöll synpunkter på planförslaget. 
Synpunkterna på detaljplanen har främst berört:  

• Placering av korsning mellan Lantmannagatan och den nya lokalgatan 
• Frågor rörande dagvattenhantering och påverkan på intilliggande områden 

samt påverkan på slutrecipient 
• Frågor om skötsel av parkmark 
• Frågor om eventuell risk för blockutfall och stabilitet 
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• Frågor om buller från trafik 

Ändringar inför granskning 
Efter genomfört samråd har följande ändringar av planförslaget gjorts: 
Plankarta 

• Vägområdet för lokalgatan genom bostadsområdet har bretddats 
• Byggrätterna för flerbostadshus har förlagts med större avstånd till gatan 
• Användningen park ändrats så att det är möjligt att placera dagvattenhantering 

inom planområdets parkytor 
• Bestämmelser om bullerskyddsåtgärder har lagts till för de ytor närmast 

Lantmannagatan som är avsedda att användas för bostäder samt för den del av 
planområdet som är avsett att användas för vård eller skolverksamhet 

• Lokalgatan har kortats i den del som ligger närmast Lantmannagatan 
Planbeskrivning 

• Texten om buller från trafik och spårtrafik har utvecklats och utökats med 
information om bullerbestämmelser för bostäder och för den del av 
planområdet som är planerat att användas för vård eller skolverksamhet 

• Figurerna om trafikbuller har förtydligats så att de visar användningsgränserna 
från detaljplanen 

• Text om ett kompletterande utlåtande angående risken för utfallande block 
samt stabilitet har lagts till. Utlåtandets slutsatser redovisas också sammanfattat 
i granskningshandlingen 

• En skrivning om markavvattningstillstånd och prövning av eventuell 
grundvattensänkning har gjorts 

• Text om hur sulfidjordshaltig silt ska hanteras har lagts till 
• Ett textavsnitt om detaljplanens påverkan på rennäringen har lagts till 
• En skuggstudie för den del av planområdet som planeras att användas för vård 

eller skolverksamhet har lagts till 
• Text om behovet av kvalitativa cykelparkeringar har lagts till 
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Verksamhetschef plan Planarkitekt  Planarkitekt 

 

 


	Samrådsredogörelse
	Detaljplan för Bostadsområdet Backen
	Inom stadsdelen Sunnanå, Skellefteå kommun, Västerbottens län
	På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för  skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras i sin  helhet på kommunens hemsida. Handlingen i sin helhet finns tillgänglig vid granskningsutställningen i stadshuset,...
	Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00
	Samrådsredogörelsen sammanställer och bemöter inkomna synpunkter från sakägare, myndigheter och andra som berörs.
	Förändringar och kompletteringar inför det fortsatta planarbetet redovisas.


	Samrådsredogörelse
	Detaljplan för bostadsområdet Backen
	inom stadsdelen Sunnanå, Skellefteå kommun, Västerbottens län

	Detaljplanen upprättas med standardförfarande.
	Synpunkter som kommit in under samrådet redovisas nedan, tillsammans med kommentarer. De synpunkter som inte har kunnat tillgodoses redovisas också med motiv.
	Ändringar inför granskning
	 Lokalgatan har kortats i den del som ligger närmast Lantmannagatan


