
PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Användningsgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns och Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lagstöd

Kvartersmark

Bostäder PBL (2010_900) 4kap 5§

B

Handelsträdgård PBL (2010_900) 4kap 5§

L

 

1

Centrum PBL (2010_900) 4kap 5§

C

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd

Bebyggandets omfattning

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea i kvadratmeter. PBL (2010_900) 4kap 11§e

 

1

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad PBL (2010_900) 4kap 11§

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd i meter PBL (2010_900) 4kap 11§

Utförande

Källare får inte finnas PBL (2010_900) 4kap 16§b

 

1

Markens anordnande och vegetation

Marken är avsedd för infiltrerande dike. PBL (2010_900) 4kap 10§n

 

1

Skydd mot störningar

Buller från vägar får inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad och

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplatser som anordnas i

anslutning till bostaden. För bostad om högst 35 kvadratmeter gäller istället att bullret inte får

överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Om ljudnivåerna vid fasad ändå överskrids skall

bostäder utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje bostad är vända mot sida med

högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06:00 vid

fasad.

PBL (2010_900) 4kap 12§

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. PBL (2010_900) 4kap 17§a

 

1

Området som strandskyddet upphävs inom.

Markreservat

Underjordiska ledningar

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar PBL (2010_900) 4kap 6§u

Administrativa bestämmelser Hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år och börjar när planen vunnit laga kraft. PBL (2010_900) 4kap 21§

Information

Planområdet är inom yttre vattenskyddsområde.

Planavgift ska inte tas ut i bygglov PBL (2010_900) 12kap 9§
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1 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Inom planområdet har det bedrivits plantskoleverksamhet sedan tidigt 1930-tal. Odling har 
skötts såväl på friland som i bänkfönster och växthus. Tidigare var fastigheten bebyggd med 
totalt fyra växthus. Dessa har med tiden reducerats och i dagsläget är fastigheten bebyggd 
med en huvudbyggnad med tillhörande växthus samt en komplementbyggnad vilken nyttjas 
som förrådsutrymme. 
 
Sedan början av 2018 har en omfattande renovering av handelsträdgården påbörjats. Aktuell 
exploatör har betydande planer för att utveckla verksamheten inom området. Förutom att 
exploatören fortsatt tänkt bedriva handelsträdgårdsverksamhet finns en vilja till att inkludera 
bland annat handel-, restaurang-, utbildning- och spaverksamhet på fastigheten. Därtill vill 
exploatören dessutom ges möjlighet att bebygga fastigheten med ett mindre antal bostäder. 
 
I och med att dessa verksamheter inte ryms inom ramen för vad gällande detaljplan kan 
bevilja; vilken pekar ut platsen för enbart handelsträdgårdsverksamhet, måste en ny 
lämplighetsbedömning genomföras. 
 
 

2 FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 

Planområdet är inom riksintresse för geografiska hushållningsbestämmelser. 
Detaljplaneförslaget bedöms vara i linje med dess bestämmelser. 
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3 PLANDATA 

3.1 Läge 
Planområdet är beläget på Östanån i södra Älvkarleby; korsningen Östanåvägen och 
Nybogatan. Kring planområdet finns sedan länge ett etablerat villaområde.    

 

3.2 Markägoförhållanden & Areal 
Planområdet omfattas helt av fastigheten Östanån 136:26. Fastigheten är i privat ägo och har 
en total areal om 10 080 m2.   
 

3.3 Bakgrund 
På fastigheten har det bedrivits plantskoleverksamhet sedan tidigt 1930-tal. Ursprungligen 
fanns tre växthus och 800 bänkfönster. På friland- och i bänkarna odlades framförallt 
grönsaker men även en del blommor. Efter 1940 byggdes det till ytterligare växthus. I dessa 
odlades gurkor, tomater och blommor. I början av 1980-talet ersattes växthusen med nya. 
Växthusen blev då färre men med en större volym. Med tiden sjönk andelen grönsaksodlande 
inom fastigheten och från 1979 odlades mestadels blommor. Mellan åren 2006 fram till 2017 
har ingen odling skett på fastigheten.   
 
Under 2018 startades en omfattande renovering och ombyggnation inom fastigheten i 
samband med ett ägarskifte. Utöver att den nya exploatören fortsatt tänkt bedriva 
handelsträdgårdsverksamhet finns en vilja att utveckla verksamheten för att bland annat 

Figur 1: Planområdet läge i Älvkarleby. 
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inkludera handel-, restaurang-, utbildning- och spaverksamhet. Därtill vill exploatören även 
ges möjlighet att bebygga fastigheten med ett mindre antal bostäder (figur 2). 
 

Figur 2: Utvecklingsskiss över planområdet sett från söder. För att ta del av samtliga skisser, se 
bilaga C1-C2. 
 
I områdets gällande detaljplan kallad byggnadsplan för Östanån 1:7 m.fl från 1966 är aktuellt 
planområde utpekat för Handelsträdgårdsändamål (Winblad, 1966). Eftersom de 
verksamheter som nu önskas verka inom området inte är möjliga att bevilja inom ramen för 
detta ändamål krävs att en ny planläggning genomförs. Detta i syfte att utröna huruvida den 
efterfrågade verksamheten är möjlig att bevilja inom fastigheten. 
 
 

4 TIDIGARE PLANER OCH STÄLLNINGSTAGANDE 

4.1 Översiktliga planer 
I Älvkarleby kommuns översiktsplan (Älvkarleby, 2009) tas inte aktuellt område upp särskilt. 
Planförslaget bedöms dock inte stå i motsättning till dess intentioner för platsen.  
 
I kommunens nya översiktsplan, vilken är i sitt samrådsskede, påvisas lämpligheten i att 
utveckla Älvkarlebys centrala delar. Det aktuella planområdet är dessutom ett av få områden i 
kommunen som direkt pekas ut som utvecklingsområde för näringsliv och turism. Något som 
kan anses påvisa en stark politisk vilja till att utveckla området (Älvkarleby kommun, 2018). 
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4.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Området omfattas av detaljplanen byggnadsplan för Östanån 1:7 m.fl från 1966 vilken vann 
laga kraft 1966. Utöver detta genomfördes en planändring 2014 (Åberg, 2014). Syftet med 
planändringen var att ge bostadsbebyggelsen i området utökad byggrätt.   
 

4.3 Program för samråd 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen 
ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program (5 kapitlet 10 § Plan och 
Bygglagen). Kommunen bedömer dock att ett sådant program inte är nödvändigt vid aktuell 
planläggning. 
 

4.4 Miljökonsekvensbeskrivning 
Vid detaljplaneläggning ska kommunen ta ställning till om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. För att fastställa detta har detaljplaneförslaget 
genomgått en så kallad undersökning av betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning 
är den att en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig att upprätta i det aktuella fallet.  
 

4.5 Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 maj 2018: 
1. Att positivt planbesked beviljas i enlighet med PBL 5 kap 2 §. 
2. en detaljplaneläggning kan vidtas för område med Östanån 136:26. 
3. detaljplanen kan vinna laga kraft 2019. 
 
(DNR 2018/298-4). 
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5 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

5.1 Natur 
Marken inom planområdet är flackt med nivån 21 meter över havet. Jordarterna inom 
planområdets består dels av isälvssediment samt även postglacial sand. Dessa jordarter har en 
relativt hög permeabilitet (genomsläpplighet). Se figur 3.  
 
Planområdet ligger inom Uppsalaåsens grundvattenmagasin. Magasinet har en hög 
grundvattentillgång. Områdets permeabla jordarter i kombination med magasinets goda 
grundvattentillgång medför en viss sårbarhet vid ett eventuellt utsläpp av föroreningar.   
 
Webbplatsen artportalen.se har observationer över Sveriges växter, djur och svampar samlade 
på sin webbtjänst. Enligt denna finns inga kända fynd av skyddsvärda arter inom planområdet 
(Sveriges lantbruksuniversitet, 2018). Detta torde ha sin förklaring i att fastigheten under 
minst 80 år just nyttjats för odlingsverksamhet. 
 

 

5.2 Radon 
Enligt Svensk kärnbränslehanterings rapport Förstudie Älvkarleby jordarter, bergarter och 
deformationszoner ligger planområdet inom ett område med eventuellt förhöjd 
markradonförekomst (Svensk Kärnbränslehantering AB, 2000, s. 60). 
 
Sett till de 44 radonmätningar som genomförs i planområdets närområde (300 meters radie) är 
det endast en (1) mätning som ligger över det högsta rekommenderade årsmedelvärdet på 200 
Bq/m3 för inomhusluft. Detta till trots bedöms vad som lämpar sig beträffande 
grundläggningssätt vid nybyggnation i bygglovsprövningen. 

Figur 3: Utsnitt över områdets jordarter. Källa: Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
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5.3 Genomförda provtagningar av mark 
Som tidigare nämnts har exploatören för avsikt att bedriva frilandsodling på delar av 
planområdet. Detta bidrog till att en provtagningsplan med efterföljande markprovtagning 
genomfördes för att säkerställa att marken var bruklig för ändamålet. Provtagningen utfördes 
den 14 februari 2018. Den 5 april 2018 inkom konsultbolaget SWECO med en rapport 
gällande den översiktliga miljötekniska markundersökningen till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
I bedömningen av föroreningsgrad och risker för människors hälsa och miljön har 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark använts. Generella riktvärden finns 
för både känslig markanvändning [KM] och mindre känslig markanvändning [MKM]. KM 
innebär att markanvändningen inte begränsas och grundvatten skyddas, marken kan nyttjas 
för bostäder, daghem, odling och djurhållning samt att grundvatten kan tas ut. MKM innebär 
en begränsning i markanvändningen som till exempel industrier och vägar. 
 
Rapporten visade att inga analysresultat överskred Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning. Resultatet innebär att fastighetens användning inte begränsas på grund av 
markföroreningar. I dagsläget krävs därför inte heller några ytterligare provtagningar eller 
saneringsåtgärder. 
 
Undersökningen visar viss förekomst av kvicksilver, PAH och DDT-ämnen i matjorden. 
Halterna underskrider dock riktvärdena för KM. 
 
Provtagningen av asfalten inom fastigheten med avseende på förekomst av PAH visade att 
asfalten inte innehåller stenkolstjära och kan därmed återanvändas. 
 
För att ta del av rapporten i sin helhet; kontakta Älvkarleby kommun och begär ut:  
DNR 2017/874-10. 
 
Utöver ovan nämnda provtagningar genomfördes även provtagningar av grundvattnet efter en 
brand i ett av växthusen under mars månad 2017. Aktuellt diarienummer till ärendet är 
2017/214 och kan ges ut på begäran från Älvkarleby bygg- och miljökontor. 
 

5.4 Strandskydd 
Planområdets västra del omfattas av strandskydd.  
 
Enligt 4 kapitlet 17 § plan- och bygglagen har kommunen möjlighet att upphäva 
strandskyddet för ett område i samband med att en ny detaljplan antas. Detta förutsatt att 
något av de särskild skäl som anges i 7 kapitlet 18 c-d § i miljöbalken kan uppfyllas samt att 
intresset av att detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets syfte.  
 
De särskilda skäl vilka kommer åberopas för aktuellt strandskyddsupphävande går att finna i 
miljöbalkens 7 kapitel 18 c § 1 och 2. Dessa är som följer: 
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1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 

 
Planområdets position i relation till vattenlinjen går att finna under bilaga A1. 
 

5.5 Upphävande av strandskydd 
 
Bakgrund 
I den gällande byggnadsplanen har strandskydd aldrig införts då planen är antagen innan 
strandskyddslagstiftningen infördes. I samband med den nya planläggningen träder 
strandskyddet in som för området är utökat och gäller 300 m från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd.  
 
Inom strandskyddsområde får inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras 
för byggnader, anläggningar eller anordningar enligt 7 kap 15 § miljöbalken. Inom 
strandskyddsområde får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter enligt 7 kap 15 § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
I fastighetens västra del ligger det område där strandskyddet träder in, det är ca 1/3 av 
fastigheten som berörs. Området är idag inhägnat och ett växthus och en butik finns placerade 
här. Hela fastigheten förutom kundparkeringarna är inhägnade och har så varit i decennier, då 
det bedrivits plantskoleverksamhet på fastigheten sedan tidigt 30-tal.  
 
Enligt 4 kapitlet 17 § plan- och bygglagen har kommunen möjlighet att upphäva 
strandskyddet för ett område i samband med att en ny detaljplan antas. Detta förutsatt att 
något av de särskild skäl som anges i 7 kapitlet 18 c-d § i miljöbalken kan uppfyllas samt att 
intresset av att detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets syfte.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden avser att inom planområdet upphäva strandskyddet och att hela 
den del av fastigheten som är strandskyddad får tas i anspråk för det avsedda ändamålet enligt 
7 kap 18f § miljöbalken, se plankarta. 
 
Motivering 
Området har inte varit allmänrättsligt tillgängligt på annat sätt än att det är en handelsträdgård 
som allmänheten haft tillträde till som kund sedan plantskole-/handelsträdgårdsverksamheten 
startade på 30-talet. På fastigheten finns inget skyddsvärt växtliv, då hela fastigheten där det 
inte står byggnader är uppodlad eller iordningställd för uppställning av varor och växter till 
försäljning. Av den anledningen gör Samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att området 
redan är ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften och 
att särskilt skäl enligt 7 kapitlet 18c § punkt 1 i Miljöbalken bedöms vara uppfyllt. 
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Fastigheten Östanån 136:26 är väl avskild från området närmast strandlinjen, då det mellan 
fastigheten och Dalälven finns flera bebyggda fastigheter samt att fastigheten i väster gränsar 
mot Östanåvägen. Detta gör att även det särskilda skälet i 7 kapitlet 18c § punkt 2 
Miljöbalken uppfylls. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att intresset att ta det strandskyddade området 
inom Östanån 136:26 i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Detta för att fastigheten 
inte varit allmänrättsligt tillgängligt sedan tidigt 30-tal. Handelsträdgården och de övriga 
verksamheterna som ska bedrivas på fastigheten anses gynna Älvkarleby som ort, och 
kommunen som helhet. Handel, café och restaurangverksamhet väntas bidra till att hela 
Älvkarleby ses mer attraktivt.   
 
Detta sammantaget gör att strandskyddet kan upphävas inom planområdet. 
 

5.6 Bebyggelseområden 
Utöver handelsträdgårdsändamålet finns i den gällande byggnadsplanen ett område avsett för 
handelsverksamhet just norr om aktuellt planområde samt även ett område avsatt för ett så 
kallat allmänt ändamål. Utöver detta är den absoluta majoriteten av närområdet planlagt för 
bostadsändamål (figur 5).   

Figur 5: Kartutsnitt ur den gällande planen från 1966.  Lh – Handelsträdgård, H – Handelsändamål, 
A – Allmänt ändamål, BF – Bostäder fristående hus. Röd linje indikerar aktuellt planområde. 
 
Villabebyggelsen kring aktuellt planområde är uppförda från tidigt 1900-tal och framåt. 
Bostadsområdet är att anse som helt utbyggt och till större del i linje med byggnadsplanen. 
Bebyggelsen är av varierad karaktär, både vad gäller dess gestaltning och utformning. Även 
bostadsfastigheternas arealer skiljer sig åt. Vissa av de mindre bostadsfastigheterna är om 
cirka 770 m2 medan de större är upp emot 2300 m2. Medelvärdet för bostadsfastigheterna i 
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närområdet är dock cirka 1300 m2. Vad som ändå kan sägas vara gemensamt för 
bostadsbebyggelsen är att samtliga uppförts som friliggande enbostadshus i ett- till två plan. 
 
Sett till aktuellt planområde är denna bebyggd med en entrébyggnad med tillbyggd växthusdel 
samt en förrådsbyggnad (figur 4). Totalt är fastigheten bebyggd till cirka 700 m2 

byggnadsarea av fastighetens totala areal om 10080 m2. Innan aktuell plan vunnit laga kraft 
har exploatören för avsikt att bygga ytterligare ett växthus på fastigheten samt eventuellt även 
förrådsbyggnader. Detta i enlighet med den nu gällande detaljplanen. 
 

Figur 4: Gröna källan entrébyggnad till höger, förrådsbyggnad till vänster. 
 

5.7 Vattenområden 
Huvudavrinningsområdet från planområdet är Dalälven vilken sedermera mynnar ut i 
Bottenhavet. 
 
Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är Dalälven av god ekologisk och kemisk 
status. Även grundvattnet är enligt VISS av god kemisk grundvattenstatus 
(Vatteninformationssystem Sverige, 2019). 
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5.8 Dagvatten 
Det aktuella planområdet omfattas av den planändring från 2014 vilken utgör större delen av 
södra Älvkarleby om cirka 33 hektar (Åberg, 2014). I planändringen går att läsa att:  

LOD [Lokalt omhändertagande av dagvatten] är inte att föredra i området, på grund 
av vattenskyddsområdet och grundvattenresursen.  

 
Även om en LOD-lösning inte är att föredra är realiteten dock den att större delen av 
Älvkarleby varken är inom verksamhetsområde för dagvatten eller omfattas av något 
befintligt kommunalt dagvattennät.  
 
Majoriteten av södra Älvkarlebys dagvattenomhändertagande utgörs av infiltration och 
dikeslösningar. Vissa av vägarna avvattnas även genom dagvattenbrunnar. Det föreligger inga 
kända problem vad gäller översvämningar i området. En grundförutsättning för ett lokalt 
omhändertagande av nederbördsvatten och övrigt dagvatten genom infiltration är att 
eventuella föroreningsnivåer är låga. Något som provtagningar av planområdet samt den 
tillkommande saneringen påvisat vara fallet. 
 
Aktuellt planområde utgörs av 1 hektar. Fastigheten är i dagsläget bebyggt med 3 stycken 
byggnader som tillsammans utgör cirka 700 m2. Ytterligare ett växthus samt 
komplementbyggnader ska uppföras på fastigheten innan dess att aktuellt planförslag kommit 
att vinna laga kraft. Dessa kommer byggas i enlighet med den redan gällande detaljplanen 
från 1966 (Winblad, N.H.).  
 
I och med planens genomförande kan fastigheten bebyggas till en maximal byggnadsarea om 
2500 m2. Detta innebär att cirka 25 % av fastighetens totala areal kan komma att hårdgöras 
med bebyggelse. Utöver detta kommer viss del av markytan även att hårdgöras till förmån för 
angöringsvägar och parkeringar. Vägarna inom fastigheten har dock tänkts beläggas med 
stenmjöl. Tillfartsvägar och parkeringarna väntas utgöra cirka 1500 m2.  
 
De hårdgjorda ytorna inom planområdet kommer vara fragmenterat utspridda över 
fastigheten. Detta underlättar ett lokalt omhändertagande av dagvattnet ytterligare i och med 
möjligheten för infiltration nära källan. 
 
För att öka robustheten samt för att klimatanpassa kommer dagvattenomhändertagandet att 
kompletteras med anläggandet av svackdiken. Placeringen för var dessa diken ska vara 
belägna finns utpekade i plankartan (benämnt n1). 
 
Några ytterligare parkeringsplatser utöver de redan befintliga väntas inte anläggas för 
verksamheten inom det som i plankartan betecknas L1C (Handelsträdgård och 
centrumverksamhet). Vad gäller parkeringsplatser för de tillkommande bostäderna väntas 
däremot ett mindre antal behöva anläggas. Om bostäderna uppförs i enlighet med arkitektens 
utvecklingsskisser kommer 7 parkeringsplatser behöva uppföras för bostäderna. Detta för att 
följa den gällande parkeringsnormen för Älvkarleby. 
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Vid eventuella föroreningar i dagvattnet 
I huvudsak bedöms föroreningsnivåerna från parkeringsytorna vara låga till måttliga. Behovet 
av att omhänderta dagvattnet via en oljeavskiljare bedöms därför inte som nödvändigt.  
 
Åtgärder såsom ännu större parkeringsytor än de i planförslaget framförda eller till exempel 
uppförandet av kompostanläggningar kan dock innebära att åtgärder måste vidtas för att 
undvika för höga föroreningsnivåer. För tillkommande parkeringsytor kan det till exempel 
handla om oljeavskiljning medan det för kompostanläggningen främst handlar om åtgärder för 
omhändertagande av dess lakvatten. 
 
 
Dimensionering av dagvattenhantering: 
Dimensioneringen för dagvattenlösningarna ska vara sådana att de kan ta omhand dagvatten 
från ett 20-års regn. För dimensioneringsberäkningar har den så kallade Rationella metoden 
använts.  
 
Befintliga och framtida dagvattenflöden som teoretiskt sett kan genereras inom planområdet 
vid ett 10-årsregn, 20-årsregn respektive 100-årsregn har beräknats med rationella metoden 
enligt Svenskt Vatten, P110: 
 

Q = kf ∙ (A ∙ φ) ∙ i 
där 
Q = dimensionerande flöde (l/s) 
kf = klimatfaktor (-) 
A = avrinningsområdets area (ha) 
φ = avrinningskoefficient (-) 
i = dimensionerande regnintensitet (l/s * ha) 
 
 

Nederbördsintensiteter beräknas med Dahlströms formel (Svenskt Vatten, P104). 
Klimatfaktor 1,25 och avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt Vatten, P110.  
Beräkningar har utförts inom planområdet för befintlig och framtida markanvändning, där 
framtida flöden beräknats både med och utan klimatfaktor. Flödena i området väntas öka efter 
exploatering. Flödesökningen beror på att dagvattnets rinntid minskar och att stor andel av 
ytan blir hårdgjord.  
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Tabell 1: Resultatet av rationella metoden för planområdet. 

 
För att planområdet skall kunna ta omhand sitt dagvatten från ett 20-års regn krävs att 
diket/ dammarna dimensioneras för 121 kubik vatten (med klimatfaktor 1,25 inräknat).  
 
 

5.9 Gällande Föreskrifter 
Allmänna skyddsföreskrifter för grundvattentäkt 
Planområdet är beläget i vattenskyddsområdet Östanån-Sand inom den så kallade yttre 
skyddszonen. I och med att planområdet är beläget inom ett vattenskyddsområde följer vissa 
restriktioner vad gäller tillåtna aktiviteter inom området. Föreskrifterna beskriver bland annat 
hur skadliga ämnen, avfall och avloppsvatten ska hanteras inom skyddszonen. I föreskrifterna 
står även att markförändringar så som exempelvis grustäkter inte får ske till lägre nivå än en 
(1) meter över den högsta naturliga grundvattenytan. 
 
Mot bakgrund av att planområdet ligger inom den yttre skyddszonen ovan grundvattentäkten 
har bedömningen gjorts att djupa markarbeten så som anläggande av källarvåning inom 
planområdet inte är att betrakta som lämpligt. I och med detta finns ett förbud mot källare i 
detaljplanen. Detta för att skydda grundvattenresursen ytterligare.  
 
För att ta del av de föreskrifterna i sin helhet, se bilaga D1 (s. 28). 
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Föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
Inom planområdet gäller även Älvkarleby kommuns Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. De paragrafer vilka är gällande inom planområdet redovisas i 
tabell 2. Dessa föreskrifter gäller utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) samt 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den geografiska 
utbredningen för var dessa föreskrifter är gällande är lika med vattenskyddsområdets 
utbredning. 
 
Tabell 2: Paragrafer ur de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö. 

Paragraf Rubrik 
§3 Inrättning av toalett 
§4 Djurhållning 
§6 Spridning av gödsel 
§7 Ordna gödselstad 
§8 Skydd för grundvattentäkt 
§9 Eldning 
§10 Eldning trädgårdsavfall 
§11 Spridning av bekämpningsmedel 

för bekämpning mot lövsly. 
§12 Ansökan och anmälan 

 
För att ta del av föreskrifterna; begär ut DNR 2018/570 från Älvkarleby kommuns Bygg och 
Miljöavdelning. 
 

5.10 Gator och trafik 
Väster om planområdet löper den statliga vägen 761 (Östanåvägen). Vägen har en total 
årsdygnstrafik [ÅDT] om 1192 fordon. Andelen tung trafik utgörs då av 101 fordon. 
Hastighetsbegränsningen förbi planområdet är 50 km/h.  
 
Angöring till fastigheten kommer precis som i dagsläget, fortsatt ske via Nybogatan. Vägen 
löper längs med planområdets norra gräns. Nybogatan har även den en hastighetsbegränsning 
på 50 km/h. Någon trafikmätning har inte genomförts på Nybogatan men mängden av fordon 
bedöms vara mindre än längs Östanåvägen. 
 
Med den tillkommande exploateringen av planområdet väntas trafiken till och från denna att 
öka något. Ökningen väntas dock inte vara av sådan betydande kvantitet att särskilda åtgärder 
behöver vidtas i planläggningen. 
 
Eftersom planområdet gränsar mot den statliga vägen 761 så hanteras frågan om eventuella 
utfarter och stängsel enligt bestämmelserna i väglagen.  
 
I Väglag (1971:948) 39 § går att läsa:  
 

En enskild körväg får inte anslutas till en allmän väg utan väghållningsmyndighetens 
tillstånd. Inte heller får utan sådant tillstånd en enskild körväg anslutas till en allmän 
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väg ändras. Vad som sagts nu gäller också i fråga om sådana utfarter från fastigheter 
och sådana bryggor som kan användas för körtrafik. 
 
Vid behandling av en fråga om tillstånd enligt första stycket skall 
väghållningsmyndigheten pröva om den tilltänkta åtgärden är lämplig med hänsyn till 
trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen.  
I samband med tillstånd kan väghållningsmyndigheten meddela föreskrifter om 
väganslutningens läge och utförande i övrigt. Lag (1987:459). 

 

5.11 Störningar 
Trafikbuller 
En översiktlig trafikbullerberäkning har genomförts längs Östanåvägen. Datat för beräkningen 
är inhämtad från den Nationella vägdatabasen [NVDB]. Resultatet av beräkningarna finnes 
under bilaga B1-B2 på sidorna 18-19. Trafikbullerberäkningen har inte tagit hänsyn till den 
fysiska strukturen utan visar bullernivåerna förutsatt att ljudvågorna färdas ostört från 
bullerkällan (vägens mitt). Vad beräkningen därför kan sägas påvisa är ett ”värsta tänkbara 
läge” vad gäller bullernivåerna från vägen.  
 
Längs Nybogatan har det i detaljplanen föreslagits att bostäder ska få uppföras. Innan bygglov 
kan beviljas för dessa måste exploatören kunna påvisa att dessa klarar de gränsvärden som 
redovisats i plankartan över buller från väg:    
 

Buller från vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads 
fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplatser 
som anordnas i anslutning till bostaden. För bostad om högst 35 kvadratmeter gäller 
istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Om 
ljudnivåerna vid fasad ändå överskrids skall bostäder utformas så att minst hälften av 
bostadsrummen i varje bostad är vända mot sida med högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06:00 vid fasad. 

 
 
Verksamhetsbuller 
Samtliga verksamheter ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för områdesbuller vid bland 
annat bostäder. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplats och andra ytor för utevistelse i 
bostädernas närhet. Riktlinjerna heter Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller 
(naturvårdsverket, 2015) och lyder som följer: 
 
Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå som 
begränsningsvärde vid bostäder än: 
 

50 dB(A) helgfri måndag-fredag (kl. 07.00-18.00) 
40 dB(A) nattetid (kl. 22.00-07.00) 
45 dB(A) övrig tid 
 
Momentana nattljud (kl. 22.00-07.00) får inte överstiga 55 dB(A) vid bostäder, 
mätt som högsta ljudnivå i mätläge fast. 



 18(30) 
 LAGAKRAFTHANDLING 
 
 2019-05-20 

 2018/644 
 
Utöver detta ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) innehållande 
riktvärden för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus följas. Folkhälsomyndighetens 
författningssamling (FoHMFS 2014:15) innehåller riktvärden för sådana lokaler och platser, 
såsom inom- som utomhus, där hög musik spelas, t ex. diskotek, konsert- och träningslokaler. 
 
Verksamhetsutövaren har en skyldighet att planera och kontrollera verksamheten för att 
motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Noggrann planering och 
utnyttjande av befintliga bulleravskärmningar (exempelvis huskroppar) påverkar spridningen 
av buller. 
 

5.12 Teknisk försörjning 
Med ett u-område möjliggörs markområdet till att vara tillgänglig för allmännyttiga 
underjordiska ledningar. I och med detta ges förutsättningar för att bilda ledningsrätt inom 
området. Endast u-område säkerställer dock inte ledningarnas läge utan normalt måste 
ledningsrätt/servitut bildas för att säkra rätten fullt ut. 
 
Med planens genomförande kan befintliga ledningar inom planområdet komma att tvingas bli 
flyttade till det nyinrättade u-området. Om exploatören bedömer att det finns behov av att 
flytta eller på annat sätt förändra befintliga anläggningar skall kontakt tas med berörd 
ledningsägare. Dessa åtgärder vilka är till följd av planens genomförande bekostas av 
exploatören.  
 
Efter planen antagande bör därför en kabelutsättning genomföras innan dess att exploatering 
påbörjas. Detta gäller även om exempelvis schaktningsarbeten skall genomföras inom 
planområdet.  
 
En kabelutsättning beställs via Post- och telestyrelsens www.ledningskollen.se  
 
Avfallshantering 
Exploatören ålägger sig att på ett tidigt stadium, i samråd med Gästrike återvinnare, utreda 
avfallshanteringen med beaktande av avfallsvolymer, sorteringsfraktioner, typ av 
avfallsbehållare, utrymmeskrav och tillgänglighet.  
 
Avfallsutrymmen ska placeras så att angöring med hämtningsfordon kan ske på ett ur 
trafiksäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt tillfredställande sätt. 
 

5.13 Administrativa frågor 
Planförfarande 
Detaljplanen upprättas med ett standardförfarande. 
 

5.14 Konsekvenser av planens genomförande 
I den gällande detaljplanen är området planlagt för handelsträdgårdsverksamhet. Någon 
begränsning i byggrätt finns inte förutom att byggnaderna får uppföras i maximalt ett (1) plan. 



 19(30) 
 LAGAKRAFTHANDLING 
 
 2019-05-20 

 2018/644 
I och med den tillkommande verksamheten som aktuellt planförslag tillåter begränsas 
byggrätten till sammanlagt 2500 m2 (byggnadsarea). Denna begränsning är i linje med 
tilltänkt exploatering enligt utvecklingsskisserna, se bilaga C1-C2. 
 
Att planområdet bebyggs ytterligare väntas även generera en ökad aktivitet i området. 
Tillökningen av människor som kommer vistas på området ställer inte minst krav på att 
trafikapparaten inom-, och angöringen till fastigheten ska göras trafiksäkert. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

6 ORGANISATORISKA FRÅGOR 

6.1 Tidplan 
Tidplanen för detaljplanen har efter granskningen blivit förskjuten i och med beslutet att 
omlokalisera bostadsändamålet. Beslutet innebär att en ny granskning måste genomföras. Den 
reviderade tidsplanen är som följer: 

 
Tabell 3: Tidsplan för aktuell planläggning: 
Status Planprocessen (vid standardförfarande) Datum 

 
Klar 

Framtagande av samrådshandlingar: plan- och 
genomförandebeskrivning, plankarta och 
behovsbedömning. Eventuella illustrationer. 

Juni – oktober 2018 

Klar Beslut om samråd. Samhällsbyggnadsnämnden 
(SBN). 

12 november 2018 

Klar Detaljplanesamråd. 12 november – 15 december 
2018 

Klar Eventuell revidering av detaljplaneförslaget. 15 december 2018 – 30 
januari 2019 

Klar Underrättelse och granskning 1-15 februari 2019 
Klar Ny granskning genomförs 15 april – 6 maj 2019 
Klar Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 3 oktober 2019 

 
Klar 

Lagakraftvunnen detaljplan (under förutsättning att 
ingen överklagar planen och att länsstyrelsen inte 
väljer att överpröva antagandet). 

24 oktober 2019 

 

6.2 Genomförandetid 
Från den dag detaljplanen vinner laga kraft är genomförandetiden satt till tio (10) år. 

6.3 Ansvarsfördelning Huvudmannaskap 
 Älvkarleby kommun, Bygg och miljöavdelning: 

- Detaljplanearbete 
- Bygglovsarbete 

 
 Exploatör: 

- Detaljplanearbete och fastighetsförteckning bekostas av sökande enligt avtal. 
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om planens antagande. Allt i 
enlighet med befintligt planavtal (DNR 2018/644-1). 

6.4 Fastighetsrättsliga konsekvenser 
När aktuellt detaljplaneförslag vunnit laga kraft kommer genomförandet av denna ske av en 
och samma exploatör. Några avstyckningar eller fastighetsregleringar förväntas inte 
genomföras av nuvarande markägare. Detaljplanen möjliggör dock för avstyckning av 
kvartersmarken för bostäder.  



 21(30) 
 LAGAKRAFTHANDLING 
 
 2019-05-20 

 2018/644 
 
I och med en väntad ökning av aktivitet inom planområdet kan andelstalen i 
vägsamfällighetsföreningen Östanån ga:4 behöva justeras. Detta för att åstadkomma en rättvis 
fördelning mellan de deltagande fastigheterna. 
 
 

7 TEKNISKA FRÅGOR 

Verksamhetsområden 
Planområdet är beläget inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Vid 
förändringar inom planområdet beträffande fastighetsareal, uppförande av byggnader eller 
dylikt ska anmälan göras till VA-huvudmannen som i aktuellt fall är Älvkarleby Vatten AB.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22(30) 
 LAGAKRAFTHANDLING 
 
 2019-05-20 

 2018/644 
8 REFERENSER 

 
DNR: 2010/497. Föreskrifter för kommunens vattenskyddsområden. Stockholm: Orrje & Co 
Scandiaconsult, Stockholm 
 
DNR 2018/570. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Älvkarleby 
kommun. Skutskär: Älvkarleby kommun. 
 
DNR 2018/644-1. Avtal angående detaljplan för Gröna Källan, Östanån 136:26, Älvkarleby 
kommun. Skutskär: Älvkarleby kommun. 
 
Naturvårsverket, (2015). Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538. 
Stockholm: Naturvårdsverket. Hämtad 2018-12-12. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6538-
6.pdf?pid=7411 
 
Svensk Kärnbränslehantering AB. (2000, s. 60). Förstudie Älvkarleby jordarter, bergarter 
och deformationszoner, Stockholm: SKB. Tillgänglig: 
http://www.skb.se/publication/16931/R-00-04.pdf  
 
Sveriges lantbruksuniversitet. (2018). Artportalen. Hämtad 2018-09-17, tillgänglig: 
https://www.artportalen.se/  
 
Vatteninformationssystem Sverige, (2019). Vattenkartan, Hämtas 2019-01-22, tillgänglig: 
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399  
 
Winblad, N.H. (1966). Byggnadsplan för Östanån 1:7 m.fl. (delplan II). Stockholm: 
Ingenjörsfirman Orrje & Co. Hämtad 2018-08-30, tillgänglig: 
https://gis.gavle.se/pubs/planhandlingar//%C3%84lvkarleby/03-%C3%84LV-1645.pdf  
 
Åberg, S. (2014). Ändring av detaljplan för Östanån 1:7 m.fl.Skutskär: Älvkarleby kommun. 
Hämtad 2018-09-17, tillgänglig: 
https://gis.gavle.se/pubs/planhandlingar//%C3%84lvkarleby/0319-P15-1.pdf  
 
Älvkarleby kommun. (2009). Översiktsplan Älvkarleby kommun 2009. Skutskär: Älvkarleby kommun. 
Tillgänglig: 
http://www.alvkarleby.se/download/18.3fa2dc041469f26614f2d948/1413376298611/%C3%96versikt
splan+2009.pdf  
 
Älvkarleby kommun. (2018). Förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun 2015, 
Samrådshandling. Skutskär: Älvkarleby kommun. Tillgänglig: 
https://alvkarleby.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=67836714c53f4890b156a562ec
aefd22  
 
 
 
 
 



 23(30) 
 LAGAKRAFTHANDLING 
 
 2019-05-20 

 2018/644 
9. BILAGOR 

Här nedan redovisas det som inte får plats eller upplevs överflödigt i själva rapporten.
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ST'C~LSEN 
ALA LÄl'J 
eringsavdelningen 

Xcpia 

BESLUT 

1974-10- 28 

/iJ.vkarleby kommun 
Kommunalkontoret 
Box 19 
81•~ 01 SKUTSK.;.1<_ 

1 (S) 

ll.184-2192-73 

Kommunfullmäktige har an.l-iållit om fastställelse av erforderliga 
skyddsområden för kommunens grundvattentäkt i Uppsala.åsen vid 
östanån. Vidare har kommunen hemställt att länsstyrelsen meddelar 
allmänna föreskrifter rörande vad som enligt 2 kap 63 § vattenla
gen skall iakttas inom områdena. 

Komnnmen har upprättat förslag till sk-yddsområden och allmänna 
föreskrifter för områdena. De föreslagna skyddsområdena. har an
getts på kartor som hör till ärendet . 

Länsläkaren har avgett yttrande . 

Skriftlig underrättelse cm förslagen har sänts till varje fastig
hetsägare inom områdena och till kända nyttj anderättsha·;are, vil
kas rätt berörs! Kungörelse om förslagen har anslagits på kcrr.mu
nens anslagstavla . Handlingarna i ärendet har hållits tillgäng
liga på kommunalkontoret under tiden 1974-04-01--30. 

Yttranden har inkommit från Claes Forsberg, Älvkarleby, Fortifi
kationsförvaltningen, Statens Vattenfallsverk och Stiftelsen Hy
reshus, Skutskär. Kommunstyrelsen har därefter yttrat sig. 

För att bereda skydd för de grundvattentäkter som kommunen till
godogör sig och kan antas komma att frrundeles tillgodogöra sig 
för vattenförsörj ningen inom kommunens tä·cbebyggelse fastställer 
länsstyrelsen med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen de av kommunen 
föreslagna områdena som skyddsområden. 

Länsstyrelsen medd~,lar med giltig.li.et inom dessa områden följ ande 
allmänna föreskrifter rörande vad som enligt 2 kap 63 § vatten
lagen skall iakttas . 

ALLMÄNNA SKYDDSFÖRESKRIFTER 

B'f'Unnsorrrf'å.de 

§ 1 

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 
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I Inre skyddszon 

§ 2 

Mom. 1 Grus-, sand- el1_er jordtäkt får inte ske till lägre nivå än 
tre meter över den högsta naturliga gnmdvattenytan. 

Mom. 2 Vid grustäkt skall finnas en va:rningsskyl t IEed 1.1pplysning orr. 
att grustäkten är belägen inom skyddsområde för gnmdvatten
täkt. 

§ 3 

Aterfyllning av grus·· , sand- eller jordtag får inte ske med sådant 
material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av gnmd 
vattenbildning och gnmdvattenfrainrinning kan bli följ den. Vid exploc 
tering skall det översta växtbärande marklagret tas till vara och ef
ter hand som exploateringen fullföljts till färdigt djup och bredas 
ut på botten och släntytoma, sedan dessa först avjänmats. 

§ 4 

Sopor eller annat avfall får inte tippas eller grävas ned . 

§ 5 

Avloppsvatten, däri inbegripet avloppsvatten som passerat reningsan
ordning, och annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller 
i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med 
täta rör och täta fogar. Anläggningen skall vara tät vid ett inre 
vattenövertryck motsvarande markytans nivå . 

§ 6 

C--ödselstäder, ensilageanläggnL~gar och anläggningar för förvaring av 
djururin får anordnas endast om betryggande åtgärder mot förorening 
av grundvattnet vidtas. Anläggningarna skall utföras så att de blir 
täta. De får vidare inte vara så konstruerade att innehållet genom 
uppkommen bräddning tex vid regntillfällen kan tränga ned i marken. 
Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varjE 
särskilt fall lämnade anvisningar. 

§ 7 

Morn. 1 Anordning för förvaring, hantering och transport av bnu1d
farlig vätska skall vara så beskaffad att vätskan inte kan 
koll'ma ut. Beträffande tillstånd och tekniska utförandefor
mer mm gäller bestänrnelserna i förordningen (1961 :568) om 
brandfarliga varor jämte de tillämpningsföreskrifter till 
förordningen som kornmerskollegiurn utfärdat ellE:.1' statens 
industriverk k2n komma att utfärda. 

Mom. 2 Anordningarna skall skötas och underhållas så att de funge
rm· på avsett sätt. Spill eller läckage skall omedelbart 
rapporteras till hälsovårdsnänmden. 

MoP.1. 3 Olja får inte hällas ut på marken. 
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t,1om. L} Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ora'1dfarlig 
vätska skall finnas en varningssl<yl t med upplysning om att 
cisternen är b0lägen inom skyddsområde för vattentäkt. 

§ 8 

:Maskin som drivs med flyta.i-ide bränsle - med undantag för fordon -
skall vara försedd med täta ~'Ppsamlingskärl som förhindrar att bräns· 
let läcker ut på marken. Uppsamlingskärlen skall ryimna maskinens he
la bränslemängd samt i övrigt v2.ra så beskaffade att uppsrunlat bräns· 
le ir..te på något sätt skall kunna tränga ned i marken. Det åligger 
iTu7.ehavare uv sådan maskin att se till att uppsamlingskärlen inte 
fylls n,ed vatten eller på annat sätt bringas ur fun."l<:tion . 

§ 9 

Följande andra för g1undvattnet skadliga funnen skall förvaras, trans· 
porteras och hanteras i överensstämmelse med vad ovan angivits för 
brandfarliga varor: 
Tj ärprodukter. Organiska lösningsmedel. Smörj- och transfonnatorolj a 
och andra inte brandfaTliga petroleumprodukter. DruT!IT'bindnings- och 
isupptiningsmedel (tex sulfitlut, vägsalt). Gifter (t e:x betnings
medel, impregneringsmedel for virke). 

Det an.1<ornmer på hälsovårdsnämnden att bestämma vilken lll?.ngd ämnen, 
som får lagras på fastighet, ävensom att föreskriva de skyddsåtgärde 
som i varje särskilt fall måste vidtas. 

§ 10 

Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekfunpnings-, vä.xt
utrotnings- och damrrilJindningsmedel får endast användas i den omfatt
ning, som nonnalt kan anses erforderligt för jordbrukets~ skogsbru
kets och väghållningens behov. 

§ 11 

Pressaft från ensilageanläggning och djururin får inte spridas ut 
i störrn mängder än vad som erfordras ur gödslingssynptmkt. Kloak
slam får inte spridas ut. 

II Yttre skyd.dszon 

§ 12 
Grus-, sand- och jordtäkt får inte ske till. lägre nivå än en meter 
över den högsta naturliga gnmdvattenytan. 

§ 13 
Avloppsvatten, däri inbegripet avloppsvatten som passerat reningsan
ordni~g, och annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller 
i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med 
täta rör och täta fogar . 
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Hälsovårdsnänmden kan med häi,syn till markbeskaffer,J1et, gnmdvatt
nets strömningsförhållanden och lil<nande lokalt betingade faktorer 
lä'11Tla dispens från skyddsföreskrifterna i denna paragraf, 

§ 14 

Anordning för förvaring, hantering, transport och försi:iljning av 
brandfarlig vätska skall. antingen vara så beskaffad att ett läckage 
snabbt upptäcks eller att anordningen gjorts korrosionsbeständig. Be· 
träffande tillstånd och tekniska utförandeformer mm gäller bestäm
melserna i förordningen (1961:568) om brandfarliga varor jämte de 
tillämpningsföreskrifter till förordningen som ko1rnr,erskollegium ut
färdat eller statens industriverk kan komna att utfärda. 

Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på av
sett sätt. Spill eller läckage skall orr~delbart rapporteras till häl· 
sovårdsnämnden. 

§ 15 

I övrigt gäller de bestämnelser som angetts ovan under§§ 3, 4, 6, 
7 mom 3-4, §§ 8, 9, 10 och 11. 

Allmttnna bestämmelser 

§ 16 

Tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna utövas av hälsovårdsnän 
den enligt 2 § hälsovårdsstadgan. 

§ 17 

Innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant 
upplag inrättas som avses i §§ 2, 3 och 5 skall a&.älmi göras till 
hälsovårdsnänmden. 

§ 18 

Onr särskilda skäl därtill visats föreligga kan unda~tag från de ovar 
meddelade föreskrifterna medges av länsstyrelsen efter det att bygg
nads- och hälsovårdsnämnderna hörts. Länsstyrelsen kan återkalla mec 
givandet när så befinns erforderligt. 

Om ansvar 

§ 19 

Överträdelse av föreskrift medför ansvar enligt 13 kap 14 § Bndra 
stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser fi-ms utfärdade i 
annan ordning. 
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Har kommunal myndighet meddelat beslut enligt dessa föreskrifter får 
besvär över beslutet anför2.s hos länsstyrelsen. 

Skyddsföreskriftema och kommunal myndig.1-iets beslut enligt dessa s'.,al 
omedelbart lända till ei~errättelse och gälla intill dess annorlunda 
förordnas. 

SJ...7ddsföreskrifter och kartor över skyddsområdena skall finnas till -
gängliga på kommunalkontoret i Skutskär och på länsstyrelsens plane
rii-igsavdelning. 

Besvär över detta beslut kan anföras hos kammarrätten i Stockholm, 
Box 2034, 103 11 Stockholm. Besvärshan<llingen skall ha kommit in dit 
inom tre veckor från den dag då klaganden har fått del av beslutet. 

I besvärshandlingen skall anges det beslut som överklagas. Vidare 
bör klaganden meddela sin fullständiga adress. 

I handläggningen av detta ärende, i vilket länsrådet Blomquist be
slutat och byrådirektören Karlsson varit föredragande, har även förs· 
te länsassessom Blomberg, överlantmätaren Hygstedt och naturvårds
direktören Johnson deltagit. 

Bo Blomquist 

Gu_rmar Karlsson 

Bestyrkes·på tjänstens vägnar 

.,;;, 1:~1., Jt:,{'°~. 

Kopia till 
hälsovärdsnänu1den i Älvkarleby kommun 
Södertörns tingsrätt, vattendomstolen, Box 510, 101 26 Stockholm 
Svenska Petroleum Institutet, Sveavägen 21, 111 34 Stockholm 
statens naturvårdsverk + karta 
länsläkaren 
Claes Forsberg, östanåvägen 8, 810 70 Älvkarleby 
Fortifikationsförvaltningen, Markbyrån, Marksektion 2, Byrådirektör 

Peter Menzinsky, Fack, 104 50 Stockholm 
Statens Vattenfallsverk, Jämtlandsgatan 99, 162 87 Vällingby 
Stiftelsen Hyreshus, Skutskär 
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Detaljplan för ÖSTANÅN 136:26. Handelsträdgård m.fl. 
Älvkarleby, Älvkarleby kommun, Uppsala län 
 

PLANENS SYFTE  

Inom planområdet har det bedrivits plantskoleverksamhet sedan tidigt 1930-tal. Odling har 
skötts såväl på friland som i bänkfönster och växthus. Tidigare var fastigheten bebyggd med 
totalt fyra växthus. Dessa har med tiden reducerats och i dagsläget är fastigheten bebyggd 
med en huvudbyggnad med tillhörande växthus samt en komplementbyggnad vilken nyttjas 
som förrådsutrymme. 
 
Sedan början av 2018 har en omfattande renovering av handelsträdgården påbörjats. Aktuell 
exploatör har betydande planer för att utveckla verksamheten inom området. Förutom att 
exploatören fortsatt tänkt bedriva handelsträdgårdsverksamhet finns en vilja till att inkludera 
bland annat handel-, restaurang-, utbildning- och spaverksamhet på fastigheten. Därtill vill 
exploatören dessutom ges möjlighet att bebygga fastigheten med ett mindre antal bostäder. 
 
I och med att dessa verksamheter inte ryms inom ramen för vad gällande detaljplan kan 
bevilja; vilken pekar ut platsen för enbart handelsträdgårdsverksamhet, måste en ny 
lämplighetsbedömning genomföras. 
 

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplaneförslaget är upprättat med ett standardförfarande. 
 

GRANSKNING DETALJPLANEFÖRSLAGET 

Berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar har mellan den 16 april till 7 
maj 2019 fått tillfälle att yttra sig i ett skriftligt samråd. Syftet med granskningen var att 
presentera ett planförslag och få in synpunkter på detta. Under granskningstiden inkom tio 
(10) skriftliga yttranden med synpunkter på planförslaget. 
 
Granskningsutlåtandet redovisar de skriftliga yttranden som inkommit under granskningen. I 
de fall planförslaget reviderats till följd av yttrandena redovisas även detta.   
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INKOMNA YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER PÅ PLANFÖRSLAGET 
 Gästrike räddningstjänst – Yttrande DNR 2018/644-59 
 Vattenfall Eldistribution AB – Yttrande DNR 2018/644-60 
 Trafikverket – Yttrande DNR 2018/644-61 
 Försvarsmakten – Yttrande DNR 2018/644-62 
 Svenska kraftnät – Yttrande DNR 2018/644-64 
 Gästrike vatten AB – Yttrande DNR 2018/644-65 
 Lantmäteriet – Yttrande DNR 2018/644-68 

 
INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DEM 

 
1. Älvkarleby kommuns byggavdelning – Yttrande DNR 2018/644-63 

 
Byggavdelningen har tagit del av handlingarna tillhörande detaljplanen för Östanån 136:26 
och har efter granskning av planförslaget följande synpunkt som bör tas med för beaktande i 
det fortsatta planarbetet. I planförslaget har man tillfört en planbestämmelse gällande tillåtna 
bullernivåer för bostadsbyggnaden. Dessa bestämmelser är utformade med en beskrivning av 
vilka bullernivåer som bör uppfyllas för byggnaden. Byggavdelning anser att bestämmelsen 
behöver förtydligas och att ordet ”bör” byts ut mot ”får inte” för att bättre tydliggöra både för 
allmänheten och prövande myndigheter vilka bullerkrav som gäller för bostadsbyggnader. 
Alternativt ser byggavdelningen att en bullerutredning utförs i planarbetet för att tydliggöra 
hur bullerläget ser ut längs med Nybogatan och att byggnadernas placering regleras efter detta 
i detaljplanen. Byggavdelningen har i övrigt inga synpunkter att framföra mot planförslaget i 
detta skede. 
 
Kommunens kommentar 
Kommunen tackar byggavdelningen för sitt yttrande och genomför den ändring i 
formuleringen som önskas. 
 
Ändringar i detaljplanen 

 Formuleringen för buller har omarbetats i plankartan 
 
 

2. Länsstyrelsen i Uppsala län – Yttrande DNR 2018/644-66 
 
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 
Länsstyrelsen har synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL. 
 
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 402-8007-18, daterat den 
18 december 2018.  
 
Länsstyrelsens synpunkter från första granskningsskedet framgår av yttrandet dnr 402-1163-
19, daterat 14 mars 2019. 
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 Hälsa och säkerhet 
Dagvatten 
Länsstyrelsens synpunkter om dagvattnet från första granskningsskedet yttrandet dnr 402-
1163-19, daterat 14 mars 2019 kvarstår delvis. Länsstyrelsen tycker det är viktigt att 
kommunen planerar proaktivt för en långsiktig dagvattenlösning med tillräckliga 
försiktighetsåtgärder för att inte riskera att grundvattenförekomsten äventyras. Länsstyrelsen 
har identifierat att största föroreningskällan på fastigheten är en eventuell brand.  
 
Länsstyrelsen anser därför att kommunen bör redogöra tydligare hur förorenat vatten kan 
ledas till dikena och hur dikena bör utformas för att fungera som infiltrationsplats för 
förorenat vatten och som släckvattenzoner. Vidare hänvisar Länsstyrelsen till sitt tidigare 
yttrande under förra granskningsskedet, dnr 402-1163-19, daterat 14 mars 2019. 
 
Länsstyrelsen anser också att kommunen behöver redogöra i planhandlingen varför 
kommunen mellan ändringen av detaljplan för Östanån 1:7 m.fl., 2014 och nuvarande 
planförslag ändrat sin bedömning om att LOD nu är lämpligt och att föredra. 
 
Kommunens kommentar 
Kommunen tackar Länsstyrelsens för sitt yttrande och vill framföra följande. 
Kommunen anser att det givna planförslagets föreslagna dagvattenlösning är att anse som 
fullgott med hänsyn till de förutsättningar som råder på platsen. I och med att planområdet 
redan i dagsläget är bebyggt med tre stycken byggnader och att ytterligare ett växthus samt 
komplementbyggnad kommer uppföras innan dess att aktuellt planförslag vunnit laga kraft (i 
enlighet med redan befintlig plan) så anser kommunen att den begäran Länsstyrelsen har 
beträffande en släckvattenzon inte är att anse som rimligt för aktuellt planområde. Planens 
huvudsyfte är fortsatt att inom fastigheten ha möjlighet att bedriva handelsträdgårdsändamål 
och kommunen anser att Länsstyrelsens föreslagna åtgärder riskerar att äventyra detta.  
 
Att anlägga en släckvattenzon med de tekniska lösningar som det innebär menar även 
kommunen inte står i proportion till verksamhetens omfattning.  
 
Värt att notera är att Gästrike vatten AB, vilka ansvarar för drift och utveckling av den 
allmänna VA-försörjningen i Älvkarleby inte har haft något att erinra vad gäller den 
föreslagna dagvattenlösning som kommunen framfört. 
 
Ändringar i detaljplanen 

 Reviderat avsnitt 5.8 dagvatten i Plan- och genomförandebeskrivningen (s 13). 
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3. Centerpartiet i Älvkarleby – Yttrande DNR 2018/644-66 
Vi har tagit del av översända handlingar för samråd och vill härmed framföra nedanstående 
synpunkter. 
 
Vi har noterat att man har flyttat kvartersmarken för bostäder. Vi förutsätter att ägaren till 
Gröna källan är nöjd med att kvarteret för bostäder flyttats till ny plats inom aktuellt område. 
Vi tycker att den tidigare placeringen också var bra. 
 
I övrigt hänvisar vi till våra tidigare yttranden i detta ärende, daterade den 2018.12.05 och 
2019.02.25. 
 
Kommunens kommentar 
Kommunen tackar Centerpartiet i Älvkarleby för sitt yttrande och vill framföra följande. 
Det var efter beslut av fastighetsägaren som bostadsändamålet flyttades till sitt nuvarande 
läge. 
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