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Samrådsredogörelse 
Detaljplan för Söder torg 
inom stadsdelen Centrala stan, 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. 
 

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande. 

 

Sammanfattning av samrådredogörelsen 
Detaljplanen har varit utställd för samråd mellan 8 november–29 november 2021. 
Berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar har fått tillfälle att lämna 
synpunkter under samrådstiden. 

Planförslaget har också presenterats vid ett samrådsmöte (öppet hus) som hölls den  
11 november 2021 Samhällsbyggnads entré, i Skellefteå. Inbjudan till öppet hus sändes 
ut till berörda sakägare. Vid mötet deltog sju personer. Protokoll från mötet bifogas 
(bilaga 1).  

Under samrådet har 18 skriftliga yttranden kommit in. 13 yttranden med synpunkter 
har kommit in. 

Synpunkterna på detaljplanen har främst berört:  

 Den ökade trafikmängden utanför och inom planområdet 

 Försämrad trygghet i området  

 Att barnperspektivet inte beaktas  

 Störningar under byggtid 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 
 
 
 

   

 
 
 
  

   

 

 
 

Sida 2(2) 

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

Plankarta 

 Område avsatt för TORG har utökats och ersatt tidigare GATA 

 Justeringar angående utfartsförbud har gjorts 

 Planbestämmelse som anger att tillräcklig bärförmåga för bjälklaget ska utföras 
 Under rubriken upplysning framgår att exploatören ska redovisa förslag på 

dagvattenslösningarna innan startbesked ges. 
 Bestämmelse om att träd och plantering ska finnas inom område för TORG 
 Yta för sophantering under jord har säkerställts 
 Yta för pelare har säkerställts 
 Andel verksamheter har ändrats i syfte att tydliggöra att det är särskilt viktigt att 

få verksamheter mot Brogatan. 

Planbeskrivning 

 Sid.13 Text har uppdaterats gällande förslag till öppning av Brogatan 

 Sid.11 Text om barnperspektivet har justerats 

 Sid.10-11 Text om trygghet har justerats 

 Sid 13-14 Text om gestaltning utökats i enlighet med kvalitetsprogrammet 

 Sid.17 En redovisning av nuvarande och en bedömning av framtida trafikmängd 
kring Söder torg/Karlgård har lagts till.  

 Sid 18 Parkeringsnormen har justerats  

 Sid 21 Ny skuggstudie efter ny modell 

 Sid. 24-25 Text har kompletterats under rubriken konsekvenser av planens 
genomförande. 

Ett kvalitetsprogram har även tagits fram inför granskning.  

Utöver ovan nämnda ändringar har endast redaktionella förändringar genomförts. 
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Therese Kreisel         
Verksamhetschef plan         

 

 

 


