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Sammanfattning  
 

Samrådet för Förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 ägde rum 

mellan april och juni 2018. Under samrådet inkom synpunkter från 40 olika personer, 

organisationer och myndigheter. Kommunen har under samrådet genomfört olika möten 

och aktiviteter för att väcka engagemang, intresse samt för att informera om 

översiktsplanens frågor samt samla in synpunkter från kommuninvånare, fastighetsägare 

och övriga berörda. 

 

Under samrådet har en mängd olika frågeställningar lyfts som exempelvis: 

 Kommunens framtida industrier och verksamheter 

 Intressekonflikten Uppsalaåsen – nytt vattenskyddsområde - exploatering av 

bebyggelse och infrastruktur 

 Skutskär och Älvkarlebys utveckling, täthet och gestaltning 

 Intressekonflikten Totalförsvaret – Bebyggelseutveckling i Marma 

 Bostadsförsörjning och nya arbetstillfällen 

 Hållbar utveckling i en tid med klimatförändring 

 Energiförsörjning – vindkraft och vattenkraft 

 Infrastruktursatsningar sett ur ett regionalt och kommunalt perspektiv 

 Intressekonflikten värdefulla grönområden - exploatering 

 Orternas behov av utveckling; Långsand, Gårdskär och Älvkarleö bruk samt den 

övriga landsbygden 

 

Förslag till översiktsplan har nu bearbetas utifrån inkomna yttranden och ett nytt 

reviderat förslag finns framtaget. Processen fortsätter nu under utställningen med 

ytterligare ett tillfälle för dialog och möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny 

översiktsplan. 

 

I översiktsplanen tas kommunala mål, strategier och riktlinjer fram för underlätta vidare 

planering och lovhantering i kommunen. Flera av de synpunkter som kommit in 

efterfrågar en mer detaljerad styrning eller mer underlag. Översiktsplanen som ett 

övergripande dokument kan dock inte göras för detaljerad. Därför ger kommunen 

förslag på vidare arbeten i översiktsplanen.  
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1 Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 
 

Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 är Älvkarleby kommuns nya 

kommuntäckande översiktsplan. Planen ska ersätta den nuvarande översiktsplanen från 

2009.  

 

Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 syftar till att ge en övergripande 

vägledning för frågor som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. 

Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 handlar i huvudsak om hur kommunen 

ska utveckla sina prioriterade utvecklingsorter men fördjupar sig även inom ett antal 

andra områden som landsbygdsutveckling i strandnära läge, kust och hav, kommunens 

mindre orter samt landsbygden mellan kommunens alla orter.  

2 Samrådets syfte 
 

Samrådet för detta förslag till översiktsplan syftar till att förbättra de befintliga 

beslutsunderlag som ligger till grund för planförslaget. Samrådet syftar även till att ge 

sakägare, myndigheter och övriga berörda insyn i arbetet samt möjlighet att påverka 

planens utformning.  

3 Handlingar och material under samrådet  
 

Under hela samrådstiden har samrådshandlingarna funnits tillgängliga på kommunens 

hemsida. Både som en interaktiv digital version och som utskrivbara PDF-dokument.  

 

Följande handlingar har funnits tillgängliga under samrådet:  

 Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 

 Konsekvensbeskrivning (med Miljökonsekvensbeskrivning) 

 Kartor 

- Planförslag 

- Förutsättningar  

- Miljökvalitetsnormer  

- Riksintressen 

 Bilaga 1, Dialog Fallens dag 2017 

 Bilaga 2, Skoldialog 

4 Hur har samrådet bedrivits? 
 

Samrådet pågick mellan 20 april 2018 till och med den 29 juni samma år och har delvis 

bestått av bemannade möten och obemannade utställningar.  

 

De bemannade mötena ägde rum i: 

 Gårdskär, Föreningshuset, den 24 maj 

 Marma, Folkets hus, den 23 maj 

 Skutskär, Kommunhuset, den 7 maj & den 22 maj 

 Älvkarleby, Sörgärdets skola, den 15 maj 
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De obemannade utställningarna fanns tillgängliga mellan den 20 april och den 29 juni 

på följande platser: 

 

 Skutskär (Kommunhuset samt biblioteket). 

 Älvkarleby (Coop Konsum) 

 

Under samrådet har också tjänstemän från kommunen deltagit på ”företagarfrukost”. 

Vid detta tillfälle berättade kommunen lite kort om översiktsplanens intentioner för att 

väcka intresse hos företagare i kommunen. Under företagarfrukosten identifierades 

önskemålet om workshop med berörda näringsidkare i kommunen. Denna genomfördes 

den 27e september 2018. 

 

Under samrådets sista veckor var även tjänstemän från kommunen med på Fallens dag 

för att prata om översiktsplanen. Under Fallens dag fick kommunen flera viktiga 

synpunkter angående trafiksituationen och grönstrukturen i kommunens olika delar.  

 

Synpunkter på planförslaget kunde lämnas på olika sätt. Antingen kunde sakägare och 

myndigheter posta alternativt mejla direkt till kommunen. På kommunens hemsida 

fanns även ett svarsformulär där invånare och intressenter kunde lämna synpunkter. 

Även muntliga synpunkter från samrådsmöten lyfts i denna samrådsredogörelse. 

 

5 Vilka har lämnat synpunkter? 
 

Namn Organisation Namn Organisation 

Försvarsmakten Statlig myndighet Gästrike vatten AB Kommunalt bolag 

Trafikverket Statlig myndighet Älvkarlebyhus AB Kommunalt bolag 

Svenska kraftnät Statlig myndighet Vattenfall AB Företag 

Polisen Statlig myndighet Fortum AB Företag 

Länsstyrelsen, Uppsala 

län 

Statlig myndighet   

  Moderaterna, 

Älvkarleby 

Politiskt parti 

Gästrike 

Räddningstjänst  

Kommunalförbund Centerpartiet, 

Älvkarleby 

Politiskt parti 

Region Uppsala Sekundärkommun Socialdemokraterna, 

Älvkarleby 

Politiskt parti 

    

Östhammars kommun Kommun SPF Seniorerna Laxen Intresseorganisation 

Tierps kommun Kommun Naturskyddsföreningen Intresseorganisation 

Gävle kommun Kommun Älvkarleby IK Idrottsklubb 

Tekniska avdelningen, 

Älvkarleby kommun 

Kommun   

Byggavdelningen, 

Älvkarleby kommun 

Kommun Antal yttranden från 

privatpersoner: 7 st 
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6 Synpunkter uppdelat på intresseområden 

6.1  Bebyggelse- och förändringsområden 

6.1.1 Kommunövergripande  
 

Tekniska avdelningen, Älvkarleby kommun ställer sig frågande till täthetsgrader i 

utvecklingen som (s.29). Är det relevant här i kommunen? Betyder orden och 

innebörden något för kommande planering? 

 

 
 

Älvkarlebyhus skriver att målet om ca 50 bostäder i en blandning av villor, bostads- 

och hyresrätter om året, kommer lägga ett stort ansvar på Älvkarlebyhus.  

En förutsättning för att kunna bygga ut nya bostadsområden med flerbostadshus är en 

förtätning i centrala delar inom kommunen. Förtätning och en ökad befolkning ger 

utrymme för att bibehålla och också öka servicen med affärer, servicebutiker etc. 

En större flexibilitet i detaljplaner för att kunna möjliggöra olika våningsantal på 

flerbostadshus utifrån ekonomiska villkor. 

 

I flera av våra nuvarande bostadsområden har vi en låg förvärvsfrekvens. Detta är ett 

mönster som måste brytas om vi skall kunna bygga nya bostäder med förutsättningar till 

det goda livet. Det finns en uppenbar risk att det byggs in ett utanförskap i våra områden 

som blir svårt att frångå om inte mönstret bryts. 

 

Region Uppsala anser att det är positivt att Älvkarleby möter det ökade behovet av fler 

bostäder i Uppsala län genom att ange 1500 nya bostäder som långsiktigt planeringsmål. 

Utbyggnaden planeras i första hand i stationsnära lägen, vilket ligger helt i linje den 

regionala utvecklingsstrategin. Stationsorterna bedöms få ökad betydelse i takt med att 

tillgängligheten ökar genom dubbelspår i Skutskär, järnvägstunnel genom Gamla 

Uppsala och byggande av fyrspår mellan Uppsala och Stockholm. Denna utveckling 

stärks ytterligare av nya investeringar i dubbeldäckartåg, ombyggnad av Upptågets 

stationer samt ett ökat resande i stråket. 

 

Befolkningen beräknas utifrån detta öka med omkring 3500 personer, eller omkring 100 

personer per år. Beroende på befolkningens demografiska sammansättning kommer 

detta att kräva utbyggnad av viss kommunal service, exempelvis förskolor och 

äldreomsorg. Som ansvarig för hälso- och sjukvårdens dimensionering ser Region 

Uppsala fram emot en dialog om hur kommun och region ska kunna möta behoven av 

en utvecklad nära vård för en växande befolkning. 

 

 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Täthetsgraderna som beskrivs i översiktsplanen är viktiga för att beskriva platsens 

redan bebyggda miljö. Detta eftersom den redan befintliga miljön utgör grunden 

för vad som är lämpligt i framtida planeringen. Avsnittet som berör täthetsgrader i 

översiktsplanen kommer att utvecklas för förtydligande.  
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Naturskyddsföreningen skriver att det finns anledning att göra en prognos för 

exploaterings- och markbehovet på längre sikt; vilken befolkningsökning kan man tänka 

sig i olika scenarion? I vilken grad krävs att bebyggelse måste ske strandnära där 

orsaker och alternativ beskrivs. Kan bostadsmarkbehovet delas upp i olika kategorier 

(hyresrätter, bostadsrätt, villor, strandnära villor)? Vad är behovet av mark för andra 

verksamheter; industri på kort och lång sikt? 

 

Hur går processen till när mark för exploatering väljs ut? Är det till följd av markägares 

förfrågan? Man kunde tänka sig att man i ÖP föreslår områden för exploatering till följd 

av lämplighet, d.v.s. mark där motstående markanvändningsintressen är ringa och där 

förutsättningar för exploatering är bra. 

 

Underlagen i både ÖP08 och ÖP18 är ytterst bristfälliga för rimliga avvägningar mellan 

olika markanvändningsintressen. Man är däremot rask att peka ut ytor för exploatering; 

gärna strandnära. Den enda diskussionen som förs i ÖP18 är om en yta berör 

naturreservat, föreslaget naturreservat eller ett Natura2000-område eller övriga 

riksintressen.   

 

På sida 13 i konsekvensbeskrivningen finns en lista på de föreslagna 

exploateringsytorna. Vilka miljöintressen som berörs (enligt ÖP18) finns beskrivet i 

KB18, s23-24. Det står (KB, s25): ”Särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer anges på 

kartor”, vilket alltså inte stämmer, mycket höga värden kan alltså finnas utanför såväl 

som låga innanför det som finns på kartorna. Vidare citat: ”Sammantaget bedöms 

översiktsplanen värna om och bidra till att stärka de natur- och kulturmiljövärden som 

finns inom kommunen. De förändringsförslag som översiktsplanen innehåller bedöms 

gå att förena med natur- och kulturmiljövärdena förutsatt att hänsyn tas i fortsatt 

planering”. (Vi har svärtat upp det subjektiva där alltså underlagsdata saknas för att 

uttala sig egentligen). Utveckla gärna hur man i praktiken kan stärka natur- och 

kulturmiljövärden och exemplifiera! 

 

Gällande utveckling av bebyggelse skriver Naturskyddsföreningen att dessa 30 

områden i huvudsak överlappar LIS-områdena och innehåller lokalt också höga natur- 

och friluftsvärden. Många ytor har felaktig geometri; är slarvigt arronderade. En del av 

området söder om Älvkarleby järnvägsstation, med höga/ mycket höga naturvårds- och 

friluftsvärden (enligt LIS-karteringarna) ligger också inom 300m-strandskyddszonen 

men verkar inte vara registrerat som LIS-objekt. Bebyggelseyta överlappar område vid 

minigolfbanan i Skutskär inom förslag till naturreservat vilket inte borde vara ok. I 

södra delen av Tegelbruksområdet finns fina sandgräsmarker borde restaureras. Här 

finns också skredrisk enligt utredning. Höga friluftslivs-/ naturvärden finns inom A11 

(gammalt lövskogsområde utanför Stationssamhället och söder om järnvägsstationen). 

Detta område ligger också inom 300m-strandskyddszonen och borde inte godkännas för 

exploatering. Det finns i övrigt inget skäl att ödsla tid på att peka ut värdefulla delar 

inom ”Utveckling av bebyggelse”-ytorna i övrigt. Hänvisar till det sagda ovan; att 

mycket viktiga underlag saknas i ÖP18. 
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Moderaterna i Älvkarleby skriver att planens tanke med att koncentrera byggnation av 

bostäder och industri runt järnväg är i princip rätt och görs idag i hela Sverige. 

Moderaterna bedömer dock att det räcker med en koncentration till de två utpekade 

tätorterna Skutskär och Älvkarleby. Orten Marma har begränsningar från försvarets sida 

som hämmar utvecklingen.  

 

Vidare föreslår de tillskapande av två nya områden för odling och kolonistugor av 

enklare format utan vatten och avlopp varav ett område i närhet av Dalälven.  

 

Mellan Långsand och Gårdskär bör kommunen möjliggöra för nya fritids- och 

permanentbostäder. Området bör planeras för 300 tomter och möjlighet till båthamn. 

Detta kommer att ytterligare innebära ekonomisk tillväxt genom framförallt handel och 

servicenäringen.  

 

Moderaterna stödjer en koncentration av nya boenden i Skutskärs centrum samt 

Älvkarleby. Det ska vara lätt för byggherrar att etablera sig i kommunen.  

 

SPF Seniorerna LAXEN skriver i sitt yttrande att det är viktigt att planera för ett 

varierat boende för bland annat åldersgruppen 65-70+ i Älvkarleby, Marma och 

Gårdskär.  

 

Gävle kommun skriver att både Gävle kommun och Älvkarleby kommun lyfter fram 

orterna Furuvik (Ytterharnäs) – Skutskär som prioriterade utvecklingsorter. Orternas 

bebyggelseområden och strukturer är idag redan sammanflätade och Gävle kommun ser 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Den framtida befolkningsökningen i kommunen är svår att prognostisera.  

De prognoser som på senare tid tagits fram av både SCB och Region Uppsala visar 

på en mindre ökning alternativt en minskning av kommunens invånarantal. Dessa 

prognoser baseras på den tidigare befolkningsutvecklingen i kommunen samt 

vilken övrig utveckling som skett. Ska vi lyfta fram de senaste årens 

bostadsbebyggelseutveckling i kommunen som ett exempel så är det inte konstigt 

att den framtida prognosen visar på en mindre ökning då det knappt byggts några 

nya bostäder i kommunen förutom enbostadshus.  

Till skillnad från de prognoser som tagits fram har Älvkarleby kommun en vilja 

om att växa. Och ska vi växa måste vi vara förberedda på detta. Översiktsplanen 

pekar alltså ut flera möjliga utbyggnadsområden för att kunna möta upp flera olika 

scenarion.  

 

Gällande processen för utpekande av föreslagna markanvändningar så föregås 

denna alltid av en avgränsning av vilka planeringsunderlag som ska användas i 

planeringsprocessen. Kommunens tjänstemän har tillsammans med konsulter valt 

ut de underlag som på en översiktlig nivå tillför något till planeringen. 

Naturskyddsföreningens önskan om att mer detaljerat granska varje 

exploateringsområde är ogörbart i denna redan långa process. Kommunen vill 

poängtera att nya exploateringsområden som pekas ut översiktsplanen också ska 

detaljplaneras. Det är i detta skede som lämpligheten prövas ytterligare och mer 

detaljerat.  
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ett behov av en gemensam planering (tätt samarbete) och samsyn kring de gemensamma 

utvecklingsfrågorna.   

 

Gästrike Vatten AB skriver att en förtätning av bebyggelsen och verksamhets-

/industriområden ställer krav på samordning av olika intressen och på vilket sätt det kan 

ske behöver fördjupas för att undvika risken att föreslagna riktlinjer för olika områden 

inte blir det vägledande verktyg att arbeta efter. Som exempel sammanfaller utveckling 

av Skutskärs södra industriområde med område för nytt vattenskyddsområde i Mon 

vilket utgör en potentiell målkonflikt. Grönområden kan med fördel strategiskt 

samordnas med områden viktiga för vattenförsörjning och förstärkt hållbar 

dagvattenhantering. Planen bör också kompletteras med ett resonemang kring 

geografiska områden som riskerar påverkas/översvämmas vid skyfall samt vilka 

avvägningar som tagits då exploatering planeras på dessa områden.  

 

Utbyggnaden av ett nytt vattenverk i Mon föreslås arbetas in i planförslaget då är det är 

en viktig regional och mellankommunal fråga. 

 

Centerpartiet lyfter översiktsplanens utvecklingsområden och menar att strategin är 

bra. Detta eftersom Centerpartiet verkar för att hela landsbygden skall leva. 

Landsbygden och tätorten är beroende av varandra och utgör en helhet. För att skapa en 

långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling på landsbygden bör anläggningar som gynnar 

turism och friluftsliv, areella näringar och annan landsbygdsutveckling prioriteras.  

 

Kommunens byggavdelning skriver att texten i följande riktlinjer för Klimat och risk i 

avsnitt 2.4.2 Bebyggelse- och infrastruktur bör ses över: 

 

• Ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt behöver ha en lägsta 

grundläggningsnivå på 2,0 meter över havet med anledning av stigande havsnivå på 

grund av klimatförändringar. 

 

Vore önskvärt att utformningen av punkten ses över, oklart när den ska gälla och om det 

är medelhavsnivå man menar. 

 

Under samma riktlinje anges även: 

 

• Vid nyexploatering eller förtätning inom 150 meter från transportled för farligt gods 

ska risksituationen beskrivas och bedömas. Risksituationen och olägenheterna för 

människor och miljö ska även analyseras och bedömas inom 100 meter från en 

bensinstation. 

 

Vore önskvärt att även denna förtydligas. Vad menas med nyexploatering eller 

förtätning? Flera av bostadsområdena längs med 76:an utgörs av ej detaljplanelagd 

mark och det kan då bli svårt att veta hur man ska förhålla sig till riktlinjen i 

bygglovsprövningen. 

 

Likaså bör följande riktlinje för iögonfallande placeringar i öppna landskap under 

avsnitt 2.4.6 Landsbygden ses över då syftet med placeringen av byggnaderna är i sig 

bra, men vore önskvärt att se över de nämnda exemplen med tanke på konflikter med 

naturvärden. 
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Slutligen anser byggavdelningen att riktlinjen för djurhållning i avsnitt 6.12 Miljö och 

risk bör ser över. Under kapitlet anges att Älvkarleby kommun har tagit fram förslag till 

riktlinjer avseende skyddsavstånd vid hästhållning som kan utgöra ett stöd vid 

tillståndsgivning och planering.  

 

Byggavdelningen känner inte till att någon separat riktlinje för detta finns för 

kommunen, men att skrivningen finns med i den gällande översiktsplanen. Då mycket 

forskning skett på området sedan den senaste översiktsplanen togs kan skyddsavstånden 

behöva ses över. 

Vore även önskvärt att skyddsavstånden läggs under kapitel 2 där övriga nya riktlinjer 

ligger. 

 

 
 

Tekniska avdelningen, Älvkarleby kommun skriver om bebyggelseutvecklingen i 

Skutskär och närliggande områden.  

Planera för och möjliggör bebyggelseutveckling på östra sidan av Bodaån-Dalälven. 

Vid nuvarande Ytterboda/Överboda-området bör bostäder kunna byggas och ifall 

Rotskär kopplas ihop med området, genom t.ex. en bro blir det en bra transportmöjlighet 

vidare ut till badstränderna och Långsand. Skutskär kan då växa även i den riktningen. 

Utnyttja vattenstråket i området istället för att se vattnet som en avgränsning för 

Skutskär här.  

Planeringen för Överboda –Ytterboda bör kunna utvecklas och kompletteras (s. 38). Det 

nämns bara tre orter som det ska satsas på. 

  

 
 

Naturskyddsföreningen ställer sig frågande till varför tänkbart bebyggelseområde 

väster om Skutskärs järnvägsstation avfärdas då det är markbrist. Ett problem där kan 

dock vara brist på med höglänt mark.  

 

Socialdemokraterna i Älvkarleby vill se att nya industriområden tas fram i norra 

Skutskär. Förslagsvis mitt emot Stora Ensos huvudport och kring Skutskärs gamla 

station. Vidare anser de att den föreslagna utvecklingen i de nordliga delarna av 

Skutskär södra industriområde bör strykas och att området istället bör förbli naturmark.  

 

Vidare skriver socialdemokraterna att Bodaåns industriområde får leva kvar för enklare 

småindustri och att planerna på att göra om till bostadsområde tas bort. 

 

Angående bostadsbebyggelse anser det saknas fler nya områden för villor/radhus typ 

Liljebacken. I förslaget finns enbart förtätning i centrumnära läge. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Utveckling av bostäder öster om Dalälven frångår den beslutade 

utvecklingsstrategin. Utvecklingsstrategin innebär att kommunen ska verka för att 

utveckla områden i kollektivtrafiknära lägen. Med den gällande 

strandskyddslagstiftningen är det också svårt att utveckla Överboda-Ytterboda då 

området omfattas av ett utökat strandskydd om 300 meter.   

Kommunens svar på synpunkterna:  
Byggavdelningens synpunkter har beaktats och de berörda styckena i texten har 

reviderats.   
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6.1.2 Älvkarleby 
 

Försvarsmakten skriver att tre områden intill järnvägsstationen: Området sydöst om 

järnvägen utsätts för en ljudutbredning motsvarande 60 dBA, Impuls respektive 90 

dBC, Lx från den verksamhet som bedrivs vid Marma skjutfält. Inom detta område kan 

inte bostäder etableras utan att skada på riksintresse för totalförsvarets militära del 

uppstår. Den påtagliga skadan på riksintresse består i att Försvarsmaktens verksamhet 

vid Marma skjutfält vid kommande prövningar enligt miljöbalken får vidkännas 

inskränkningar eller förbud. Vad avser övriga två områden ska alla plan och lovärenden 

inom influensområdet samrådas med Försvarsmakten. 

 

Området intill idrottsplatsen: Området utsätts för en ljudutbredning motsvarande 90 

dBC, Lx från den verksamhet som bedrivs vid Marma skjutfält. Inom detta område kan 

inte bostäder etableras utan att skada på riksintresset för totalförsvarets militära del 

uppstår. 

 

Älvkarleby centrum: Delar av det södra området (Brännmon) utsätt för en 

ljudutbredning motsvarande 90 dBC, Lx från den verksamhet som bedrivs vid Marma 

skjutfält. Etablering av bostäder kan således komma att skada riksintresset för 

totalförsvarets militära del. Alla plan- och lovärenden inom influensområdet ska 

samrådas med Försvarsmakten. 

 

Området vid Nygård samt området nordväst om Lanforsen utsätts för ljudutbredning 

motsvarande 60 dBA, Impuls respektive 90 dBC, Lx från den verksamhet som bedrivs 

vid Marma skjutfält. Inom detta område kan inte bostäder etableras utan att skada på 

riksintresset för totalförsvarets militära del uppstår. 

 

 
 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har sett över de föreslagna utvecklingsområdena och föreslås 

förändringar som bättre anpassar sig till rådande bullervärden. I Marma föreslås 

ingen utveckling av bostäder inom områden som utsätts för buller. I Älvkarleö 

revideras föreslagna områden och i Älvkarleby så ligger samtliga 

utvecklingsområden utanför Totalförsvarets influensområde från skjutfältet i 

Marma.  

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen föreslår utveckling av nytt industri/verksamhetsområde i Bultbo, 

väster om Skutskär.  

 

Tebo industriområde föreslås även fortsättningsvis pekas ut som 

förändringsområde för att på sikt utveckla området med bostäder. Föreslaget 

industri/verksamhetsområde i Bultbo ger befintliga verksamheter i Tebo stora 

utvecklingsmöjligheter men på annan plats i Skutskär.  
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Boende i Älvkarleby skriver i ett yttrande att föreslaget utbyggnadsområde och utpekat 

LIS-område i södra Älvkarleby riskerar att medföra en negativ påverkan på den 

biologiska mångfalden i området, samt sänka områdets kulturella och sociala värden. 

De boende yrkar på att dessa områden ska ta bort i förslaget till översiktsplan.  

 

 
 

En privatperson i Älvkarleby menar att exploatering i skogsområdena öster om 

Brännmon samt nordost om Tallbacken inte är önskvärt. Istället föreslår författaren att 

fler bostäder byggs i anslutning till idrottsplatsen i Älvkarleby.  

 

 
 

En annan privatperson anser att kommunen bör se över möjligheten att utnyttja 

området vid gamla äldreboendet på Östanån (de byggnaderna borde väl 

mögelsaneras/rivas och i samband med det borde man kunna planera in ett antal 

bostäder på detta område och därmed freda andra föreslagna utbyggnadsytor). 

 

 
 

Socialdemokraterna i Älvkarleby skriver att kommunen måste ta i beaktande att 

området bakom Barrvägen idag är ett av Älvkarlebys viktigaste rekreationsområden och 

ny bebyggelse där kommer minska Älvkarlebybornas rekreationsmöjligheter då passage 

till naturområden på andra sidan Riksväg 76 är starkt begränsad av bland annat 

viltstängsel och höga hastigheter. 

 

Vidare anser de att den del av utvecklingsområdet vid Furuvägen är olämpligt att 

bebygga då det finns område med ett par meter hög berggrund i dagen. 

 

Älvkarleby Idrottsklubb är positiv till att området runt Älvkarleby IP bebyggs. 

Tillsammans kan vi skapa ett attraktiv boende med idrott och rekreation. Ur 

trafiksäkerhetssynpunkt samt boendesynpunkt (här är det risk att vi stör grannar vid 

träning och match) är inte b-planen en bra placering. Man bör heller inte bebygga direkt 

in på idrottsplatsen. 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen föreslår i utställningshandlingen att området vid Östangård pekas ut 

som prioriterat utvecklingsområde för bostäder.      

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har tittat närmare på synpunkten och vill framföra att området intill 

idrottsplatsen är olämplig på grund av de gällande riksintressena i området. 

Området öster om Brännmon och Tallbacken pekas därför fortsatt ut som 

utvecklingsområde för bostäder.     

Kommunens svar på synpunkterna:  
Utveckling av bostäder öster om Dalälven frångår den beslutade 

utvecklingsstrategin. Utvecklingsstrategin innebär att kommunen ska verka för att 

utveckla områden i kollektivtrafiknära lägen. Med den gällande 

strandskyddslagstiftningen är det också svårt att utveckla Överboda-Ytterboda då 

området omfattas av ett utökat strandskydd om 300 meter.   
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Älvkarleby IK förslår därför att man flyttar b-planen och lägger den på idrottsplatsens 

område. Man bebygger b-planen och skapar ett större område för idrott och rekreation 

med tilliggande grönområde. Man bör ha ett visst avstånd från IP och den nya 

bebyggelsen. Annars kan det skapa irritation och att man störs sig på ljud och bollar 

som flyger vid matcher och aktiviteter. 

 

 

6.1.3 Marma 
 

Området vid tennisbanorna: Området utsätts för en ljudutbredning motsvarande 60 

dBA, Impuls respektive 90 dBC, Lx från den verksamhet som bedrivs vid Marma 

skjutfält. Inom detta område kan inte bostäder etableras utan att skada på riksintresset 

för totalförsvarets militära del uppstår. 

 

Området vid Kronsäter: Området utsätts för en ljudutbredning motsvarande 60 dBA, 

Impuls respektive 90 dBC, Lx från den verksamhet som bedrivs vid Marma skjutfält. 

Inom detta område kan inte bostäder etableras utan att skada på riksintresset för 

totalförsvarets militära del uppstår. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Föreslagna utvecklingsområden tas bort från planförslaget.   

Kommunens svar på synpunkterna:  
Området kring Älvkarleby IP föreslås pekas ut som sportområde i 

markanvändningskartan. Detta medför att idrottsklubben och fastighetsägaren ges 

möjlighet att vidare utvecklare idrottsplatsen.   

Det tidigare utpekade utvecklingsområdet för bostäder i anslutning till 

idrottsplatsen förslås tas bort.  
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6.2  Infrastruktur  

6.2.1 Teknisk försörjning – Kommunövergripande   
 

Elförsörjning  

 

Svenska kraftnät önskar att Älvkarleby kommun tar motsvarande hänsyn vid planering 

av ny bebyggelse invid befintliga stamnätsledningar som Svenska kraftnät gör vid 

byggnation av nya ledningar. För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy 

uppfylls ska ny bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 80 meter från 

en 220 kV-ledning respektive 130 meter från en 400 kV-ledning. Vi vill förtydliga att 

de schablonavstånd vi angett på 80 respektive 130 meter gäller för de områden där det 

passerar endast en ledning. 

 

Svenska kraftnät önskar att våra ledningar synliggörs i aktuell plan. Stamnätet för el går 

att hämta via Geodataportalen, se mer information nedan. 

I kapitel 6.12 Teknisk försörjning under rubriken Elnät bör det framgå att det finns 

stamnät i kommunen och att säkerhetsavstånd och rekommendationer givna ovan ska 

beaktas vid planering av verksamheter invid dessa anläggningar.  

 

Svenska kraftnät vill slutligen framhålla vikten av att kommunen planerar för den mark 

som kan komma att behövas för nya kraftledningar vid upprättande av 

vindkraftsutbyggnad. Så länge våra rekommendationer beaktas har Svenska kraftnät 

inga invändningar mot aktuellt förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun. 

 

Nya exploateringar medför ett behov av både nya ledningar och nya nätstationer för 

elförsörjning. Nya ledningar är i stort sett alltid markförlagda kablar i tätbebyggt 

område men kan vara både markförlagda kablar och ledningar byggda i luft på 

landsbygden.  

 

För att undvika magnetfält ska avstånd från station till stadigvarande vistelse vara minst 

5 meter. För att undvika brandrisk ska avstånd mellan station och brännbart material 

vara minst 5 meter.  

 

En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till anslutningspunkt är cirka 200 m. 

Det kan dock variera beroende på nätstationens kapacitet och områdets elförbrukning. 

 

 
 

Vindkraft 

 

Utifrån olika aspekter behöver hänsyn tas till väg- och järnvägsanläggningar vid 

lokalisering av vindkraftverk. Kommunen bör i sin planering tydliggöra att avstånd till 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har lyft in kraftledningar i bakgrundskartan och även lagt till önskat 

textavsnitt i avsnitt 6.11 som behandlar elnätet. Föreslagna bostadsområden och 

andra områden med stadigvarande vistelse som pekas ut i översiktsplanen ritas ut 

minst 80 meter från kraftledning i kartan, krävs större skyddsavstånd ska detta 

prövas i detaljplaneläggning.  
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vägområde ska vara minst vindkraftverkets totalhöjd, och avstånd till närmaste spårmitt 

ska vara vindkraftverkets totalhöjd utökad med 20 meter. I båda fallen gäller dock ett 

minsta avstånd på 50 meter.  

 

Vindkraftverk kan också påverka de inflygningszoner kring en flygplats inom vilka 

flygplanen påbörjar sina start- och landningsprocedurer. Alla byggnationer över 20 

meter ska därför lokaliseringsbedömas av LFV samt berörd flygplats. Föremål med en 

höjd av 45 meter eller högre över mark-eller högre över mark- eller vattenytan ska 

dessutom hindermarkeras, enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155).  

 

Värt att tänka på är också att vindkraftverk i skogsmiljö kan försvåra 

skogsbrandbekämpning, sjö- och våtmarkskalkning samt skogsgödsling som utförs med 

hjälp av flygplan. 

 

Naturskyddsföreningen skriver att det inom utpekat område för vindkraft finns en del 

kända naturvärden. Det finns inget skäl att ödsla tid på att peka ut värdefulla delar inom 

”Föreslagen vindkraft”-ytan i övrigt. Hänvisar till det sagda ovan; att mycket viktiga 

underlag saknas i ÖP18. 

 

Moderaterna i Älvkarleby anser inte att kommunen ska uppge områden för vindkraft 

på land och menar att frågan bör läggas åt sidan.  

 

Moderaterna skriver även att IT mer tydligt måste ingå i planeringen av infrastruktur. 

Detta för att säkerställa att ambitionsnivån hålls på högsta nivå och inte lämnar helt åt 

den privata marknaden.  

 

 

6.2.2 Trafik och transport - Kommunövergripande  
 

Tierps kommun ser positivt på att Älvkarleby kommun avser utveckla järnvägsorterna 

och stärka underlaget för hållbara transporter, något som även Tierps kommun aktivt 

arbetar för. Tierps kommun anser det även positivt att det regionala perspektivet tydligt 

lyfts fram i förslaget till översiktsplan. 

 

Trafikverket skriver att kommunen i samband med större etableringar, såsom stora 

verksamhets-, industri- och bostadsområden, är det viktigt att kommunen i ett tidigt 

skede ser över hur trafikförsörjningen ska ske till, från och inom området. Även om det 

aktuella området byggs ut i etapper är det viktigt att en strategisk plan finns för hur 

trafikförsörjningen ska ske när området är fullt utbyggt. Trafikverket anser att den 

lokala trafiken i första hand ska hänvisas till det lokala gatunätet och att interna 

trafiklösningar inom utbyggnadsområdet, med kopplingar till befintligt lokalt vägnät, 

ska försörja trafikströmmarna. Detta för att det övergripande vägnätet inte ska komma 

att fungera som lokalgata och framkomligheten därmed försämras för den regionala 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Till utställningen av planen föreslår kommunen att utbyggnadsområde för 

vindkraft på land tas bort. Det är således endast energiutvinningsområdena till havs 

som förblir.  
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trafiken. Sådana lösningar kan också ha en negativ inverkan på trafiksäkerheten. 

Trafikverket anser att dialogen kring åtgärder såsom avsmalningar samt 

cirkulationsplats på väg 76 bör utvecklas. 

 

Trafikverket anser att redovisningen av buller från trafikinfrastruktur på s.52 i planen 

bör förtydligas då den i nuläget är något svårtolkad.  

 

 
 

Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan inverka på 

trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så kallade 

byggnadsfria avståndet (47 § väglagen). Den tillståndspliktiga zonen sträcker sig 

generellt 12 meter från den allmänna vägens vägområde. Utmed med de flesta större 

vägar har zonen utökats efter beslut från Länsstyrelsen. I Älvkarleby kommun har 

Länsstyrelsen fattat beslut om utökad tillståndspliktigt zon till 50 meter för E4 och 30 

meter för väg 76 och 291, som framgår av översiktsplanen. Länsstyrelsens tillstånd 

krävs inte om åtgärden prövas i en detaljplan eller i ett bygglov. 

Längs järnvägen bör generellt sett ingen ny bebyggelse tillåtas inom 30 meter från 

närmaste spårmitt. Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyggelse från urspårning av 

tåg och ger utrymme vid eventuella räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. 

Risker med farligt gods bör dock beaktas inom ett område på 150 meter från järnvägen. 

Här kan särskilda analyser behövas för att utreda om framtida bebyggelse är lämplig 

med hänsyn till järnvägen. Inom 150 meter från järnvägen är det också svårt att utan 

skyddsåtgärder klara gällande riktvärden för trafikbuller. 

 

För vibrationer från järnväg tillämpar Trafikverket 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) som den 

nivå som ska följas vid nybyggnation. 

 

Kommunens tekniska avdelning skriver att kommunen behöver riktlinjer för 

infrastruktursatsningar till elfordon så som laddstationer vid pendlarparkeringar och 

strategiska platser. Vidare behöver kommunen tillse att tillgängligheten för 

kollektivtrafik ökar med nära anslutning till busshållplatser, men utan att för den sakens 

skull gå igenom bostadsområden. 

 

Gällande cykling skriver Region Uppsala att de välkomnar Älvkarlebys uttalade 

satsningar på gång- och cykeltrafikanter. Gång- och cykelvägar behöver byggas ut så att 

de hållbara transporterna får fokus i planeringen. Region Uppsala har nyligen tagit fram 

en Regional cykelstrategi för Uppsala län (december 2017) som syftar till att främja 

cyklingen i länet. Cykelstrategin gäller för gång- och cykelvägar längs med det statliga 

vägnätet (för det kommunala vägnätet gäller andra regler) och används bland annat för 

att slå fast vilka nya cykelvägar som ska prioriteras. 

 

Gällande gångtrafik menar Region Uppsala att även trafikslaget ”gång” bör ses som ett 

eget trafikslag, eftersom gångtrafikanternas behov skiljer sig från cyklisternas. 

 

Gällande kollektivtrafik skriver Region Uppsala att det i samband med att 

stationsområdet i Älvkarleby utvecklas bör möjligheten att även utveckla en bra 

knutpunkt för busstrafik vid Älvkarleby station ses över för att underlätta för byten 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har reviderat stycket i avsnitt 4.3. 



Samrådsredogörelse för förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, 

utställningshandling, 2019-08-15 

18 
 

mellan trafikslagen. Kommunen bör, i samarbete med Region Uppsala och 

Kollektivtrafikförvaltningen UL, ta fram en plan för busstrafikens utveckling i 

kommunen. 

 

 
 

Angående trafiksäkerhet välkomnar Region Uppsala kommunens intention att öka 

trafiktätheten för oskyddade trafikanter och vi har gärna en dialog om trafiksäkerheten 

längs det statliga vägnätet. 

 

Region Uppsala ställer sig bakom planens prioriteringar av olika trafikslagen i 

ordningen: 

 

1. Gång- och cykeltrafik 

2. Kollektivtrafik 

3. Biltrafik 

 

Region Uppsala saknar dock en analys över hur de olika trafikslagen påverkas av 

planförslaget, speciellt vad gäller biltrafiken. Region Uppsala anser att kommunen bör 

göra en analys av trafikflöden i kommunen. Älvkarleby kommuns främsta strategi för 

att främja hållbara transporter är att bygga stationsnära. Region Uppsala önskar 

tydliggörande av ytterligare åtgärder för att nå mål om hållbara transporter. 

 

Naturskyddsföreningen menar att den föreslagna utbyggnaden av gång- och cykelväg 

är mestadels acceptabelt och bra. Den mest kontroversiella är väl stigen på östra Rotskär 

som skär genom naturreservatsförslag och 300m-strandskyddszonen. Som stigen är 

dragen, längsmed befintlig stig i det mesta, är det kanske ok? 

 

 
 

Centerpartiet skriver att kommunen måste vara en stark pådrivare i arbetet med att 

förbättra det befintliga gång- och cykelnätet i kommunen. Detta eftersom GC-vägnätet 

idag upplevs som fragmenterat. Trafikverket har dock påbörjat planeringen av ny GC-

väg mellan Älvkarleby och Skutskär.  

 

SPF Seniorerna LAXEN skriver att närheten till tåg- respektive busstrafik är viktigt 

vid planering av framtida boenden. Beställningstrafiken måste fortsätta ersätta de turer 

där ordinarie busstrafik dras in. Detta gäller hela kommunen. 

 

Gävle kommun skriver i sitt yttrande att hamnen i Skutskär och riksväg 76 är viktiga 

för regionens utveckling. Översiktsplanen föreslår utveckling av Skutskärs hamn och 

industriområde och ska utreda behovet av vägreservat för att säkerställa industrins 

transportbehov. Detta är en mellankommunal fråga som ska samordnas med Gävle 

kommun. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Föreslagen GC-väg med broförbindelse på östra Rotskär tas bort från 

planförslaget.  

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen ser fram emot kommande samarbete i frågor som berör gång-, cykel -

och kollektivtrafik.   
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Utveckling av Skutskärs hamn – kontra utvecklingen Furuvik – Ytterharnäs, se ÖP 

Gävle kommun 2030 och FÖP Furuvik. Kan bli mellankommunala mål och 

intressekonflikter. Det finns därför ett behov av gemensam planering och samsyn kring 

utveckling av detta område.  

 

 
 

Vidare ser Gävle kommun positivt på att Älvkarleby kommun jobbar i samma riktning 

som Gävle kommun avseende regionalt cykelstråk. Ett regionalt gång- och cykelstråk 

föreslås längs riksväg 76 och länsväg 291 mellan Marma, Älvkarleby, Skutskär som 

kopplas samman med Gävle. 

 

Det är viktigt att kopplingar mellan regionala cykelstråket som förbinder olika orter 

även har kopplingar till olika målpunkter, som de utpekade områdena för utveckling av 

besöksnäring, verksamhetsområden mm. 

6.2.3 Skutskär 
 

Privatpersoner i kommunen önskar säkrare gång- och cykelväg på den ojämna sidan 

av Gävlevägen samt säkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället vid Blå kiosken i 

centrala Skutskär.  

 

Sänkning av hastighetsbegränsning längs med de delar av Gävlevägen som ligger i 

anslutning till bostäder från 50 km/h till 40 km/h. 

 

Säkerhetshöjande åtgärder i form av vägräcke mellan riksväg 76 och GC-väg öster om 

vägen. Staketet önskas mellan cirkulationsplats vid Willys och ner till övergångsställe 

vid Preem.  

 

Bullerplank mellan riksväg 76 och bostäder i anslutning till vägen.  

 

Planera för att bygga bort biltrafiken i centrum. Planera för ett tryggt och levande 

centrum med naturliga mötesplatser. det är korta avstånd och biltrafiken dominerar och 

trafikbeteendet gör att en gående/cyklist känner sig otrygg. 

 

 
 

Gävle kommun skriver att Älvkarlebys förslag om ombyggnad av riksväg 76 genom 

Skutskärs tätort kan ge framtida konsekvenser för transporter till 

Skutskärs hamn och industriområde som i större utsträckning kan komma 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen tackar för synpunkterna och vill meddela att frågor som berör väg 76 

är i huvudsak Trafikverkets ansvarsområde. I övrigt håller kommunen med om att 

säkerheten kring väg 76 behöver höjas. Gällande Skutskärs centrum har 

kommunen startat en centrumutvecklingsgrupp som driver arbetet för attraktivare 

centrumkärnor i kommunen. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Älvkarleby kommun ser fram emot framtida samarbete i dessa frågor.   
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välja att komma norrifrån på riksväg 76. Gävle kommun har i sin översiktsplan lyft 

problematiken kring riksväg 76 och kapaciteten på Spängersleden och Södra 

Kungsvägen genom Gävle tätort. Översiktsplanen föreslår en ny sträckning av riksväg 

76 mot E4 söder om trafikplats Gävle Södra. Ett arbete kring åtgärdsvalstudie för 

riksväg 76 kommer påbörjas inom kort tillsammans med Trafikverket och Region 

Gävleborg. Älvkarleby kommun inklusive näringslivsintressen kommer att involveras i 

detta arbete. 

 

 
 

Socialdemokraterna i Älvkarleby skriver att de inte motsätter sig förslagen om att 

Centralgatan 7-9 bör bli gågata samt att en flytt av busshållplatser i centrum men att 

dessa ska föregås av nya detaljplaner.  

 

Vidare skriver de att kommunen bör ta bort den föreslagna hastighetsangivelsen 

gällande Riksväg 76 mellan Ågatan och Vallvägen. Att vägen behöver 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder är riktigt men hastighetsbegränsningen bör anges i 

detaljplan ej översiktsplan. I förslaget om trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör även 

Centralgatan mellan Vallvägen och Ågatan tas upp. 

 

 

6.2.4 Älvkarleby 
 

Älvkarleby Idrottsklubb skriver i sitt yttrande att Sportvägen samt den grusväg från b-

planen till Idrottsplatsen inte är lämplig för den trafik som är nu. Trångt vid möte av bil 

och cyklister som ska fram och till IP samt utövare till fots (mindre barn som ska till b-

planen från klubbstugan för träning). Vid vintern så är det ännu farligare då vägen blir 

ännu smalare och skymd av snö. Visserligen är det mindre utövare på vintern men det 

fortfarande många besökare de månader vi erbjuder is på hockeyrinken. 

Älvkarleby IK föreslår därför att kommunen bör utreda en bättre väg till idrottsplatsen i 

den nya översikten samt redan nu titta på att göra en belyst cykelväg från Nybogård till 

IP. För att göra en säkrare ur trafiksynpunkt skulle vi vilja flytta b-planen till 

idrottsplatsen. 

 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen meddelar att denna fråga vidarebefordras till kommunens tekniska 

avdelning. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen vill meddela att hastighetsbegränsningar inte har någon grund i Plan- 

och bygglagen och bestäms därför inte i detaljplaner. Beslut om hastigheter tas i 

lokala trafikföreskrifter. Kommunen ser en sänkning av hastigheten på väg76 som 

en nödvändig åtgärd för att uppnå en säkrare trafikmiljö. I synnerhet när området 

vid Bodaån i framtiden kommer att bebyggas med nya bostäder.  

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen ser positivt på den fortsatta processen kring ny sträckning av väg 76 

och ser att även Älvkarleby kommun kan dra stora fördelar av detta. 
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6.2.5 Marma 
 

Socialdemokraterna i Älvkarleby anser även här att kommunen bör ta bort 

hastighetsangivelsen i förslaget till översiktsplan för att istället överlåta detta till 

detaljplanearbetet. 

6.3 Kultur och fritid 
 

Naturskyddsföreningen skriver att motocrossbana (främst i f.d. sandtäkten vid 

Fråganbo) och leder för snöskoter borde läggas in och diskuteras i ÖP. 

Även friåkning med motorfordon ute i naturen i övrigt borde tas upp och diskuteras. 

 

 
 

Moderaterna i Älvkarleby skriver att kommunen måste planera för nya båtplatser där 

det är lämpligt. Dalälven har idag begränsning på grund av strömmande vatten och 

ibland besvärande vårflod.  

 

 

6.4 LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 
 

Naturskyddsföreningen menar att det inte har varit helt lätt att få fram hur många LIS-

områden som i nuläget gäller i ÖP18. Vad gäller LIS-områdena finns utredningarna 

”Slutrapport naturvärden av strandzoner i Älvkarleby.doc” där det i sammanfattningen 

står ” Med en modifierad arrondering av LIS-områdena kan på basis av denna kartering 

delområden med höga naturvärden undvikas. Kartdatabasen ger överhuvudtaget goda 

möjligheter för en naturvårdsinriktad och bättre planering inom det strandnära området 

till Dalälven”. Flera LIS-områden berör alltså i delar höga/ mycket höga naturvärden 

inom 300-meters-strandskyddszonen. I ”Slutrapport friluftsvärden av strandzoner i 

Älvkarleby.docx” gjordes senare en liknande analys av friluftslivet. Delar av ett ”LIS-

område” karterades inte eftersom dessa delar ligger utanför 300m-zonen för strandskydd 

(vid Fråganbo NV om golfbanan (LISÖV1)). Höga naturvärden finns i västra brynzonen 

samt att ytan är sandig sentida åkermark (vilket ju skulle söka undvikas enligt ÖP- se 

KB18, s30). Något LIS-område lär ha tillkommit senare och är inte heller karterat? 

Höga friluftslivs-/ naturvärden finns också inom delar av LISM3 (också del av 

riksobjekt för naturmiljö, se KB18, s 22), LISÄ1, LISÄ3, LISÄ4 och LISÄ5.  

 

Området A11 borde rimligen vara LIS-område men är inte betecknat som det i ÖP18. 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har pekat i utställningshandlingen pekat ut områden för utveckling av 

vattenområden. Syftet med dessa områden är bland annat att vidare utreda var nya 

bryggplatser är lämpliga och vilka naturområden som skall bevaras.  

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har lagt till detta i dokumentet ”kartbilaga – förutsättningar”.  
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6.5 Mellankommunala och regionala frågor 
 

Östhammars kommun skriver: Under avsnitt 1.5 Regionala och mellankommunala 

frågor, så beskrivs Älvkarleby ha ett stort behov och värde av samverkan och 

interaktion med omvärlden. Närheten till Gävle beskrivs påverka pendlings- och 

flyttmönster, handel och kommunikationer. Vidare i översiktsplanen beskrivs riksväg 76 

ha betydelse för regionens utveckling och där ett nytt industriområde planeras med goda 

kommunikationer till riksväg 76. Östhammar skulle gärna se att Älvkarleby beskriver 

väg 76 lite mer och dess pendlingsmöjligheter. Kärnkraftverket Forsmark går att nå på 

cirka 45 minuter, på cirka 5 mils avstånd. Därför vore det önskvärt om kopplingen 

mellan kommunerna med riksväg 76 beskrivs lite djupare och trycker på dess tyngd för 

att kunna nå kustområdena i Uppsala län. Detta för att också förtydliga vägens betydelse 

för den regionala utvecklingen men också tillgängligheten.  

 

Östhammar kommun ser också att vägen har en större betydelse för den regionala 

utvecklingen men också respektive kommuns utveckling. Ur en kommunal synvinkel är 

vägen viktig för kunna nå kustområden och inte tvingas till E4 vid längre resor. Därför 

ser gärna Östhammar att fler lyfter vägen i olika sammanhang för att visa på dess tyngd 

vid kommunal och regional utveckling nära kusten. 

 

Östhammar föreslår att Älvkarleby förklarar lite mer vad KOMPIS-projektet innebär. 

Vidare vore det intressant om Älvkarleby presenterar resultatet från KOMPIS-projektet, 

förutom regionala och inre farleder, även möjligheter att utveckla noder inom 

kommunen för turism och besöksnäringen mer utförligt, då både farleden och noderna 

kan locka till sig besökare. Om alla kommuner längs kusten gemensamt arbetar med att 

utveckla noderna kommer den regionala farleden blir enklare att trafikeras med båtar. 

Noderna behöver inte presenteras i exakt detalj, men vilka noder Älvkarleby vill satsa 

på och hur kan vara relevant att nämna. 

 

Östhammar ser det positivt att Älvkarleby lyfter att samarbete krävs med angränsade 

kommuner, statliga och regional organ. Särskilt att samarbeta i regionen kring en 

gemensam arbetsmarknad, bostadsmarknad samt utbildning kan skapa en ännu mer 

stark region i stort som gynnar alla nuvarande och framtida invånare i Uppsala län. 

Östhammar föreslår dock att turism och besöksnäringen även lyfts i sammanhanget, där 

KOMPIS-projektet är ett tydligt resultat av ett mellankommunalt samarbete i det 

sammanhanget. 

 

Ett regionalt och mellankommunalt samarbete om godshamnar anses även positivt. Då 

Östhammar har ambition att utveckla Hargs Hamn på sikt samtidigt som Älvkarleby 

utvecklar Skutskärs hamn kan en gemensam strategi stärka båda kommunernas 

djuphamnar, där hamnarna stärker varandra istället för att konkurrerar mot varandra. 

Något som dock vore bra om mer fokus läggs på, om Älvkarleby har möjlighet och vill 

spela in förslaget, är att framtida RUS för Uppsala län utvecklar en strategi för länets 

djuphamnar. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
LIS-områdena i översiktsplanen har delvis reviderats. Beskrivningar till varje LIS-

område finns i avsnitt 2.5 i utställningshandlingen.  
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Slutligen föreslår Östhammar att Älvkarleby beskriver Gästrike vatten lite mer, samt 

nämner mer om den framtida vattentäkten som planeras i Älvkarleby. Vatten är en 

resurs för hela regionen som bör preciseras lite mer. Östhammar arbetar just nu med 

vattenförsörjning inom kommunen och ser det därför positivt om fler lyfter 

vattenförsörjningsfrågan på ett större plan, vilket skulle kunna leda till framtida 

samarbeten i framtiden. 

 

 
 

Länsstyrelsen skriver att alla kommuner är skyldiga att samordna sig på ett lämpligt 

sätt i beslut gällande regleringen av mark- och vattenområden, som angår flera 

kommuner. Länsstyrelsen har sedan till uppgift att granska kommunernas samordning 

av dessa mellankommunala frågor. Detta tar sig uttryck både i 

översiktsplanesammanhang i 3 kap. 10§ PBL och i överprövning av detaljplaner och 

områdesbestämmelser enligt 11 kap. 10§ PBL. 

 

Planering, finansiering och tidsplan för genomförande av om- och nybyggnadsåtgärder 

på det statliga vägnätet och järnväg styrs av Nationell plan för transportsystemet 2018–

2029 samt Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018–2029, som Regeringen 

fastställde i juni 2018. Länsplanen i Uppsala län omfattar även statlig medfinansiering 

till kommunala åtgärder i form av cykelvägar, kollektivtrafik samt trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder. I Älvkarleby kommun prioriteras det att koppla ihop orterna från 

Skutskär i norr till Marma i söder för att ingå i ett regionalt sammanhängande stråk. 

Trafikverket har precis nyligen haft samråd om ett lokaliseringsalternativ för en gång- 

och cykelväg mellan Älvkarleby-Skutskär. 

 

Vatten och avlopp 

Enligt uppgift som framgår av översiktsplanen har kommunen tagit beslut om att i 

samarbete med Gästrike vatten bygga ett nytt vattenverk vilket länsstyrelsen anser är 

positivt. I översiktsplanen redogör kommunen att området vid Mon kan utgöra ett 

utredningsområde för ett nytt vattenverk. För att inte låsa sig fast i en lokalisering, 

eftersom processen för det nya reningsverket ännu inte påbörjats, anser Länsstyrelsen att 

markanvändningskartan bör kompletteras med två till tre alternativa platser för tänkt 

lokalisering. Även samarbetet om vattenförekomsters miljökvalitetsnormer fortsätter 

inom vattendistrikt och vattenområden, vilket Länsstyrelsen anser är mycket positivt. 

 

 
 

Ballast, materialförsörjning 

Statens geotekniska undersökningar (SGU) lyfter i sitt yttrande den checklista som finns 

på deras hemsida som är ett stöd i framtagande av översiktsplanen.  

Länsstyrelsen vill här lyfta fram att det kan vara lämpligt att i översiktsplanen beskriva 

hur kommunen bidrar till en hållbar ballastförsörjning i regionen, som ändamålsenligt 

fyller regionens behov av material. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Platsen för nytt vattenverk är bestämd och handläggs i skrivande stund genom ny 

detaljplan. Detaljplanen föreslås omfatta både bostäder, naturmark och vattenverk.   

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har reviderat delar av texterna som Östhammars kommun har lämnat 

synpunkter på.  
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Länk till SGU:s hemsida: https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-

markanvandning/kommunal-planering/  

 

 
 

Gävle kommun skriver att de finns ett gemensamt intresse i att ta fram vatten- och 

dagvattenplan för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt rening av 

spillvatten och dagvatten som innebär att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås. 

 

Översiktsplanen kan förtydligas i skrivningar kring mellankommunala frågor och 

tydligare belysa att det inte endast är en organisationssamverkan kring vatten/avlopp 

utan även att Älvkarleby kommuns vattenresurser försörjer delar av Gävle kommun.  

 

Gävle kommun är positiv till översiktsplanens ställningstagande kring att ”Exploatering 

på rullstensåsen Uppsalaåsen ska undvikas” och att ett område kring det föreslagna 

vattenverket får nödvändigt skydd. Samt att en vatten- och dagvattenplan ska tas fram 

som långsiktigt stödjer en hållbar dricksvattenförsörjning. 

 

Älvkarleby kommun och Gävle kommun har i ett gemensamt samverkansprojekt verkat 

för att öka samarbetet kring vattenförsörjningen genom gemensam vattenproduktion. 

Gästrike Vatten kommer att lämna ett eget yttrande som mer specifikt beskriver det 

pågående samarbetet kring gemensam vattenförsörjning. Ärendet om den gemensamma 

vattenförsörjningen kommer att beslutas politiskt i respektive kommun inom närtid. 

 

 
 

Vidare skriver Gävle kommun att KOMPIS-projektet har en regional farled från 

Härnösand i norr till Hallstavik i söder och inre farleder kartlagts. De farleder som har 

tagits med har kommunerna ansett vara särskilt viktiga som länkar till den regionala 

farleden, men är också viktiga ur ett lokalt perspektiv. 

 

Gävle kommun är positiva till fortsatt samverkan i utvecklingen av 

kuststräckan. Gävle kommun ser många synergieffekter, både kring utveckling av 

besöksnäring, friluftslivet till havs, naturvård etc. 

6.6 Miljö, hälsa och risker 
 

Gästrike räddningstjänst menar att brandvattenförsörjningen är en utmaning i alla 

medlemskommuner. I framtagandet av Gävle kommuns översiktsplan bad Gästrike 

Räddningstjänst att text om brandvattenförsörjning skulle finnas med i översiktsplanen. 

 

För att möjliggöra en säker och effektiv räddningsinsats i framtiden behöver tillgång på 

brandvatten beaktas tydligare i kommunens fysiska planering. Byggnader och 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Texter om det gemensamma intresset för vattenförsörjning har utvecklats 

ytterligare i utställningshandlingen. Se bland annat avsnitt 1.5, 2.4.1 samt 6.11. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Ballastförsörjningen i kommunen beskrivs översiktligt i avsnitt 4.6 i 

översiktsplanen.  

https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/kommunal-planering/
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/kommunal-planering/
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verksamheter kan placeras på mer eller mindre lämpliga platser med hänsyn till 

tillgången på brandvatten. Följande frågeställningar bör tas i beaktande:  

 

- Har räddningstjänsten rätt förutsättningar för att göra en räddningsinsats i 

planerade områden? 

- Hur säkerställs att rätt förutsättningar lämnas till ansvariga fastighetsägare 

och verksamhetsutövare?  

- Finns det alternativa lösningar till brandvattenförsörjning? 

 

I handlingarna anges på sidan 76 om Miljöfarlig verksamhet. Räddningstjänsten kan 

inte svara på om de angivna verksamheterna enligt miljöbalken är klassade som 

miljöfarliga eller inte. Men de angivna verksamheterna är enligt lag om skydd mot 

olyckor klassade som farliga verksamheter som ställer krav på skälig beredskap, som 

komplement till kommunens beredskap vid en eventuell räddningsinsats. 

Räddningstjänsten undrar om det blivit en misstolkning av vilka verksamheter som 

beskrivs. 

 

Räddningstjänsten anser även att de specifika verksamheterna inte ska anges utan 

beskrivningen bör istället ske på mer allmänt sätt. Översiktsplanen sträcker sig till 2050. 

Verksamheter som klassas som farliga kan avvecklas och nya kan tillkomma. 

Räddningstjänsten bedömer det mer lämpligt att beskriva farliga verksamheter mer 

generellt. 

 

Räddningstjänsten önskar även att en utökad beskrivning gällande farliga verksamheter 

läggs till.  

 

I kommunen finns även andra verksamheter med inneboende risker som också bör 

beaktas i detaljplaneringen. Det kan röra sig om industrier som hanterar gaser, 

brandfarlige eller explosiva varor. Dessa verksamheter omfattas inte nödvändigtvis av 

lagar som Seveso eller LSO men bör ändå beaktas i planeringen.  

 

Kommunen ska sträva efter att verksamheter med inneboende risker så långt bort från 

allmänheten som möjligt. 

 

Angående farliga verksamheter och sevesoanläggningar i ÖP nämns idag miljöfarliga 

varsamheter, dock inget om att de är farliga verksamheter utifrån lagen om skydd mot 

olyckor (LSO) 2 kap. 4§. Vissa av dessa omfattas också av Sevesolagstiftningen.   

 

I Älvkarleby kommun finns följande farliga verksamheter: 

Hålldammen, Älvkarleö Bruk 

Stora Enso Pulp AB, Skutskär (Även Seveso högre kravnivån)  

Älvkarleby kraftverk, Älvkarleby 

AGA Gas Skutskärs Bruk, Skutskär 

Råsjö kross AB (Även Seveso, lägre kravnivån)  

Wibax, Skutskärs hamn 

 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Texter om det gemensamma intresset för vattenförsörjning har utvecklats 

ytterligare i utställningshandlingen. Se bland annat avsnitt 1.5, 2.4.1 samt 6.11. 
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Gällande kommunens ungdomar menar Tekniska avdelningen, Älvkarleby kommun, 

att det behövs tydligare riktlinjer för barn och ungdomar i åldern 16-21 år. 

 

Länsstyrelsen skriver att kartmaterialet för höga flöden bör ses över. Beroende på 

vilken källa man använder så visar kartorna olika. Det är skillnad på kartor från MSB 

och länsstyrelserna.  

 

 

6.7 Miljökonsekvensbeskrivning  
 

Länsstyrelsen skriver att: 

 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  

Enligt 3 kap. 6 § PBL ska översiktsplanen utformas så att innebörden och 

konsekvenserna av den tydligt framgår. Syftet med miljöbedömningar enligt 6 kap. 11–

18, 22 §§ MB av planer och program är att främja en bättre miljö, en hållbar utveckling 

och bättre planer. Inom ramen av miljöbedömningen ska kommunen upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan som planens 

eller programmets genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 

Rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd ska också 

identifieras, beskrivas och bedömas. 

 

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)  

Trots att miljökvalitetsnormerna för ytvatten inte är uppfyllda i ett antal sjöar och 

vattendrag, att inga åtgärder föreslås för hur belastningen av näringsämnen ska minska, 

samt att planen innebär en förtätning i huvudsak tre orter, konstateras i 

miljöbedömningen att utvecklingen enligt planen inte torde innebära någon försämring 

av ytvattenstatus i dessa vattenförekomster. Då en dagvattenutredning ännu inte är gjord 

vilar denna bedömning på osäker grund. Om en dagvattenutredning hade funnits hade 

kanske planens påverkan på miljökvalitetsnormer funnits med bland de aspekter som 

kan bedömas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

I miljöbedömningen kommenteras heller inte planens struktur och övergripande 

upplägg, vilket är en brist. Inte heller på vilket sätt miljöbedömningen har påverkat 

själva planförslaget vilket kommunen kan komplettera med till utställningsskedet. De 

aspekter som bedömts vara betydande har varit högt värderade natur- och kulturmiljöer, 

miljöpåverkande verksamheter, klimatanpassning, översvämningsrisk samt 

ekosystemtjänster. Länsstyrelsen saknar däremot en redogörelse dels för hur dessa 

aspekter har valts ut, dels en redogörelse för hur de andra miljöaspekter som listas i 6 

kap miljöbalken kan påverkas av planförslaget. 

 

Med nuvarande upplägg är det därför svårt att bilda sig en uppfattning om miljöbalkens 

krav på identifiering och bedömning av betydande miljöpåverkan har uppfyllts. 

Länsstyrelsen anser därför att motiven för gjord avgränsning bör utvecklas. Planens 

samlade konsekvenser för de olika målområdena hade även behövt sammanfattas och 

tydliggöras så att läsaren får en uppfattning om på vilket sätt de betydande 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kartmaterialet på sidan 15 i ”Kartbilaga – Förutsättningar” har reviderats. 
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miljöaspekter som miljöbedömningen fokuserats på påverkas av planförslaget och vilka 

åtgärder man tänker vidta för att minska denna påverkan. 

 

 
 

Vid bedömning av påverkan på ”högt värderade natur- och kulturmiljöer” bör 

konsekvensbeskrivningen även ta hänsyn till de värdetrakter i kommunen som utpekas i 

den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur som är ute på remiss, och avses bli 

klar hösten 2018. 

 

Miljöbedömningen innehåller i övrigt en bra och översiktlig redovisning av 

planalternativets påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen (Påverkan på nationella 

miljökvalitetsmål 4.1, tabell 4b) och det är lätt att följa med i analyserna som ligger till 

grund för bedömningarna. Det bör i miljöbedömningen däremot framgå att de svenska 

miljömålen utgör den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen så att 

kopplingarna mellan dessa är tydliga. För följande miljökvalitetsmål vill Länsstyrelsen 

ändå lämna en kommentar alternativt delar Länsstyrelsen inte den bedömning som 

gjorts av planens påverkan på respektive miljökvalitetsmål: 

 

Gällande ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Frisk luft” anser Länsstyrelsen att det är 

positivt att det i översiktsplanen skapas förutsättningar som indirekt skulle kunna bidra 

till ökad måluppfyllelse genom ex. minskad personbilstrafik. Då underlag saknas för att 

analysera de faktiska effekterna på miljötillståndet delar vi dock inte bedömningen att 

översiktsplanen bidrar till måluppfyllelsen. 

 

Gällande ”Bara naturlig försurning” är bedömningen för hela Uppsala län att 

miljökvalitetsmålet till 2020 kommer att uppnås (med referens till den regionala årliga 

uppföljningen av miljökvalitetsmålen för Uppsala län) varvid Länsstyrelsen anser att 

planalternativet varken bedöms bidra till eller motverka nämnd måluppfyllelse. 

 

Gällande ”Säker strålmiljö” har kommunen dels i översiktsplanen och dels i detaljplaner 

möjlighet att verka för högre måluppfyllelsen för ”säker strålmiljö” genom att arbeta för 

minskad exponering av UV-strålning i plansammanhang (ex. riktlinjer för att skapa 

skugga vid bebyggelse där särskilt barn vistas) samt vid kommunala anläggningar. En 

kommunal handlingsplan/riktlinje för att minskad exponering för UV-ljus är att verka 

för högre måluppfyllelse. 

 

Gällande miljömål ”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och 

vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet” delar Länsstyrelsen inte bedömningen att 

planalternativet i viss mån bidrar till att målen uppfylls. Innan föreslagen kommunal 

vattenplan, dagvattenplan samt vatten- och avloppsplan är framtagna och beslutade är 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har reviderat konsekvensbeskrivningen för att möta Länsstyrelsens 

ovan nämnda synpunkter. Gällande kommunövergripande dagvattenutredning så är 

denna planerad att genomföras i samband med ny vattenplan för hela kommunen. 

Detta pekas ut som prio 2 och ska vara färdigställt 2022. Se ”framtagande av 

kompletterande planeringsunderlag” i avsnitt 2.3.1 i översiktsplanens 

textdokument. 
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bedömningen att planerna bidrar till ökad måluppfyllelse spekulativ och bygger på lösa 

antaganden. 

 

Gällande ”Myllrande våtmarker” håller Länsstyrelsen med om bedömning att 

översiktsplanen i viss mån bidrar till att miljömålet nås då planen föreslår tydliga 

konkreta åtgärder (reservatsbildning) som ger direkt effekt på miljömålet. 

 

För miljömål ”Levande skogar” anser Länsstyrelsen att det är viktigt att föreslagen plan 

med riktlinjer för skogsförvaltning tas fram innehållande konkret styrning på god 

detaljnivå. Om plan för skogsförvaltning inte tas fram och efterlevs är bedömningen att 

översiktsplanen till viss mån motverkar miljömålsuppfyllnad p.g.a. utpekade områden 

för tätortsutbyggnad och LIS-utveckling på mark som idag är skog.  

 

”Ett rikt odlingslandskap”: Länsstyrelsen delar inte bedömningen att översiktsplanen till 

viss mån bidrar till måluppfyllnad då inga konkreta åtgärder eller ställningstagande för 

att påverka miljömålsuppfyllnaden lyfts fram i planen. Då tidigare brukad 

jordbruksmark planeras att bebyggas anser länsstyrelsen istället att planen i viss mån 

motverkar måluppfyllelse för ”Ett rikt odlingslandskap”. 

 

”God bebyggd miljö”: Länsstyrelsen anser att det även är av vikt att värna tätortsnära 

natur för att möta ett kommande förändrat klimat. 

 

Och ”Ett rikt växt- och djurliv”: Länsstyrelsen delar inte bedömning att planen i viss 

mån bidrar till måluppfyllnad då inga konkreta åtgärder eller ställningstagande för att 

påverka miljömålsuppfyllnaden lyfts fram i översiktsplanen. 

 

 
 

Länsstyrelse noterar en felskrivning som kommunen behöver ändra på sid. 5 i 

konsekvensbeskrivningen. Det mål som inte är relevant för Älvkarlebys kommun är 

”Storslagen fjällmiljö” och inte angivet mål ”Hav i balans samt levande kust och 

skärgård”. Vidare finns det 16 miljökvalitetsmål och ett generationsmål. Målår för 

miljömål ”Begränsad klimatpåverkan” är 2050, för övriga miljökvalitetsmål är målår 

2020. 

 

 
 

Gästrike Vatten AB skriver att Uppsalaåsen till stor del är belägen där exploateringen 

är planerad att ske. GVAB anser att MKB behöver omarbetas och kompletteras med 

beskrivning av naturresurser och vattentäkterna med analys och konsekvensbeskrivning 

samt en översyn av slutsatserna om planens samlade miljöpåverkan. 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har reviderat de nämnda skrivfelen i konsekvensbeskrivningen. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har tittat närmare på Länsstyrelsens ovan nämnda synpunkter och 

reviderat texterna i konsekvensbeskrivningen. 
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6.8 Naturresurser 

6.8.1 Kommunövergripande   
 

Försvarsmakten skriver att naturområde benämnt som ”kärnområde för utveckling av 

grönstruktur” ligger delvis inom riksintresset och tillhörande influensområde för 

riksintresset för totalförsvarets militära del Marma Skjutfält. Försvarsmakten vill 

uppmärksamma Länsstyrelsen på att åtgärder som avser naturskydd i eller i närheten av 

Marma skjutfält kan innebära att Försvarsmakten tvingas begränsa verksamheten vid 

skjutfältet. Begränsningar i form av exempelvis bullerkrav kan föranleda skada på 

riksintresset. 

 

Tekniska avdelningen, Älvkarleby kommun, skriver om vattenstråken Bodaån och 

Dalälven. Planera för en större satsning att använda vattenstråken i kommunen. Mark 

och vatten vattenanvändningen beskriver det här i liten omfattning. Ta fram en strategi 

och riktlinjer för hur de fina vattenstråken i kommunen kan användas bättre. Planera för 

möjligheten att bygga på vatten, broar, bryggor, båtplatser, områden möjliga att bo i 

husbåt på, sjöbodar. Vatten är en stor tillgång i kommunen, visa viljan framåt här i 

planeringen. Möjligheterna kring och i vattenstråken är inte framträdande i nuvarande 

förslag. 

 

 
 

Fortum Sverige AB vill uppmärksamma Älvkarleby kommun på att det tilltänkta 

naturreservatet vid Tångsåmurarna berör vattenområde i Kallfjärden. Kallfjärden 

påverkas av den vattenreglering som sker vid Lanforsens kraftverk, vilken är 

tillståndsgiven enligt miljödom. Det tilltänkta naturreservatet får således inte utgöra 

något hinder för vattenregleringen vid Lanforsens kraftverk. 

 

Naturskyddsföreningen skriver att inom en tätortsnära zon till bebyggelse (som läggs 

ut på karta) kan kommunen förhandla med markägaren om mer hänsynsfullt skogsbruk, 

där man hela tiden behåller äldre träd mm. En del av denna skog tillhör för all del 

kommunen men inga sådana hänsyn beskrivs i den liggande skogsbruksplanen. 

 

Nutida åkermark, bete, slåttermark, skogsbete kunde läggas in i karta. Även det äldre 

kulturlandskapet tas fram i karta (från 50-tals-eko, häradskarta). Det kan t.ex. vara 

mycket nyttigt att veta var nyligen övergiven åkermark finns. Endast rester återstår 

numer av det unika sandmarks-dominerade kulturlandskapet t.ex. på Östanå, Västanå, 

Tegelbruket, Ambricka, Marma by och en strategi borde vara att söka restaurera vad 

som är möjligt. 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Bodaån och delar av Dalälven har i utställningshandlingen pekats ut som 

utvecklingsområde för vattenanvändning. Detta innebär att bryggor, sjöbodar, 

naturskydd, med mera, ska prövas vidare efter antagen översiktsplan. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har reviderat texterna i konsekvensbeskrivningen för att bättre 

beskriva och analysera planens påverkan på åsen.  
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Gästrike Vatten AB skriver att Uppsalaåsen försörjer övervägande delen av 

Älvkarleby kommun med dricksvatten. Den är kommunens enda ”vattentransportled” 

och hela åsen med dess tillrinningsområde behöver därför värnas för att upprätthålla den 

samhällsviktiga verksamheten, dricksvattenförsörjning. Vikten av att skydda nuvarande 

och framtida vattenresurser och förutsättningarna för detta bör tydligare arbetas in i 

förslaget. Naturresurser bör därför beskrivas mer ingående i plandokumentet och ingå i 

MKB. 

6.8.2 Skutskär 
 

Centerpartiet skriver i sitt yttrande att det idag finns tre vattenskyddsområden i 

kommunen. I Skutskär måste vi dock tillskapa ett nytt för att säkra framtida tillgång till 

vatten. Detta ska ligga i Mon-området söder om Skutskär.  

6.8.3 Älvkarleby 
 

Invånare i kommunen skriver att det i kartmaterialet för Naturmiljö, Kulturmiljö och 

Friluftsliv saknas ett viktigt område. Detta område tillhör ”Kärnområden för utveckling 

av grönstruktur” och ligger direkt söder om Älvkarleby ort. Den markerade skogen 

håller mycket höga natur- och friluftsvärden. Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen 

har gjort en inventering i området och funnit den hålla kriterier för nyckelbiotop. 

 

 
 

En annan privatperson skriver att Kvarnskogen är en central plats nära skolan men att 

det inte finns mycket träd kvar i detta område. Om kommunen avser att komplettera 

Kvarnskogen med utegym, parkbänkar och hinderbana där, så kommer ytterligare träd 

att behöva avverkas. Författaren föreslår istället att dessa komplement placeras på andra 

sidan skolan där det redan finns öppna gräsytor. Gällande gångstråken i Kvarnskogen 

skriver författaren att det redan finns relativt stora stigar där. Förändrar man dessa (och 

gör dem större) så kommer man att ta bort ”naturkänslan” och det blir mer en 

”iordninggjord artificiella naturupplevelse”. Synd på ett område som faktiskt är centralt 

och hyfsat lättillgängligt. Dessa synpunkter gäller även för området öster om 

Riddersdalsvägen. Skogsområden bör förbli orörda.  

 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har flyttat föreslaget utvecklingsområde till område norr om 

Sörgärdets skola.  

Kommunens svar på synpunkterna:  
”Kärnområden för utveckling av grönstruktur” som baseras på Länsstyrelsens 

underlag från Grön infrastruktur har tagits bort från kartorna och ersatts med 

underlaget från Grön infrastruktur. Se sida 7 i ”Kartbilaga – Förutsättningar”.   

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har lyft olika förslag på kompletterande planeringsunderlag som 

behandlar dessa frågor. Kommunen ser dessa som viktiga underlag för den 

fortsatta planeringen.  

Delar av de önskade underlagen har lagts till i ”Kartbilaga – Förutsättningar”.  
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6.9 Näringsliv, service och verksamheter 

6.9.1 Kommunövergripande   
 

Kommunens tekniska avdelning skriver om kommunal service. 

Vid exploatering med många nya bostäder så ökar kraven på förskola, skola mm. 

Hänsyn måste tas till detta i översiktsplanen. 

 

I kapitlet om service (s.67) beskrivs det att demensboende ligger i Gävle. Det är inte 

korrekt. Tallmons vård och omsorgsboende är ett boende för bland annat demenssjuka. 

 

 
 

Naturskyddsföreningen skriver att, förutom att vara ett turistområde med husvagnar, 

är också Sandören ett mycket värdefullt sandmarksområde där hänsyn till detta borde 

tas. Ytan vid hemköp i Skutskär innehåller värdefulla sandmarksytor nära älven i öster. 

Ytan på Rotskär är mycket kontroversiell och berör förslag till naturreservat, 300m-

strandskydds-zonen, mycket höga naturvårds- och friluftslivsvärden i de delar där det är 

kalkrik sandtorräng. Förslaget till utvidgning av turist-båt-verksamhet borde avstyras. 

Kom med bättre förslag! 

 

Naturskyddsföreningen skriver också att man kan befara att utveckling av befintlig 

bergtäkt sänker grundvattnet till den grad att värdefulla rikkärr i omgivningen kan 

påverkas. Även förorenat vatten kan visa sig bli ett problem. 

 

Moderaterna i Älvkarleby önskar att se ett större genomslag för små och medelstora 

företag SME, i planförslaget. Detta genom att säkerställa mark med god IT-struktur som 

bör ingå i strukturella ansatser med högsta kvalitet. Industriområden bör lokaliseras till 

ytor för kommande 100årsplanering för att trygga investeringar och minska risk för 

området ska omställas för andra behov.  

 

Det är viktigt att industriområden blir få men stora. Detta för att skapa synergier mellan 

företagare men också för att säkra befintliga och kommande investeringar ekonomiskt. 

Därför välkomnar Moderaterna en koncentration.  

 

Till detta föreslår Moderaterna att det gamla industriområdet i östra Älvkarleby släcks 

ut för att istället ersättas med bostäder.  

 

Vidare anser Moderaterna att kommunen saknar konsulthubbar och föreslår att 

kommunen under en tioårsperiod jobbar med att erbjuda denna typ av lösning. 

Skutskärs Folkets hus nämns som en potentiell byggnad för en konsulthub. 

 

Centerpartiet anser att det är mycket viktigt att översiktsplanen föreslår utveckling av 

Skutskärs hamn och industriområden. Kommunen ska också utreda behovet av 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har pekat ut två potentiella nya områden för utveckling av nya skolor. 

De redan befintliga skolorna pekas också ut som möjliga utvecklingsområden.  

 

Gällande text om demensboende så är detta reviderat i texten. 
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vägreservat för att säkerställa industrins transportbehov. Detta är också en 

mellankommunal fråga som ska samordnas med Gävle kommun.  

 

Vidare anser Centerpartiet att kommunen skall ha god markberedskap och 

planberedskap för utveckling av befintliga och nya verksamheter. Kommunen ska 

tillsammans med andra aktörer utveckla värden för upplevelser kopplade till natur, 

kultur och fiske. Kommunen ska avslutningsvis uppmuntra till forskning om sol- och 

vattenkraft samt den minskade tillgången på havsöring i Dalälven nedströms 

kraftstationen i Älvkarleby.  

 

 

6.9.2 Skutskär 
 

Gällande Skutskärs centrum skriver kommunens tekniska avdelning att kommunen 

bör ta fram en fördjupad centrumstrategi och planera aktivt för att förbättra hela 

centrum. Planera för att utse möjliga aktivitetsområden för ungdomar i Skutskär, förslag 

med koppling till vattenområdet. Områden för äventyrssporter eller annat som 

attraherar. Centrum upplevs otryggt och otillgängligt. Visa vägen för hur centrum 

miljön kan förbättras. Möjliggör för en utökad torghandel i grön miljö och planera för 

aktiviteter och annat som gör centrum levande, så det offentliga rummet lyfts. Ingen 

biltrafik på del av Centralgatan mellan MM och Coop. Enkelriktad trafik inne på Coop 

parkeringen (motsols trafik). 

 

Planera för möjlig utveckling av industriområden med större ytor. Det finns 

markområden vid Bultbo som kan var möjligt, ligger på avstånd från bostäder, med bra 

möjligheter till transportvägar och övrig infrastruktur. 

 

Naturskyddsföreningen skriver att det nordligaste området (söder om Skutskär) ligger 

möjligen väl nära bebyggelse? Är detta samma område där man (KB18, s20) avfärdar 

ny bostadsbebyggelse p.g.a. närhet till befintligt industriområde och istället alltså vill 

förlägga nytt industriområde nära bebyggelsen? Området söder om (industriområdet) 

berör ett intressant sandryggsystem där delar kan vara inlandssandyner. 

 

 

6.9.3 Älvkarleby 
 

Flera privatpersoner skriver om området i anslutning till Vattenfall Research & 

Development som föreslås bli område för ”Utveckling av Näringsliv/Turism”. I detta 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har i utställningshandlingen inte längre pekat ut någon utveckling av 

industri vid Södra industriområdet.  

Däremot tillkommer ett nytt bostadsområde norr om området, i förlängningen av 

sydvästra Älvboda.  

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har i utställningshandlingen pekat ut ett större område i västra 

Skutskär som ett nytt industri- och verksamhetsområde. Detta medför goda 

förutsättningar för etablering av nya och befintliga små och medelstora företag i 

kommunen. 
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område går idag Upplandsleden och det är också gott om Orkidéer i området. Används 

detta område för näringsliv så kommer Upplandsleden att blockeras och man får runda 

området och bli tvungen att gå på bilvägar. Det planerade området ligger också delvis i 

vattenskyddsområde vilket verkar klart olämpligt. Privatpersonerna anser att man i 

stället för att planera området för näringsliv snarare bör skydda området så att det blir en 

fin väg för Upplandsleden från Älvkarleby ort söder ut mot fin skog och älven. 

 

Utveckling av näringslivet bör istället ske öster om Älvkarleby vid korsningen riksväg 

76 och väg 291.  

 

 
 

Naturskyddsföreningen skriver att området vid utfarten mot Karlholm är ett 

sandmarksområde där skydd av grundvatten bör vara viktigt samt lokal för ÅGP-växt.  

Eftersom ÖP inte verkar fungera som väl ursprungligen avsett pekade 

Naturskyddsföreningen Älvkarleby ut områden i ÖP08 där ”det framstår som att” inga 

speciella naturvårds- eller friluftslivsvärden finns men som ändå för olika syften kan 

vara mycket bra byggmark. 

6.10 Planeringsförutsättningar och underlag 
 

Region Uppsala skriver att det i planförslaget anges att Älvkarleby är en mindre 

kommun både geografiskt och befolkningsmässigt och att många invånare arbetar på 

andra orter, samtidigt som företag och arbetsplatser inom kommunen hittar sin 

kompetens utanför kommunen. I detta sammanhang föreslår Region Uppsala att 

kommunen tydligare beskriver hur dess långsiktiga beroende till Gävleborgsregionen 

respektive Uppsala/Stockholmsregionen kan komma att utvecklas. 

 

Under de senaste tio åren har sysselsättningens sammansättning ändrat karaktär i 

Älvkarleby. Antalet sysselsatta i dagbefolkningen har minskat, särskilt till följd av 

strukturomvandling inom industrin, samtidigt som allt fler pendlar ut till andra orter för 

arbete inom en växande tjänstesektor. Tillväxt i befolkning och sysselsättning förklaras 

främst av ett nära beroende till utvecklingen i Gävle, medan influensen från Uppsala 

vuxit sig allt starkare tack vare utbyggd tillgänglighet söderut. Kommunens geografiska 

läge och historiska relationer till Gävle, gör att Älvkarlebys utveckling i först hand 

kommer att påverkas av utvecklingen i Gävle, men även hur det går för Uppsala. Region 

Uppsala föreslår att denna avgörande planeringsförutsättning för bostadsbyggande och 

kommunikationer utvecklas i förslaget. 

 

Naturskyddsföreningen skriver att underlag i bilagda kartorna till ÖP18 omfattar 

statligt skyddade områden (naturreservat och Natura2000-områden), 

strandskyddsområden, skogsstyrelsens nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar, 

ängs- och betesinventeringen, Lst:s naturvårdsprogram från 1987 och därutöver 

kommunalt framtagna ”kulturhistoriskt värdefullt område”, ”odlingslandskapets 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Området öster om Vattenfall Research & Development föreslås även i 

utställningshandlingen att omfattas av utveckling av näringsliv. Detta i enlighet 

med den gällande detaljplanen för området. Detaljplanen antogs 2001 och 

behandlar också hur Upplandsleden ska flyttas längre österut.   
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bevarandevärden”, vandringsleder, kanotled, grundvattenmagasin, vattenskyddsområde, 

högsta flöden vid Dalälven, ras-skred-erosion vid Dalälven, översvämningsrisk vid 

havet mm. Vidare finns kartor som pekar ut föreslagna naturreservat, ”kärnområden för 

utveckling av grönstruktur”, ”grön länk”. 

 

Några föreslagna naturreservat är missade; Bölsjön, på Marma skjutfält. Lst:s 

naturvårdsprogram från 1987 är mycket översiktligt och numer helt ålderstiget och 

oanvändbart. Bättre kunde göras vad gäller skikten ”kulturhistoriskt värdefullt område”, 

”odlingslandskapets bevarandevärden”, ras-skred-erosion vid Dalälven. 

 

 
 

Naturbeskrivningar (ÖPS s42-, s56- och s58-) lämnar en del övrigt att önska, vissa 

beskrivningar kan ju hämtas från Lst. 

Skiktet ”kärnområden för utveckling av grönstruktur”, ”grön länk” har märklig 

arrondering; närmast flummiga där ingen kvalitativ skillnad i vegetation/landskap finns 

på sidorna av gränserna mellan ytorna. Det finns väl ingen beskrivning av metodiken, 

hur de har tagits fram och vad dessa skikt ska anses visa på. Och vad menar man exakt 

med ”utveckling av grönstruktur”.  

 

 
 

Vad gäller ”grön länk” (linjeobjekt med pilar) kan det exemplifieras med texten ”Flera 

nord-sydliga gröna kopplingar föreslås för att möjliggöra spridningskorridorer för växt- 

och djurliv och allmänhetens tillgänglighet”, (KB18, s37). Stråken (genom Långsand) 

finns redan nu (där de inte är dragna genom tomtmark) och behöver inte ”föreslås” men 

flera stråk är mycket svårframkomliga (pga hyggen, storblockig mark). Man skulle vilja 

veta vilka djur och växter man räknar med ska följa dessa stråk mer än var som helst 

annars! 

 

 
 

Det gjordes också en ”Grönplan” 2008 men den är mest en idéskiss och berör enbart 

tätorten Skutskär. Inte heller användbarheten av begreppet ”ekosystemtjänster” är 

speciellt bra beskrivet. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Det är i huvudsak stråk som ska bevaras och värnas om. Detta för att säkra 

framkomligheten. I vissa områden som redan är tätbebyggda är det såklart svårare 

framkomlighet. Detta medför att åtgärder för att öka framkomligheten behöver 

sättas in.  

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kärnområden för grönstruktur är en tolkning av kartskikt från arbetet med ”Grön 

infrastruktur” som bedrivits av Länsstyrelsen. Detta kartskikt har nu ersatts med 

kartunderlagen som finns i handlingsplanen för grön infrastruktur. Se sida 7 i 

”Kartbilaga – Förutsättningar”.  

Kommunens svar på synpunkterna:  
Bölsjön är redan ett naturreservat idag. Kommunen instämmer i att Länsstyrelsen 

behöver se över det gällande naturvårdsprogrammet. Kulturhistoriskt värdefullt 

område är en tolkning från det kulturmiljöprogram som kommunen har. Detta 

kulturmiljöprogram föreslås dock revideras då flera viktiga områden saknas.  



Samrådsredogörelse för förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, 

utställningshandling, 2019-08-15 

35 
 

Man beskriver översvämningsrisk (KB18, s 27) men till havsvattennivå-värdena bör 

också läggas höjd på stormvågor om högvattnen är kombinerade med nordlig storm. I 

bilagda PDF-kartbilagorna finns en karta ”Miljö och risk – Ras, skred och erosion”. 

Denna är mycket schabloniserad och man påpekar inte (i text) att mer detaljerade 

utredning finns t.ex. över Tegelbruket som där anges som ett riskområde för skred. 

 

 
 

I kartbilagan finns också kartan ”Miljö och risk – Ökad nederbörd” som snarare väl ska 

visa risk för översvämning av Dalälven. Man kan undra en del över denna karta också. 

Var det inte t.ex. så att också stora områden i västliga delar av Skutskär var 

översvämmade vid floden 1916? Passerade då vatten väster om åsen längs med 

timmerrännan och orsakade denna översvämning? 

Ett vattentäktsområde planeras söder om Skutskär. Förutsättningar att diskutera denna i 

ÖP18 bör finnas. 

 

När man saknar relevant underlag i samma skalområde som föreslagna 

exploateringsytor använder man alltså formuleringar som ”det framstår som att” (ÖP08) 

som man ersatt med ”bedöms” i ÖP18 (87 stycken ”bedöms”, i ”Älvkarleby 

översiktsplan konsekvensbeskrivning reviderat efter KS.pdf”).  

 

När underlagsdata saknas menar man att frågan istället kan skjutas till detaljplanefasen. 

Men då har man väl tappat stora delar av syftet med att göra en översiktsplan. Bland 

andra odefinierade och floskelartade uttalanden kan nämnas ”Översiktsplanen skapar 

genom föreslagen utvecklingsstrategi och mark- och vattenanvändning förutsättningar 

som på sikt säkerställer robusta ekologiska, sociala och ekonomiska strukturer” (ÖP, 

s6). Hur kan man bevisa detta påstående? på sikt? vad innebär det att säkerställa robusta 

ekologiska strukturer? I ÖP, s 46 menar man sig också kunna ”säkerställa” riksintresset 

trots att man önskar exploatera; vad menas? 

 

 
 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen instämmer i önskemålet om kompletta underlag vid framtagande av 

nya översiktsplaner. Men när är underlagsdata komplett?  

Kommunens tjänstemän har tillsammans med konsulterna gjort en avgränsning för 

vilka underlag som på en översiktlig nivå beskriver den befintliga miljön. 

Kommunen har också identifierat viktiga underlag som behöver kompletta det 

redan befintliga underlagen. I detta arbete har Naturskyddsföreningens yttrande 

varit en bidragande faktor.  

 

Gällande säkerställande av riksintressen så menar kommunen att bevarandet att 

kärnvärdet för själva riksintresset är att anse som hänsynstagande.  

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen instämmer i att Grönplanen inte utgör det underlag som önskas och 

föreslår därför att nya underlag ska tas fram som kompletterande underlag inför 

framtida detaljplanering och översiktsplanering.  

Kartunderlag för risk, skred och erosion har ändrats. Se sida 16 i ”Kartbilaga – 

Förutsättningar”.   
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Vidare ställer sig Naturskyddsföreningen frågande till vad Boverket säger och hur 

kommuner gör med naturvårdsprogram. Ett stort antal kommuner har naturvårds-plan/ 

program som underlag i skötselplanen. För att nämna några: Uppsala och åtskilliga 

Stockholmskommuner. 

Boverket har också en hel del information om hur man kan bygga upp en ÖP. 

Regelverket kring hur en ÖP ska konstrueras borde skärpas så att obligatoriska underlag 

i visst skalområde måste ingå. 

 

Naturskyddsföreningen ger förslag på ytterligare kartskikt som kompletterar underlaget 

till översiktsplanen:  

 

- Naturvärdeskartering, 

- Naturvårdsplan, 

- Skötselplan, 

- Markanvändningskarta, 

- Geologiska naturvärden, 

- Områden av värde för friluftslivet, 

- Kulturlandskap, 

- Nutida jordbruks- och betesmark, 

- Äldre kulturlandskap, 

- Bullerkartering, 

- Områden för motorsport, 

- Översiktlig markägarkarta. 

 

 
 

Naturskyddsföreningen skriver också att det i både ÖP08 och ÖP18 finns förslag om 

Naturvårdsprogram. Inget av detta har dock skett i vår kommun. En 

naturvärdesinventering kan mycket väl föregå en naturvårdsplan. En naturvårdsplan 

täcker upp naturområden inom kommunen som inte berörs av statligt skyddade områden 

och innebär att ytor avgränsas för värdefull natur i olika värdeklasser. Det kan handla 

om lokaler för åtgärdsplanearter, hotade arter, övriga rödlistade arter eller ovanliga och 

välutbildade naturtyper.  

 

 
 

Några speciellt intressanta områden som kan nämnas är:  

Flät-Lummerbäcken, områden på Storön norr om Båtforsområdet som finns med på 

Lst:s lista över tänkbara nya naturreservat. Vidare kan nämnas Myrholmen, Kattholmen 

och Näckören med mycket höga naturvärden och som rimligen borde läggas in i något 

av de angränsande naturreservaten. Dragmossen (2 km SO central Långsand) är ett 

mycket värdefullt och artrikt rikkärr. Alm-ask-hägg-rika gråalskogspartier (en närmast 

unik naturtyp) nära älven i de nedre delarna av älven. Lind-ek-öar ute i Storfjärden är 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen lyfter fortsatt dessa önskande underlag. Underlagen har prioriterats av 

översiktsplanens politiska styrgrupp och presenteras i avsnitt 2.3.1. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Flera av de önskade underlagen har lagts till och legat till grund för omprövning av 

flera områden i översiktsplanens utställningshandling.   
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närmast unika (omnämnda redan i Almqvists Upplands vegetation och flora 1929). 

Även andra mycket skyddsvärda öar finns i Storfjärden. 

 

De flesta av biotopskyddsområdena, skogs-nyckelbiotoperna och -naturvärden har 

också mycket höga naturvärden. En del skogar är också utpekade som vitryggområden 

och är viktiga/ potentiellt utvecklingsbara lövområden. Ett antal gräsmarksytor med 

mycket höga naturvärden hävdas (slåtter eller bete) som tur är. Dit kan också räknas 

Ytterboda hästhagar som fanns med i Ängs-/bete-inventeringen men fick låg 

värdeklassning. Sedan dess är flera hotade och rödlistade arter funna där. Men ett 

ganska stort antal gräsmarksytor med hotade/ rödlistade arter är ohävdade och dessa 

skulle gärna pekas ut i skötselplan t.ex. äng vid Flät, under kraftledningsgatan utanför 

Tensmyra m.fl. områden. 

 

Naturskyddsföreningen ställer sig också frågande till om kommunen har bedrivit 

något arbete för att ta fram kommunala miljömål.  

 

 
 

Gästrike Vatten AB anser att det finns ett stort behov av att komplettera nuvarande 

underlag med en tydligare beskrivning över förutsättningarna för kommunens VA-

försörjning då det är en grundläggande planeringsförutsättning för att säkra invånarnas 

tillgång till vatten- och avlopp. Planförslaget föreslås vidare kompletteras med 

fördjupade analyser samt beskrivningar av konsekvenser och vägval. GVAB kommer 

att bistå i båda dessa viktiga delar och samverkansmöten med Älvkarleby kommun är 

planerade.  

 

 

6.11 Riksintressen och allmänna intressen 
 

Övergripande  

Länsstyrelsen anser att riktlinjer tillsammans med beskrivning av 

markanvändningen som görs för varje ort/utvecklingsområde ger en bra vägledning för 

efterföljande planeringen. Däremot saknar Länsstyrelsen en vägledning i planen för hur 

de intressekonflikter som kan uppstå mellan olika mål ska hanteras när översiktsplanen 

genomförs. 

Kommunen har för avsikt att ta fram flera olika strategi- och styrdokument i det 

fortsatta arbetet och kommunen är mycket ambitiös i vilka styrdokument som ska tas 

fram. Genom att redovisa en prioritering i vilken ordning dessa styrdokumentet ska tas 

fram inom de kommande åren kan det bli ett stöd i kommunens framtida arbete.   

 

 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har kompletterat handlingarna efter ovan nämnda synpunkter.    

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har starka önskemål om att ta fram kommunala miljömål. Detta pekas 

ut som prio 1 på listan för kompletterande underlag och önskas vara klart 2022. Se 

avsnitt 2.3.1. 
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Riksintresse för kulturmiljövård  

Älvkarlebyfallen utgör ett riksintresse för kulturmiljövård, C1. I planförslaget föreslås 

ett utbyggnadsområde med medeltät blandad stadsbebyggelse strax sydväst om 

riksintresseområdet. I förslaget anges att särskild hänsyn ska tas till den kulturhistoriska 

miljön och landskapsbilden så att riksintresset inte påtagligt skadas. Vid 

detaljplanläggning ska, enligt förslaget, särskilt värdefulla kulturvärden skyddas. 

 

Detta är positivt, då exploatering intill ett riksintresse kan påverka de värden som 

riksintresset ska skydda. Det framgår dock inte hur kommunen avser att tillgodose 

värdena i riksintresset i samband med intilliggande utbyggnad. Länsstyrelsen anser att 

detta behöver förtydligas i översiktsplanen till utställningsskedet. 

 

Marma läger utgör ett riksintresse för kulturmiljövård, C2. Den större delen av 

bebyggelseområdet är även skyddat som statligt byggnadsminne, enligt förordning 

(2013:558) om statliga byggnadsminnen. I planförslaget föreslås utveckling av ett 

verksamhetsområde i den nordvästra kanten av riksintresset, väster om järnvägen. 

 

Det föreslagna utvecklingsområdet ligger utanför det bebyggda lägerområdet, och 

utanför byggnadsminnets gränser, men i dess närhet. Länsstyrelsen vill framhålla att den 

obebyggda skogsmark som omger lägerområdet är en del av dess karaktär. 

 

Utveckling av ett verksamhetsområde på obebyggd mark inom riksintressets gränser 

kan därför påverka riksintressets värden negativt. Länsstyrelsen anser att kommunen 

behöver se över utvecklingsområdets gränser till utställningsskedet alternativt 

lokaliseras utvecklingsområdet till annan plats. 

 

 
 

Riksintresse för kommunikationer samt anläggningar för eldistribution  

Sjöfart  

Kommunens planeringsområde för kust och hav sträcker sig ut till territorialgränsen. 

Kommunen har även deltagit i KOMPIS-projektet som har tagit fram underlag till kust- 

och havsplaneringen. I KOMPIS-projektet har farleder kartlagts, i LEADER-projektet 

har båtklubbar erhållit stöd i diverse arbeten som gjorts och som planeras bl.a. 

prickningsarbete av farleder. Följande fartygsstråk och farleder sträcker sig genom 

Älvkarleby kommun; fartygsstråk 54 Grundkallen-Gävle samt farled 6211 Gävlebukten-

Skutskär, vilket kommunen kan förtydliga i översiktsplanen. 

 

Kraftledningar 

Svenska kraftnät har en 400 kV-ledning samt en likströmsledning tillhörande stamnätet 

för el i Älvkarleby kommun. Kraftledningen bör göras mer tydlig i föreslagen plan. I 

kapitel 6.12 Teknisk försörjning under rubriken Elnät bör det även framgå att det finns 

stamnät i kommunen och att de säkerhetsavstånd och de rekommendationer som 

Svenska kraftnät anger i sitt yttrande att ledningarna ska beaktas vid planering av 

verksamheter invid dessa anläggningar. Svenska kraftnät vill även framhålla vikten av 

att kommunen planerar för den mark som kan komma att behövas för nya kraftledningar 

vid upprättande av vindkraftsutbyggnad. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
De ovan nämnda utbyggnadsområdena har tagit bort till utställningen av planen.    
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IT och digitalisering 

Länsstyrelsen ställer sig bakom Post- och telestyrelsens (PTS) yttrande om att en robust 

och välutbyggd IT-infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. PTS har utifrån den 

aspekten lämnat synpunkt på att IT-infrastrukturen måste lyftas in i 

samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner. 

Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka 

mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för 

radiolänkförbindelser. 

 

 
 

Riksintresse för friluftsliv 

Kommunen har gett förslag på att ändra gränsdragningen för riksintresse för friluftsliv, 

Nedre Dalälven i och med att kommunen ger förslag till utbyggnadsplaner både i 

Älvkarleby och Skutskär. 

 

Under 2014–2016 gjorde Länsstyrelsen en översyn av riksintresset för friluftsliv. I 

februari 2014 redovisade Länsstyrelsen att områden av riksintresse för friluftslivet enligt 

3 kap 6 § MB skulle ses över enligt ett regleringsbrevsuppdrag. Värdebeskrivningen av 

riksintresset för nedre Dalälven och Billudden, område av riksintresse för friluftsliv, 

reviderades i samband med översynen. Länsstyrelsen förde en dialog med Älvkarleby 

kommun, där kommunen föreslog en mindre utbredning av riksintresset jämfört med 

Länsstyrelsens förslag. Älvkarlebys synpunkter bedömdes som relevanta. Länsstyrelsen 

förslag till utbredning av riksintresseområde anpassades efter dem. Naturvårdsverket 

fattade därefter beslut om ny värdebeskrivning samt Riksintressets utbredning under 

2016 (2016-04-21 ärende nr naturvårdsverket NV 04528–15).  

 

Länsstyrelsen anser därför att riksintressets utbredning och dess värdebeskrivning inte 

bör ändras då en revidering har skett helt nyligen. Länsstyrelsen anser inte heller att 

riksintressets värdebeskrivning utgör ett hinder för tätortutveckling i Älvkarleby 

kommun varför gränsdragningen kan kvarstå. 

 

Riksintresse för naturvård  

Länsstyrelsen noterar att i den nordöstra delen av Gårdskär, i område som är utpekat för 

gles blandad bebyggelse, överlappar med riksintresset för naturvård. I området är 

värdefulla skog och våtmarker utpekade, vilket behöver tas hänsyn till i den framtida 

planeringen. Detta kan för tydlighet skull framgå av riktlinjerna för aktuellt område. 

 

 
 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Gårdskärs utpekade område för gles blandad bebyggelse har reviderats.    

Kommunens svar på synpunkterna:  
Översiktsplanens utställningshandling föreslår endast utbyggnad av vindkraft till 

havs. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har reviderat kartor och text enligt ovan nämna synpunkter.   
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Riksintresse för totalförsvaret  

I översiktsplanen pekas flera anspråk ut inom influensområdet för riksintresset för 

totalförsvarets militära del Marma skjutfält. Riksintressets värde består i skjutfältets 

funktion för övning av Försvarsmaktens huvuduppgift väpnad strid. Skjutfält är en 

förutsättning för att uppnå förmågan till väpnad strid och utgör därför grundläggande 

produktionsresurser för Försvarsmaktens samtliga förband. Verksamheten som bedrivs 

på skjutfältet omfattar skjutning med direktriktad fin- och grovkalibrig ammunition, 

sprängning samt skjutning med grovkalibrig indirekt eld. Vid en framtida omprövning 

av skjutfältets miljötillstånd är det av mycket stor betydelse att ny störningskänslig 

bebyggelse inte tillåts i sådan närhet av fältet att det uppstår risk för begränsningar av 

verksamheten, då det skulle innebära en påtaglig skada för riksintresset.  

 

Därtill är det av stor betydelse att natur- eller friluftsskydd eller annan störningskänslig 

verksamhet inte inrättas inom, eller i närheten, av fältet som kan föranleda bullerkrav 

och på så vis försvåra och begränsa Försvarsmaktens verksamhet. 

 

I översiktsplanen saknas det en upplysning om att hela landet utgör samrådsyta för höga 

objekt. För att Försvarsmakten ska kunna bevaka att funktioner för riksintressen för 

totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess inte begränsas måste 

Försvarsmakten få in alla ärenden rörande höga objekt på remiss. Med höga objekt 

avses alla objekt över 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter 

inom sammanhållen bebyggelse.  

 

 
 

Riksintresse för vindbruk 

Kommunen har pekat ut två områden för havsbaserad vindkraft inom 

riksintresseområde för vindbruk; Camps grund respektive Finngrundet Västra banken. 

Den statliga havsplanen för Bottniska viken är fortfarande utställd för samråd. I sitt 

samrådsyttrande till Havs- och vattenmyndigheten avser Länsstyrelsen framföra 

synpunkter att utifrån nuvarande underlag bedöms inte energiproduktion som lämplig 

användning inom Natura 2000-området Finngrundet västra banken, varför området i 

översiktsplanen behöver revideras. 

 

 
 

 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen föreslår inga användningssätt som strider mot Hav- och 

Vattenmyndighetens förslag till havsplan. Översiktsplanens utställningshandling är 

reviderad i detta avseende. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har reviderat planförslaget för att möta Försvarsmaktens synpunkter.  

Kommunen är dock orolig över den framtida utvecklingen av det höjda 

beredskapsläget och skjutfältet då influensområdet redan idag begränsar 

utvecklingen i Älvkarleby kommuns redan befintliga bostadsområden. Kommunen 

önskar att Försvarsmakten och Länsstyrelsen tillsammans tittar på hur 

influensområdet för Marma skjutfält kan revideras för att istället omfatta 

markområden som ej är tätbebyggda. 
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Synpunkter kopplade till miljökvalitetsnormer (MKN) 

Dagvatten 

I översiktsplanen planeras det för en utbyggnad och förtätning inom tätorterna. Enligt 

planförslaget ska de ökade flöden av dagvatten, som blir följden av en utbyggnad, tas 

omhand. Detta för att inte öka belastningen av bl.a. näringsämnen på de 

ytvattenförekomster som inte har god status och utredas i samband med 

detaljplaneringen. Någon dagvattenutredning har inte tagits fram inför framtagandet av 

den nu aktuella planen. Länsstyrelsen gör bedömningen att konsekvenserna för 

ytvattenförekomsterna i en utbyggnad enligt planen kan bedömas först då en 

dagvattenutredning med tydliga riktlinjer tagits fram för hur dagvatten ska hanteras vid 

detaljplanering, bygglov, tillsyn och tillstånd. 

 

Avlopp 

Enligt förslaget koncentreras utbyggnaden till de tre tätorterna Skutskär, Älvkarleby och 

Marma och ett antal andra utvecklingsområden vilket är positivt med tanke på 

möjligheterna för en miljömässigt godtagbar vatten- och avloppshantering. Även om 

anslutningsgraden till kommunalt vatten- och avlopp är hög i kommunen vill 

Länsstyrelsen lyfta fram kommunens ansvar enligt Lagen om allmänna 

avloppsanläggningar, för att i samlad bebyggelse (ex. omvandlingsområden) tillse att 

vatten- och avloppsfrågorna får godtagbar lösning. Länsstyrelsen vill även erinra om att 

det också finns andra lösningar för rening av vatten och avlopp än anslutning till 

sedvanliga avloppsreningsverk, exempelvis kan kretsloppslösningar övervägas, särskilt 

för mindre samlad bebyggelse. 

 

Ytvatten 

Miljökvalitetsnormerna för ytvatten är inte uppfyllda i ett antal sjöar och vattendrag 

inom kommunen. Det saknas även i dagsläget förslag på åtgärder för hur belastningen 

av näringsämnen ska minska. Länsstyrelsen bedömer att konsekvenserna för 

ytvattenförekomsterna i en utbyggnad enligt planen kan bedömas först då en 

dagvattenutredning med tydliga riktlinjer tagits fram för hur dagvatten ska hanteras vid 

detaljplanering, bygglov, tillsyn och tillstånd. 

 

Med hänsyn till detta vill Länsstyrelsen framhålla vikten av att det behövs sammantaget 

flera åtgärder för minskade utsläpp till recipienter och innan tidpunkten för beslutad 

miljökvalitetsnorm. Analyser för hur markanvändningen förhåller sig till 

vattenförekomsterna bör genomföras i en dagvattenutredning för att identifiera de 

största potentiella hoten som kan påverka vattenförekomsterna samt för att identifiera 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kan minska påverkan. 

 

MKN vatten med avseende på kvalitetsfaktorn hydromorfologi 

Översiktsplanen ska kompletteras med åtgärder för att nå miljökvalitetsnormer med 

avseende på hydromorfologi (d.v.s. fysisk påverkan). 

 

 
 

 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
För att nå MKN för vatten hänvisar kommunen till de föreslagna åtgärder som 

återfinns i VISS.   
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Synpunkter om miljö, hälsa, säkerhet och risk för olyckor 

Dricksvattenförsörjning 

Enligt uppgift har kommunen tagit beslut om att i samarbete med Gästrike Vatten bygga 

ett nytt vattenverk vilket är positivt enligt Länsstyrelsens menig för att säkra framtida 

dricksvattenförsörjning. Se vidare under avsnitt 2.5. Mellankommunala frågor. 

 

Översvämningsrisker, risk för ras och skred 

Det framgår av handlingarna att kommunen ska ta fram en kommunövergripande 

klimatanpassningsplan vilket både Statens Geotekniska institut (SGI) Länsstyrelsen 

anser är positivt. Länsstyrelsen vill påpeka är att det kan vara bra om ett sådant 

dokument även integreras i kommunens befintliga måldokument på sikt. 

 

Vidare är både SGI och Länsstyrelsen positiva till att problem med ras och skred 

beaktas i översiktsplanen. Kommunen har angett att områden med risk för ras och skred 

ska ses som aktsamhetsområden samt att dessa områden pekas tydligt ut på en karta. 

Färgen kan däremot göras tydligare på det som inte är aktsamhetsområden för 

strandnära lägen. SGI vill även uppmärksamma att den översiktliga karteringen över 

stabilitetsförhållandena som tillhandahålls av MSB, är begränsad till vid 

utredningstillfället bebyggda områden. Det kan således finnas andra områden med 

förutsättningar för skred, vilket bör förtydligas. 

 

I översiktsplanen är det även lämpligt att översiktligt redovisa geologiska och 

geotekniska förhållanden samt eventuella risker, som underlag för strategiska val av 

markanvändning. Det bör särskilt framgå i vilken utsträckning de geologiska 

säkerhetsfrågorna är styrande för markanvändningen, det vill säga områden där stabilitet 

kan orsaka svårigheter vid planläggning och/eller särskilt behöver utredas 

i samband med detaljplaneläggning eller bygglovsgivning. 

 

 
 

Farligt gods 

Samrådsförslaget innebär förtätad bebyggelse inom rekommenderat skyddsavstånd. I 

samband med detaljplaneläggning av områden inom 150 meter från stråk där transport 

av farligt gods kan förekomma anser Länsstyrelsen att risker förknippade med farligt 

gods ska beaktas. 

 

Säkerhetsavstånd utmed statlig infrastruktur 

Länsstyrelsen skriver att tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan 

inverka på trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så 

kallade byggnadsfria avståndet (47 § väglagen). Den tillståndspliktiga zonen sträcker 

sig generellt 12 meter från den allmänna vägens vägområde. Utmed de flesta större 

vägar har zonen utökats efter beslut från Länsstyrelsen. I Älvkarleby kommun har 

Länsstyrelsen fattat beslut om utökad tillståndspliktig zon till 50 meter för E4 och 30 

meter för väg 76 och 291, som framgår av översiktsplanen, men som ändå kan 

förtydligas ytterligare. 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Översiktliga geologiska förhållanden visas på sidan 2 i ”Kartbilaga – 

Förutsättningar”.    
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Längs järnvägen bör generellt sett ingen ny bebyggelse tillåtas inom 30 meter från 

närmaste spårmitt. Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyggelse från urspårning av 

tåg och ger utrymme vid eventuella räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. 

Risker med farligt gods bör dock beaktas inom ett område på 150 meter från järnvägen. 

Här kan särskilda analyser behövas för att utreda om framtida bebyggelse är lämplig 

med hänsyn till järnvägen. Kommunen har tydligt redogjort för vilka skyddsavstånden 

är samt vilka åtgärder som krävs vid byggande utmed järnväg. Inom 150 meter från 

järnvägen är det också svårt att utan skyddsåtgärder klara gällande riktvärden för 

trafikbuller vilket kan framgå av översiktsplanen. 

 

Trafik och transport samt buller 

Länsstyrelsen och Trafikverket skriver att östra stambanan som går genom 

kommunen passerar inom vissa delar nära befintlig och planerad bebyggelse. Detsamma 

gäller även för E4 och riksväg 76. Den nya förordningar (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader ska gälla vid planläggning för nya bostäder. Kommunen omfattas inte 

av något obligatoriskt krav på mätning eller beräkning av buller enligt 5 kap 2 § MB, 

men inför en planerad utbyggnad av tätorterna är det en fördel om ett underlag som 

beskriver bullersituationen tas fram i de delar Trafikverket inte genomför mätningar 

eller beräkningar. Underlag om väg- och järnvägsbuller, från den infrastruktur 

Trafikverket har ansvar för, finns tillgängligt på trafikverkets hemsida. Trafikverket 

anser att redovisningen av buller från trafikinfrastruktur på sid. 52 i planen bör 

förtydligas då den i nuläget är något svårtolkad. För vibrationer från järnväg tillämpar 

Trafikverket 0,4 mm/s (RMS 1–80 Hz) som den nivå som ska följas vid nybyggnation.  

 

 
 

Miljöfarlig verksamhet och potentiellt förorenade områden 

Länsstyrelsen anser att miljöfarlig verksamhet och förorenad mark ska redovisas 

tydligare på kartmaterialet. Särskilt Sevesoanläggning som hör till miljöfarlig 

verksamhet bör särskiljas bättre på kartan. Det bör därför förtydligas på kartan vad 

punkterna representerar. 

 

Länsstyrelsen anser även att det kan vara bra att kortfattat förtydliga riskklasserna 

enligt en metodik som görs för inventering (MIFO).  

 

Länsstyrelsen tillhandahåller en databas över potentiellt förorenade genom det s.k. 

EBH-stödet. I databasen finns för närvarande 107 områden inom Älvkarleby kommun 

som är utpekade som misstänkt förorenade. Av dessa är fem områden inventerade och 

tilldelade riskklass 1 och sex områden riskklass 2. Länsstyrelsen anser att det är mycket 

angeläget att förorenade områden som har tilldelats riskklass 1 eller 2 undersöks på 

grund av risken för negativ påverkan på människa och miljö. 

 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att översiktsplanen anger att vid planering för 

ändrad markanvändning ska marken undersökas, med syfte att avgöra ev. behov av 

saneringsåtgärder. Länsstyrelsen vill lyfta fram att frågan bör uppmärksammas i så 

tidigt skede som möjligt. Exempelvis bör i översiktsplanen anges riktlinjer inför 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Redovisning om buller i översiktsplanen har reviderats.    
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detaljplaneläggning som beskriver hur kommunen avser att agera i de fall det finns en 

känd förorening i mark.  

 

 
 

Elektromagnetiskt fält och UV-strålning 

Strålsäkerhetsmyndigheten noterar att kommunen inte har tagit upp problematiken 

med elektromagnetiska fält och UV-strålning. I översiktsplanen saknas det även uppgift 

om vilka områden och fastigheter som berörs av elektromagnetiska fält från 

kraftledningar samt om vilken policy kommunen avser att tillämpa i planen. Detta bör 

kompletteras till utställningsskedet. 

 

 
 

Radon 

Länsstyrelsen skriver att kommunen berörs av naturliga orsaker av förhöjda halter av 

markradon. I planen nämns några områden med särskilt hög risk för radon. Det hade 

varit en fördel om områden med ökad risk för exponering av radon hade presenterats på 

karta. Om underlag om detta saknas i nuläget kan det finnas behov av en systematisk 

kartläggning av områden med risk för exponering av radon inför planering av ny 

bebyggelse. För radon i inomhusmiljön gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd 

FoHMFS 2014:16, inte Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 1999:22), vilket kommunen 

behöver revidera i översiktsplanen.  

 

 
 

Klimatanpassning och extrema väderförhållanden - Ökad nederbörd och 

översvämning/höga flöden 

Länsstyrelsen anser att avsnittet om Ökad nederbörd behöver förtydligas utifrån om det 

handlar om ökad nederbörd eller ökad risk för höga flöden. Så som texten är skriven 

idag så blir det otydligt när man tittar på kartan som hör till. Kartan med rubriken Miljö 

och risk – Ökad nederbörd visar inte det som rubriken anger. Kartan verkar istället visa 

översvämningsrisk på grund av höga flöden, inte för ökad nederbörd. 

 

I avsnittet om Ökad nederbörd behöver kommunen förtydliga vilken källa som 

kommunen hänvisar till i samband med att kommunen anger Älvens högsta flöden, 

Länsstyrelsen 2017. Länsstyrelsen förmodar att det egentligen rör sig om 

översvämningskarteringen för Dalälven som Myndigheten för samhällsskydd och 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Se sidan 20 i ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Se avsnitt 6.11 Elnät. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Miljöfarlig verksamhet, Seveso-verksamheter, med mera, visas på sida 18 i 

”Kartbilaga – Förutsättningar”. Där visas de olika verksamhetstyperna med olika 

färger på punkterna. 

 

Kortare text om MIFO-objekt är tillagd i översiktsplanens text. Se avsnitt 6.12 

Miljöfarlig verksamhet och förorenad mark. 
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beredskap har varit med att fram, och inte den lågpunktskarteringen som Länsstyrelsen 

tog fram 2017. 

 

Den tillhörande kartan till det aktuella avsnittet som tar upp om ökad nederbörd är även 

något svår att tyda vilket Länsstyrelsen råder kommunen om att åtgärda genom att 

tydliggöra själva teckenförklaringen då alla lager visar Dalälven och alla lager visar 

översvämning, inte ökad nederbörd. Det är också viktigt att det förtydligas i den 

interaktiva kartan. Länsstyrelsen vill poängtera att det är viktigt att kommunen är tydlig 

med detta, eftersom höga flöden inte endast beror på mer regn, utan också på 

avsmältning med mera. 

 

Havsnivå 

Länsstyrelsen noterar att kommunen har satt lägsta grundläggningsnivå till 2,0 meter 

över havet vid byggande vid havet. Länsstyrelsen i Stockholm har i sina 

rekommendationer för byggande vid kusten satt 2,7 meter (RH2000). Det Länsstyrelsen 

anser att det viktiga är när bebyggelse planeras nära kusten, är att en riksinventering och 

en riskbedömning genomförs. Länsstyrelsen anser därför att det kan vara på sin plats att 

ta med en sådan formulering i översiktsplanen för att inte missa risker då byggnation 

längs kusten ska ske. Det kan skilja i risk för till exempel vinduppstuvning på olika 

platser och det är viktigt att kunna fånga upp detta i framtida planering samt landa i en 

bra och väl underbyggd säkerhetsmarginal i varje plan. 

 

Länsstyrelsen anser även att det är viktigt att kommunen har med i resonemangen att 

havet med största sannolikhet kommer att stiga även bortom år 2100. I SMHI:s nya 

kartverktyg för havsnivåer kan man få en bild av havsnivåhöjningen. 

Varför det kan vara ett förslag att använda sig av det kartmaterialet i den interaktiva 

delen av översiktsplanen. 

 

Länk till SMHI:s kartverktyg: https://www.smhi.se/klimat/havet-ochklimatet/hoga-

havsnivaer?l=null#stationid=2067 

 

Det regionala underlag som Länsstyrelsen har rörande havsnivå presenteras tydligt i 

dokumentet, vilket är bra. Länsstyrelsen vill dock påpeka att dessa nivåer kan komma 

att uppdateras i framtida underlag då dagens klimatscenarier utvecklas och omarbetas. 

 

 
Värme 

Kommunen anger att natur- eller ändamålsenliga parkområden bör finnas i anslutning 

till skolor, förskolor och äldreboenden vilket Länsstyrelsen anser är mycket positivt. 

Barn och speciellt äldre behöver skugga under varma dagar vilket troligen kommer bli 

en ökning av i ett förändrat klimat. 

 

Moderaterna i Älvkarleby anser att kommunens höga andel naturmark starkt 

begränsar möjligheten till ekonomisk tillväxt. Moderaterna föreslår därför att 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kartskikt och källor har förtydligats i översiktsplanen. Rubriken på kartan på sidan 

15 i ”Kartbilaga – Förutsättningar” har ändrats. 

 

Lägstanivå för ny bebyggelse är satt till 3 meter i översiktsplanens 

utställningshandling. 
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kommunen verkar för en ny genomgång av Natura2000-områden och områden av 

riksintresse för att se vilka lättnader som kan för att underlätta tillväxt.  

6.12 Turism 
 

Att välkomna in till kommunen   

Planera för och visa vilja till en större satsning på upprustning och försköning av alla 

entréer in i kommunen. Visa riktning och möjliggör till hur entréerna in till kommunen 

kan bjuda in och informera besökare eller andra personer som åker in i och ut från 

kommunen. 

 

Turism och Cykelleder  

Planera för en större satsning på cykelstråk och ta fram nytt förslag till cykelstrategi för 

kommunen. En regional cykelstrategi för Uppsala län tas fram och syftar till att främja 

cyklingen i hela länet. Gäve kommun som är närliggande arbetar aktivt för att vara 

framträdande inom cykling. 

 

Planera för möjligheten att cykla längs kusten och vattenstråken med hopkopplade 

leder. Koppla ihop orter, genom cykelvägar. Då det ska bildas flera naturreservat, t.ex. 

längs hela Gårdskärskusten finns bra förutsättningar att inkludera cykelleder.  

Skutskär-Överboda-Sågarbo-Långsand-Gårdskärskusten-Högmo-Tegelbruket-Skutskär 

kan vara ett exempel.  

 

Planera inte enbart för att komplettera enskilda orters cykelstråk och att förbättra de 

stationsnära cykelstråken, planera med ett helhetstänk och att möjliggöra utifrån 

förutsättningarna, planera för sammanlänkningar. 

 

Cykelresenärer kan då cykla i och genom kommunen via t.ex. naturreservaten och 

vattensköna lägen. Ger möjlighet att kunna ta del av det fina i kommunen med naturliga 

platser att stanna till på och informeras om kommunen, ta del av sevärdheter inom natur 

och kultur. Att planera för att använda cykeln bidrar också till temat folkhälsa. 

 

Planering för cykelstråk/leder nämns i liten omfattning i nuvarande förslag (ex. s.32 och 

s.70 och med korta texter under varje ortsavsnitt) 

 

 

6.13 Översiktsplanens upplägg och struktur 
 

Länsstyrelsen ser det därför som extra angeläget att planen är tydlig och att 

konsekvenserna av föreslagen utveckling framgår, inte minst för att efterföljande 

planering och handläggning ska ha tillräcklig vägledning och stöd. 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Cyklingen i Älvkarleby kommun är väldigt viktig och är därför det högst 

prioriterade trafikslaget i översiktsplanen. Därför har mycket tid i projektet lagts på 

att identifiera nya GC-vägar som utgör viktiga kopplingar för cyklingen i hela 

kommunen ska utvecklas. Nya gång- och cykelvägar, med både lokal och regional 

betydelse, presenteras i respektive markanvändningskarta.   
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Kommunens förslag till Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, består dels av 

en interaktiv översiktsplan och dels av en analog översiktsplan i pdf-format som kan 

skrivas ut eller läsas på skärm. Den interaktiva översiktsplanen underlättar för läsaren 

att hoppa mellan olika avsnitt genom flikfunktionen. Däremot saknas en sökfunktion i 

de interaktiva versionen som kan vara värdefull. 

 

Kartorna i översiktsplanen är i överlag mycket tydliga, särskilt i den interaktiva 

översiktsplanen där man kan zooma in i karta samtidigt som man läser om ett avsnitt. 

De olika skrafferade ytorna skulle dock kunna förbli mer genomsiktliga när man zoomar 

in, för att lättare kunna orientera sig.  

 

I den interaktiva planen finns möjlighet att lägga till informationsrutor som visar mer 

information när man markerar en yta. Ibland saknas dessa rutor helt eller så saknas 

innehåll i dem. Dessa bör göras mer lika i hela dokumentet. 

 

Naturskyddsföreningen önskar att syftet med ÖP ytterligare klargörs. Som vi uppfattat 

det bör ÖP vara ett demokratiskt dialogprojekt där markanspråk av samtliga 

markanvändare redovisas i kartor och beskrivs och slutligen att eventuella konflikter 

eller potentiella konflikter klargörs, diskuteras och avvägs. Frågan är vad som är en 

rimlig ribba av kvalitet vad gäller främst inhämtande av och framtagande av 

underlagsdata som behövs för rimliga avvägningar. En välgjord ÖP innebär en 

smidigare och konfliktfriare lösning på markanvändnings-konflikter. För rimliga 

avväganden borde kartdata om olika markanspråk finnas som underlag i samma 

kartskalnivå som exploateringsytorna. Annars är avvägningar mellan olika 

markanvändningsintressen omöjliga. 

 

Kommunen argumenterar mot detta (KB18, s21) där man bland annat menar att (brist 

på… ”aktuell kunskap”) är ett skäl till lägre detaljeringsnivå. Avgränsning och 

”rimliga” alternativ diskuteras också (KB18, s10). Alternativ finns i hög grad vid sidan 

av de alternativ som tas upp i ”O-alternativet” (ÖP08) och ÖP18. 

 

Vidare undrar Naturskyddsföreningen vad innebär det att man kallar ÖP18 

”Översiktsplan för Älvkarleby kommun 2050”? Märkligt: ”2050”; är tanken att ÖP är så 

välgjord att den kan hålla 32 år till? Att den inte behöver aktualitetsprövas? Finns 

motivering till detta någonstans? 

 

 
 

Älvkarlebymoderaterna skriver i sitt yttrande att planhandlingarna innehåller ett antal 

felaktiga årtal hopblandningar av ortsområden och återupprepningar förekommer. 

Föreslagna GC-vägar behöver stämmas av mot Trafikverkets planer. Vidare är 

skrivningar om LIS-områden oklar med tanke på de beslut om LIS-områden och 

områdesplaner som tagits av KF.  

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Vad en översiktsplan är presenteras i avsnitt 1.3 i översiktsplanen.  

 

2050 är översiktsplanens målår. En översiktsplan ska aktualitetsförklaras varje 

mandatperiod oavsett översiktsplanens rubrik.  
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Under samrådet framkom också synpunkter från en privatperson att kommunen bör 

döpa LIS-områden till samma namn i både MKB och markanvändningskartor i ÖP. 

T.ex. LISÄ1, LISÄ2 etc.  

 

 

6.14 Översiktsplanens koppling till nationella och regionala 
mål, planer och program  

 

Länsstyrelsen skriver att enligt 3 kap 5 § 4 p. PBL ska det av översiktsplanen framgå 

hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 

översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 

betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. 

 

I huvuddokumentet, i kapitlet Regionala och mellankommunala samarbeten, 

redovisar kommunen Uppsala läns RUS, samarbetet inom ABCX-stråket, KOMPIS-

projektet som genomförs tillsammans med kustkommunerna i Gävleborg och Uppsala 

län och samarbetet med Gästrike vatten AB som viktiga samarbetsorgan. 

Översiktsplanen redogör även för de nationella miljömålen.  

 

Däremot anser Länsstyrelsen att, det från ett miljömålsperspektiv, saknas hänvisning 

och koppling till de nationella miljömålen i delen som avhandlar översiktsplanens 

kopplingar till de globala och de regionala målen. Översiktsplanen behöver förhålla sig 

bättre till de nationella miljömålen, då dessa är gällande även i ett regionalt perspektiv. 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen avser att ta fram ett kommunalt 

naturvårdsprogram. Det bör dock kompletteras i översiktsplanen att det kommunala 

naturvårdsprogrammet ska förhålla sig till de nationella miljömålen samt vid tiden för 

framtagande av naturvårdsprogrammet beslutade regionala planer och underlag, ex. 

regional handlingsplan för GI (klar höst 2018) och det kommande regionala 

åtgärdsprogrammet för miljömålen (det första åtgärdsprogrammet ska vara klart mars 

2019).  

 

Länsstyrelsen ansvarar att ta fram båda dessa handlingar. Det är även positivt att 

kommunen avser att ta fram en kommunal vattenplan, det bör dock kompletteras att den 

kommunala vattenplanen ska förhålla sig till den regionala vattenförsörjningsplanen där 

Länsstyrelsen har påbörjat sitt arbete. Gällande de generella riktlinjer för grön 

infrastruktur (GI) bör en kommunal handlingsplan för grön infrastruktur tas fram som 

förhåller sig till den regionala handlingsplanen för GI som avses bli klar under hösten 

2018. 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Markanvändningskartorna har kompletterats med etiketter för att ges en tydligare 

koppling mellan text, kartor och konsekvensbeskrivning.  

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har försökt att revidera samtliga felaktiga årtal och skrivningar texten. 

Med reservation för att texten fortsatt kan innehålla små faktafel.  
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Region Uppsala noterar att översiktsplanen inleds med en tydlig koppling till globala 

hållbarhetsmål och den regionala konkretisering som sker genom den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS). Detta skapar goda förutsättningar för en kraftfull 

samverkan och gemensamt arbete mellan lokal och regional nivå. Däremot saknas en 

beskrivning av exempelvis nationella miljökvalitetsmål och dess inverkan på 

översiktsplanens inriktning och åtgärdsförslag. I översiktsplanen kan det därför med 

fördel utvecklas hur olika nationella och regionala mål förhåller sig till varandra och hur 

de beaktas i förslaget. 

  

 

6.15 Övriga synpunkter 
 

Försvarsmakten noterar att kommunen avser att ta hänsyn till riksintressena för 

totalförsvarets militära del. Av översiktsplanen framgår också att alla plan- och 

lovärenden inom influensområde ska remitteras till Försvarsmakten, vilket är positivt. 

Försvarsmakten saknar dock en upplysning om att hela landet utgör samrådsyta för höga 

objekt. För att Försvarsmakten ska kunna bevaka att funktioner för riksintressen för 

totalförsvarets militära del som omfattas av sekretess inte begränsas måste 

Försvarsmakten få in alla ärenden rörande höga objekt på remiss. Med höga objekt 

avses alla objekt över 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter 

inom sammanhållen bebyggelse. 

 

Försvarsmakten skriver vidare att ÖP saknar någon beskrivande text om hur hänsyn 

skall tas till det civila försvaret/extra ordinära händelser. Med beredskapshänsyn menas 

att vid förändringar i samhället ta tillvara möjligheterna att göra samhället mer robust, 

funktionssäkert och flexibelt. 

  

 

6.15.1 Kulturmiljö 
 

Länsstyrelsen skriver att de delar i översiktsplanen som lyfter fram kulturmiljö saknar 

en kulturhistorisk förankring. Länsstyrelsen anser att kommunen har möjligheten att 

utveckla och lyfta fram de kulturmiljövärden och de fornlämningar som finns inom 

kommunen och inarbeta det mer i texten som helhet. Fornlämningar nämns inte som en 

tillgång och kommenteras inte i de skrivningar som finns framtaget för respektive ort 

som ska utvecklas. Kommunen skulle därmed kunna utveckla de avsnitt som avser 

kulturmiljö (fornlämningar och bebyggd miljö) vidare till utställningsskedet då dessa 

avsnitt skulle vinna på att bli något mer omfattande och därigenom mer tydlig. Termen 

biologiskt kulturarv kan med fördel användas. Lämningar som berättar om Dalälvens 

betydelse skulle kunna lyftas fram tydligare, exempelvis färjestället som nu ligger på 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har i utställningshandlingen lagt till text om att hela landet utgör 

samrådsyta för höga objekt samt att hänsyn skall visas till civila försvaret/extra 

ordinära händelser vid behov.  

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har kompletterat översiktsplanens textdokument med kopplingar till de 

ovan nämnda underlagen.  
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land och gårdstomter som ätits upp av älven (Se Revideringsinventering av forn- och 

kulturlämningar inom Tierps och Älvkarlebys kommuner). 

 

I arbetet med grön infrastruktur bör även kulturmiljö och fornlämningar användas som 

ett viktigt underlag för en bättre helhet. 

Nedan ges exempel på litteratur som beskriver kulturmiljön i kommunen som 

kommunen kan fördjupa sig i. 

 

1) Älven, skogen, bruken - Älvkarleby genom tiderna. Kulturmiljöprogram för 

Älvkarleby kommun. Skriven av Marja Eriksson Upplandsmuseet. 

2) Revideringsinventering av forn- och kulturlämningar inom Tierps och 

Älvkarlebys kommuner, Uppsala län, 2012. Skriven av Anna Ulfhielm och Britt- Marie 

Franzén, Länsstyrelsen i Uppsala län. 

 

 

6.15.2 Naturmiljö 
 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen lyfter fram naturen, älven och havet som 

stora kvalitéer inom kommunen. Särskilt positivt är att kommunen tar fasta på och pekar 

ut en grön/blå infrastruktur och redogör mer detaljerat för att skapa gröna länkar genom 

tätorterna för att binda ihop de större grönområdena. I Långsand utgör de utpekade 

gröna länkarna i många fall även vattendrag eller fuktstråk vilket kan vara bra att 

förtydliga i texten.  

 

Inom kommunen finns flera riksintresseområden för naturmiljö enligt 3 kap 6 § MB. 

För att skydda riksintressets kärnvärden föreslår kommunen att sex områden ska bilda 

nya naturreservat, vilket Länsstyrelsen ställer sig mycket positiv till. Samtliga planerade 

naturreservat finns inom värdetrakterna Marma, Dalälven och Gårdskärkusten. 

Områden där naturreservatsbildning pågår eller planeras påbörjas under 2018 och senare 

har preliminära gränser men skyddas från intrång i avvaktan på att gränser fastställs i 

reservatsbeslut. Kommunen har även förslag på att ta fram en strategi för hur 

kommunen ska arbeta med kompensationsåtgärder för grönområden i samband med 

fysisk planering vilket Länsstyrelsen anser är mycket positivt.  

 

Kompensationsprincipen är tänkt att tillämpas i planprocessen vilket innebär att 

negativa konsekvenser vid en exploatering i första hand ska undvikas eller minimeras, i 

andra hand mildras.  

Länsstyrelsen vill lyfta att det finns en möjlighet att peka ut områden i en översiktsplan 

för ekologisk kompensation. 

6.15.3 Mobilmaster 
 

Länsstyrelsen skriver att mobilmaster kan beroende på hur de placeras påverka 

landskapsbild, natur- och kulturvärden i olika omfattning. Länsstyrelsen anser att det 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har utvecklat avsnittet om kulturmiljö i utställningshandlingen. 

Kommunen har också lyft att ett nytt kulturmiljöprogram som ett kompletterande 

underlag är något som ska prioriteras.  
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vore lämpligt att i översiktsplanen ange kommunens riktlinjer för placering av 

mobilmaster. 

 

 

6.15.4 Upplysningar om lag, förordnanden och prövningar m.m. 
 

Region Uppsala vill uppmärksamma kommunen på att den bilagda strukturbilden i 

avsnitt 1:5 inte är det slutliga versionen. På området korrekturfel kan även påpekas att 

kollektivtrafiken i länet sköts av Region Uppsala (avsnitt 5:1). 

 

 
 

Naturskyddsföreningen skriver att Dalälven, havsnära miljöer med laguner och 

landhöjningskust, sandmarkerna och höga kalkhalten i lösa jordarter har givit upphov 

till mycket höga estetiska värden och naturvärden inom kommunen där unika naturtyper 

och många rödlistade/hotade och åtgärdsplanearter har överlevt. Kommunen borde i sin 

profil och informationsskrifter saluföra och beskriva detta för gästande, och verka för att 

skonsamt och på olika sätt tillgängliggöra dessa mycket attraktiva naturområden.  

 

 
 

Skydd enligt kulturmiljölagen 

 

Länsstyrelsen noterar att det saknas information om att alla fornlämningar är 

lagskyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) (2 kap). Vidare saknas det information 

vad det i sin tur innebär. Kommunen behöver komplettera det till utställningsskedet. 

Vidare anser Länsstyrelsen att det som står om förstudie bör ses över och skrivas om 

ifall det snarare handlar om 2 kap Kulturmiljölagens utredningsinstrument. 

 

Inför alla markingrepp inom fornlämningar och fornlämningsområden krävs 

tillstånd från Länsstyrelsen som sker i en prövning enligt Kulturmiljölagen. I de fall 

fornlämningar jämte tillräckligt stora skyddsområden inte kan bevaras inom 

nybyggnadsområdet, och tillstånd till borttagande medges, genomförs en arkeologisk 

för- och slutundersökning. 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen håller med Naturskyddsföreningen i detta. Naturen är en av 

kommunens stora turistattraktioner och bör ges större plats i kommunens framtida 

marknadsföring. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har tagit bort figuren i planens utställningshandling.  

 

Texten om kollektivtrafik har ändrats.  

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har inga framarbetade riktlinjer för placering av mobilmaster. 

Kommunen ser dock positivt på ett framtida samarbete i frågan tillsammans med 

Länsstyrelsen och andra intressenter och sakägare. 
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Länsstyrelsen vill lyfta fram att kompensationsåtgärder skulle även kunna gälla för 

fornlämningar d.v.s. att kompensera med information och tillgänglighetsinsatser vid 

kvarvarande fornlämningar i de fall fornlämningar undersöks och tas bort. 

 

I förslaget till översiktsplan står det att kyrkomiljöer kräver särskild varsamhet och 

respekt, med beaktande av kyrkobyggnaders roll i stads- och landskapsbilden. Inom 

kommunen finns kyrkomiljöer såsom kyrkorna i Marma, Skutskär och Älvkarleby. 

Länsstyrelsen vill även påminna om att kyrkomiljöer som har tillkommit före utgången 

av år 1939 och tillhörde Svenska kyrkan den 1 januari 2000 är skyddade enligt KML 

(4kap), vilket bör framgå av översiktsplanen. Tillstånd krävs för att ändra kyrkomiljön. 

Det kan även vara lämpligt att redovisa lagskyddad bebyggelse i planförslaget, gärna i 

text och på karta. 

 

 
 

Strandskydd och LIS-områden 

 

I detaljplaner som påbörjas efter 1 juli 2009 är det, med några undantag, kommunen 

som beslutar om upphävande av strandskydd i detaljplan. För att strandskyddet ska 

kunna upphävas vid detaljplanering krävs att det finns särskilda skäl och att intresset av 

att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 

strandskyddsintresset. Länsstyrelsen har att bevaka att strandskyddet inte upphävs i strid 

med gällande bestämmelser, och utgör därför en av Länsstyrelsens 

överprövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL. För detaljplaner som påbörjades före 1 

juli 2009 fattas beslut angående upphävande av strandskydd av Länsstyrelsen. 

 

Sedan 2010 kan kommuner i sin översiktsplan peka ut LIS-områden, områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Enligt 7 kap 18 e § MB behöver LIS områden 

1. vara lämpliga för utvecklingen av landsbygden 

2. vara av ett sådant slag och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets syften 

fortfarande tillgodoses långsiktigt. 

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. 

 

I den gällande översiktsplanen som antogs 2009 pekades ett antal områden i Älvrummet 

ut som LIS-områden. Dessa kvarstår i förslaget till ny översiktsplan. Ett tillägg till den 

gällande översiktsplanen togs fram 2013 (Landsbygdsutveckling – LIS-områden i 

strandnära lägen, 2013) med syftet att utreda huruvida vissa av i översiktsplanen 

utpekade utvecklingsområden är lämpliga LIS-områden. Även om LIS-områdena har 

pekats ut sen tidigare anser Länsstyrelsen att kommunen behöver se över lämpligheten 

med de utpekade områdena. 

 

Ett nytt LIS-område (LISÄ2) har pekats ut i den nu aktuella planen, i övrigt finns LIS-

områdena med sedan tidigare. LIS-områdenas konsekvenser på strandskyddets syften är 

dock endast översiktligt beskrivna i konsekvensbeskrivningen. Huruvida de utpekade 

områdena är lämpliga för landsbygdens utveckling är däremot inte tillräckligt beskrivna 

i den utställda översiktsplanen. Översiktsplanen behöver kompletteras i detta hänseende. 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har lagt till information om kyrkor som är skyddade enligt KML (4 

kap). 
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Länsstyrelsen anser även för tydlighetens skull att syftet med att peka ut LIS-områdena 

behöver framgå för varje aktuellt område, dels i fråga om avsedd 

användning/bebyggelse, dels hur bebyggelsen bidrar till en långsiktig positiv 

landsbygdsutveckling för sysselsättning och serviceunderlag. Den landsbygdsutveckling 

som LIS-områdena bidrar med bör beskrivas tillsammans med en plan för övrig 

landsbygdsutveckling i området. Resonemang kan till exempel föras om arbetstillfällen, 

lokal service, åretruntboende och lokalt näringsliv. Länsstyrelsen anser vidare att en 

förklaring till ställningstagandet över LIS-områdenas slag och omfattning behöver 

också tas med. Länsstyrelsen noterar att LIS-områdena i vissa fall sträcker sig utanför 

strandskyddet. Översiktsplanen behöver därför justeras i detta hänseende. 

 

Nedan följer synpunkter på de utpekade LIS-områdena respektive områden där 

kommunen har angett tätortsutveckling, som det femte särskilda skälet för 

bebyggelseutveckling: (markeringarna följer de som anges i konsekvensbedömningen): 

 

LISÄ2: Länsstyrelsen är tveksam till att området är utpekat som LIS-område. Området 

ligger centralt i Älvkarleby och är även utpekat som allmän plats/grönområde i gällande 

detaljplan. Kommunen bör istället utreda om detta inte ska ingå i de gröna länkarna som 

kommunen pekat ut i Älvkarleby. Områdets eventuella funktion som grön länk behöver 

därför förtydligas. 

 

LISÄ4 och Ä11: Båda dessa områden ligger inom beräknat högsta flöde för 

Dalälven, naturmiljön består av fuktig skog. Bebyggelse inom det utpekade området kan 

därmed drabbas av översvämningsproblematik, där åtgärder för att motverka detta 

långsiktigt kan förändra förutsättningarna för naturvärdena på platsen knutna till den 

fuktiga miljön. Det behöver därför förtydligas huruvida området är av ett sådant slag att 

det kan bebyggas på ett sådant sätt att strandskyddets syften kan tillgodoses långsiktigt 

kopplat till områdets fuktighet. 

 

LISÄ5: En betydande del av LIS-området ligger utanför strandskyddat område. Delar av 

området har höga kulturhistoriska värden vilket även är av intresse för den naturnära 

turismen. 

 

LISM3: I enlighet med konsekvensbeskrivningen bedömer Länsstyrelsen att området 

har delvis höga och delvis låga naturvärden. Inom området finns både artskyddade och 

rödlistade arter samt sumpskog. Dessa delar av området bedöms inte ha liten betydelse 

för strandskyddets syften. 

 

LISÖV1: Nästan hela området ligger utanför strandskydd, delen inom strandskyddet 

utgörs av golfbana och strandbrink. Bedömningen av områdets betydelse för 

strandskyddets syften behöver uppdateras utefter den del av LIS-området som ligger 

inom strandskyddet. 

 

Ä9 och Ä11: Båda dessa områden ligger inom utvidgat strandskydd för Dalälven och 

kommunen har angett tätortsutveckling som det femte särskilda skälet. Punkt 5 

förutsätter att en lokaliseringsprövning sker som visar att syftet med exploateringen inte 

kan tillgodoses utanför strandskyddet. Länsstyrelsen är ytterst tveksam till om 

utpekandet håller. I liknande fall har detta särskilda skäl därför varit svårt att tillämpa. 

Området ligger även intill ett LIS-område, varför Länsstyrelsen anser att det blir 
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tvetydligt. Kommunen behöver utreda vidare och se om detta inte kan ersätta det 

tidigare utpekade område LISÄ4. 

Se även synpunkter rörande Riksintresse totalförsvaret. 

 

 
 

Generellt biotopskydd 
 

I planhandlingen redogörs det för vilka områden som omfattas av biotopskydd. Däremot 

saknas det att uppgifter om att det krävs dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder 

i ett biotopskyddat område. Länsstyrelsen anser att det bör förtydligas om att det krävs 

särskilda skäl för att få dispens och att syftet med skyddet fortfarande ska kunna 

tillgodoses. 

 

 
 

Markavvattning och markavvattningsföretag 

 

I större delen av södra och mellersta Sverige, inklusive Uppsala län, där det är särskilt 

angeläget att våtmarker bevaras, finns ett förbud mot markavvattning. Syftet med 

förbudet är att kraftigt begränsa eller upphöra med markavvattning i de delar av landet 

som redan starkt utarmats på våtmarker. Förbudet trädde i kraft år 1994.  

 

Länsstyrelsen har möjligheten att i enskilda fall meddela dispens från förbudet när det 

finns särskilda skäl. Denna möjlighet är dock tänkt att utnyttjas restriktivt. Länsstyrelsen 

saknar information om detta i handlingarna varför kommunen bör komplettera med det 

till utställningsskedet. Även om översiktsplanen är översiktlig där fokus ligger på de tre 

större orterna kan det vara motiverat att på karta ange områden med 

markavvattningsföretag. Detta särskilt i områden där förutsättningarna för att lösa 

hanteringen av dagvatten kan påverkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har lagt information om detta i avsnitt 6.3. 

 

Kommunens svar på synpunkterna:  
Kommunen har reviderat de föreslagna LIS-områdena i och med 

utställningshandlingen.  

 

Kommunen har gjort ytterligare lämplighetsprövningar för respektive LIS-område. 

LIS-områdena beskrivs också tydligare i avsnitt 2.5. 
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Samlade synpunkter från bemannade möten i olika kommundelar. Synpunkterna 

bemöttes på respektive möte.  

Älvkarleby, 2018-05-15 
 

 Problematiken för många är för att bygglovsavgifterna i kommunen är för höga. 

 I Älvkarleby, i korsningen Uppsalavägen - Östanåvägen, finns behov av 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

 Området öster om Vattenfall utveckling bör pekas ut som natur istället för 

utveckling av näringsliv och turism. Detta ses som en navelsträng som kopplar 

samman naturområdena kring Upplandsleden. Området söder om Vattenfalls 

område är också de bevarandevärt. Området bör lyftas fram i kartan för 

”Naturmiljö, Kulturmiljö och Friluftsliv”. 

 Det har gjorts fel i vattenskyddskarteringarna. Det innebär att det inte finns 

något förtroende för förslaget. Samma gäst ställer sig frågande till varför det är 

naturmark/rekreationsområde utpekat över enskilda fastigheter i plankartan. 

Marma, 2018-05-23 
 

 Har kommunen funderat på att dra GC-väg till Myrbo? 

 Vägområde på villatomt – önskemål om upphävande av gamla detaljplaner i 

redan bebyggda områden. 

 Kommunen behöver 65+boende i Marma också, inte bara i Skutskär. 

 200 nya bostäder är mycket, har ni tänkt på skola och service etc?  

 Kommungräns i all ära men vi ligger nära Mehedeby. Ska ni satsa på 

handelsetablering vid Dragongate med kopplingar till Tierps kommun? 

 Önskemål om att hastighetsbegränsa väg 291, varför togs övergångstället bort? 

Övergångställe med blinkande ljus är önskvärt.  

 Skoterleder över lag i bör karteras. Finns en vid Marma skola. 

 Våra riksintressen är bra för kommunen, naturområden, kultur etc. 

 Nu river de Marma skola, ska något annat byggas i dess ställe? 

 Det finns en bra båtramp men ingen uppställningsplats för trailers i Marma. 

Detta vore bra för turistnäringen.  

 Bra med hastighetsbegränsning om 30 km/h på väg 291. Finns även önskemål 

om att smalna av vägen samt sätta upp fartkameror.   

 Det är jättemycket timmerbilar i Myrbo. Inte så trevligt när man har barn. De kör 

70 km/h där, borde vara 30 km/h. Västanvägen (i höjd med Myrbo). 

Gårdskär, 2018-05-24 
 

 Ingen handelsplats inritad i Marma. 

 Gårdskärsbadet håller på att växa igen. 

 Skolorna är inte namngivna, svårt att lokalisera sig på kartan 
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 Önskemål om att vägområde från Södra industriområdet till Västanåvägen som 

fanns i gamla ÖPn ska följa med in i nya ÖPn. 

 Korsningen Näsbodavägen - Älvbodavägen är trafikfarlig. Elever på skolor och 

förskolor går den vägen när de går till skogen och de flesta kör för fort. 

 Diskussion om hastigheterna inom samhällena, vill ha 40 km/h på 

genomfartsvägar och 30 km/h på villagator i Gårdskär. 

 Önskemål om att gamla Medoraskolan ska rustas och bli 

bostäder/studentbostäder och vara ett fint område längs genomfartsvägen. 

Önskar att den fina bygganden ska bevaras och inte se ut som ett rivningshus. 

 Önskemål om fina ’Välkommen till kommunen’ skyltar vid alla infartsvägar. 

 Älvkarleby saknas i alla fisketidningar mm, finns ingen reklam/information om 

vårt fina fiske. Finns någon samordning mellan Sportfisket, boende och 

matställen? Man ska lätt kunna boka boende på ett och samma ställe. Även 

diskussion om att minska Skarv och Sälpopulationen i kommunen. 

 Turism, fisket bör utvecklas, turistinformation saknas och önskas. 

 Intresse av att veta hur kommunens tomter marknadsförs.  

 

Kommunhuset, 2018-10-03 
 

 Önskemål om att ansluta Stallmon till det kommunala vatten- och avloppsnätet.  

 En möjlighet är att dra ner kommunalt VA genom Stallmon och vidare mot 

Tensmyra och Ambricka. 

 Önskemål om att utöka Stallmon med flera byggnader för både bostäder och 

verksamhetslokaler. Hela projektet uppfyller detaljplanekravet. 

 Finns en viss rädsla för att grustäkten öster om väg 291 blir en motorcrossbana 

efter avslutad täkt. Istället för detta bör det skapas en motorbana för elbilar. Mer 

hållbart och borde ligga i linje med ÖP 2050.  
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Bilaga 2 
 

Sammanfattning av workshop 

Framtidens verksamhetsområden i Älvkarleby 

kommun 

Centralen, Skutskärs Centrum 

07:30 – 09:00, 2018-09-27 

Morgonen den 27 september 2018 bjöd kommunens planavdelning in till en workshop 

för att diskutera framtidens verksamhetsområden i kommunen. Workshopen 

genomfördes efter önskemål som framkommit från flera företagare under 

samrådsprocessen. Workshopen var öppen för alla verksamhetsutövare i kommunen och 

genomfördes med totalt fem deltagare.  

 

Syfte och bakgrund 

Syftet med workshopen var att identifiera vad som fungerar bra och vad som behöver 

utvecklas vid kommunens redan befintliga verksamhetsområden. Bakgrunden till detta 

är kommunen ser ett behov av ett eller flera nya verksamhetsområden sedan 

kommunfullmäktige fattat beslut om att bygga ett nytt vattenverk i Skutskär. Kortfattat 

innebär detta att kommunen inom några år har ett nytt vattenskyddsområde mellan 

Skutskär och Älvkarleby. Bildandet av detta vattenskyddsområde kan medföra att 

industrier och verksamheter som idag hanterar miljöfarliga ämnen inte längre är 

lämpligt placerade på Södra industriområdet i Skutskär.  

 

Metod 

För att uppnå syftet med workshopen genomförde deltagarna en SWOT-analys. Denna 

analys ger en fingervisning av hur verksamhetsutövare och politiker vill utforma nya 

verksamhets- och industriområden i kommunen.    

I Tabell 1 redovisas deltagarnas syn på styrkor, svagheter, möjligheter och hot i 

kommunens redan befintliga verksamhetsområden. Det viktigaste var att se till de 

fysiska aspekterna som berör verksamheterna. Det kan till exempel handla om 

verksamhetens placering, lokaler, vägar, parkeringar, fiber, elanslutningar, närheten till 

kollektivtrafik, etc.  
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Resultat 

Tabell 1. Resultat av genomförd SWOT-analys.  

I Skutskärs södra industriområde är 

klustret av flera företagare en styrka.  

 

Återvinningscentralen i Södra 

industriområdet är bra för både företagen 

i området samt för medborgare i 

kommunen.  

 

I Södra industriområdet finns planlagd 

mark klar för exploatering.

Avsaknaden av fiber och dålig täckning på 

telefon i södra industriområdet.  

 

Ovissa framtida kravställningar p.g.a. 

inrättande av nytt vattenskyddsområde.  

 

Återvinningen är inte öppen dagligen. Mer 

öppettider skulle skapa mer rörelse i 

området. 

  

Hela kommunen saknar ”smålokaler” där 

minde företagare kan hyra in sig. Alla 

företag har inte de ekonomiska resurserna 

för att bygga egna lokaler.  

Att skapa nytt och större industriområde 

i Skutskär. 

 

Mycket mark i kommunen som ligger 

avskilt från bostäder och har goda 

tillgångar till redan utbyggd 

infrastruktur.

Bildande av vattenskyddsområde mellan 

Älvboda och Västanån.  

 

Verksamheter som hanterar miljöfarliga 

ämnen hotas av flytt från södra 

industriområdet.  

 

Finns idag för få arbetstillfällen/arbetsgivare 

i kommunen.

 

Under genomförandet att SWOT-analysen användes också en kommunkarta som 

diskussionsunderlag. På denna karta identifierade deltagarna också möjliga nya industri- 

och verksamhetsområden. Dessa områden är Bultbo, Östra Tegelbruket och östra 

Glamsen. Områdena visas i Figur 1. 

Nedan följer ett kort resonemang kring varför deltagarna pekade ut dessa områden.  

Bultbo: Närheten till hamn, riksväg 76 samt järnväg. Nära till eventuellt ny anslutning 

till E4 som planeras väster om Furuvik. Relativt nära det kommunala VA-nätet. I 

området finns redan idag Bultbotippen. En ökad trafik med fler tunga fordon på 

anslutningsvägar påverkar relativt få boende i Skutskär. Området ligger inte på eller i 

närheten av grundvattentäkt. 

Östra Tegelbruket: Ligger i anslutning till riksväg 76 mellan Skutskär och Älvkarleby. 

På platsen finns idag företaget Råsjö kross (bergtäkt). Området ligger avskilt befintlig 

bostadsbebyggelse. Området ligger inte på eller i närheten av grundvattentäkt. 
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Glamsen: Väl avskilt från bostadsbebyggelse. Nära anslutning till E4. Området ligger 

inte på eller i närheten av grundvattentäkt. 

 

Figur 1. Föreslagna lokaliseringar av nya verksamhets- och industriområden i Älvkarleby 

kommun. Bultbo i norr, Tegelbruket i öst och Glamsen i syd.  

 

 


