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Sammanfattning 

Denna rapport utgör konsekvensbedömningen till av Översiktsplan för Älvkarleby kommun. 

Miljökonsekvensbeskrivningen utgörs av kapitel 1-2 och 4-7. Övriga konsekvenser av 

översiktsplanen tas upp i kapitel 3. 

Översiktsplanen håller en strategisk nivå, vilket därför även gäller denna konsekvens-

bedömning. Mer detaljerade konsekvensbedömningar kommer att göras i kommande 

planering: i fördjupade översiktsplaner, detaljplaner etc.  

Miljökonsekvensbeskrivning 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, i enlighet med miljöbalken, bara ta upp de 

miljöaspekter där s.k. betydande miljöpåverkan bedöms kunna uppstå. I MKB:n jämförs 

planalternativet, d.v.s. en situation efter att förslagen i översiktsplanen har genomförts, med 

ett s.k. nollalternativ. Nollalternativet innefattar dels pågående mark- och vattenanvändning, 

dels vad som kan komma att ske med stöd av gällande planer och tillstånd samt den 

bebyggelseutveckling som bedöms kunna ske utan stöd av ny översiktsplan eller nya detalj-

planer. 

Avgränsning av MKB 

Följande miljöaspekter har bedömts kunna medföra s.k. betydande miljöpåverkan och tas upp 

i MKB:n för översiktsplanen: 

 högt värderade natur- och kulturmiljöer  

 miljöpåverkande verksamheter 

 klimatanpassning och översvämningsrisk 

 yt- och grundvatten 

 ekosystemtjänster. 

Sammanfattning MKB 

Högt värderade naturmiljöer och kulturmiljöer 

Några få av översiktsplanens förändringsförslag berör högt värderade natur- och 

kulturmiljöer. I de flesta fall gäller det även nollalternativet, eftersom planalternativets 

förändringsområden huvudsakligen återfinns även i gällande planer. I några fall föreslås dock 

nya områden som medför intrång i högt värderade natur- och kulturmiljöer. Det finns flera 

generella riktlinjer i översiktsplanen till skydd för såväl naturmiljön som kulturmiljön. 

Särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer anges på kartor. Vidare redovisas områden för 

utveckling av natur och rekreation. I översiktsplanen föreslås att ett kommunalt naturvårds-

program ska tas fram. Sammantaget bedöms översiktsplanen värna om och bidra till att stärka 

de natur- och kulturmiljövärden som finns inom kommunen. De förändringsförslag som över-

siktsplanen innehåller bedöms gå att förena med natur- och kulturmiljövärdena, förutsatt att 

hänsyn tas i fortsatt planering. 

Vattenskyddsområden tas upp i översiktsplanen i text och på karta. I översiktsplanen finns 

riktlinjer som avser att skydda vattentillgångarna. Vidare ges förslag på att kommunala planer 

för kust, sjöar, grundvatten, vattendrag samt vatten och avlopp tas fram och att plan tas fram 

för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt för rening av spillvatten och dagvatten. 

Detta ger förutsättningar för att värna vattenskyddsområdena i fortsatt planering. 
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Miljöpåverkande verksamheter 

Översiktsplanen anger områden för utveckling av verksamhetsområden respektive utveckling 

av näringsliv/turism. Miljökonsekvenserna kommer att utredas och hanteras i kommande 

tillståndsprövningar och detaljplaneläggning. Ett centralt beläget industriområde i Skutskär 

föreslås omvandlas till blandstad. Det innebär att miljöpåverkande verksamhet flyttar längre 

ut från de områden där flest människor vistas, vilket är en fördel med tanke på säkerhet och 

hälsoskydd. 

Några vindkraftsområden finns med i översiktsplanen, dock färre än i nollalternativet. 

Miljökonsekvenserna kommer att utredas och hanteras i kommande tillståndsprövningar. 

Klimatanpassning och översvämningsrisk 

Översiktsplanen anger förslag och riktlinjer för att öka resandet med cykel och kollektivtrafik 

vilket bedöms kunna ge positiva effekter. De föreslagna nya områdena för bostäder ligger 

främst i anslutning till befintlig bebyggelse, vilket minskar transportbehovet. Därmed bedöms 

utsläppen av växthusgaser och därmed klimatpåverkan bli mindre.  

Flera av de utbyggnadsområden och utvecklingsområden som redovisas i översiktsplanen 

ligger inom områden med översvämningsrisk, vilket behöver beaktas i fortsatt planering. 

Planen innehåller riktlinjer som minimerar översvämningsriskerna för ny bebyggelse.  

Yt- och grundvatten 

I planförslaget föreslås att en plan tas fram för vattenförekomsterna i kommunen. Det innebär 

att planalternativet har potential att förbättra situationen i ytvattenförekomsterna jämfört med 

nuläget. Skyddsbehovet är stort för grundvattnet. Vid en framtida utbyggnad är det viktigt att 

bevara inströmningsområden samt undvika förorenade verksamheter i området.  

Ekosystemtjänster 

Översiktsplanen undantar produktiv jordbruksmark och skogsmark från ny bebyggelse i större 

utsträckning än nollalternativet. Områden pekas ut i tätorterna där natur- och kulturmiljö 

särskilt ska beaktas. Även vattenskyddsområden redovisas i översiktsplanen. I fortsatt 

planering av de nya bebyggelseområden som översiktsplanen redovisar behöver påverkan på 

ekosystemtjänsterna beaktas, bland annat genom att utbyggnad inom och intill vattentäkterna 

behöver säkerställa fortsatt infiltration av ytvatten och förhindra risk för spridning av 

förorening till grundvatten. 

Miljömål 

Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål och ett generationsmål. Översikts-

planen innehåller förslag till förändringar av markanvändningen och påverkar därmed 

möjligheterna att uppnå de nationella miljömålen.  

Sammantaget bedöms översiktsplanen:  

 bidra till uppfyllelsen av ett nationellt miljökvalitetsmål: God bebyggd miljö.  

 i viss mån bidra till uppfyllelsen av fyra mål: Hav i balans samt levande kust och skärgård, 

Myllrande våtmarker, Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv.  

 i viss mån bidra till men i viss mån motverka uppfyllelsen av ett mål: Ett rikt odlingsland-

skap. 

 indirekt verka för uppfyllelsen av sju mål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri 

miljö, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten 

av god kvalitet 

 varken bidra till eller motverka uppfyllelsen av ett mål: Bara naturlig försurning,  
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Ett mål, Storslagen fjällmiljö, bedöms inte vara relevant för Älvkarleby kommun. Ett mål, 

Skyddande ozonskikt, bedöms inte vara relevant i en översiktsplan. 

Riksintressen  

Översiktsplanen bedöms värna om ett säkerställande av kommunens riksintressen, genom att 

dessa redovisas tydligt i planen och att riktlinjer finns om hur de ska beaktas. 

Miljökvalitetsnormer 

I Älvkarleby kommun är främst miljökvalitetsnormerna för vatten relevanta. I nuläget 

uppfylls inte miljökvalitetsnormerna för ett antal sjöar och vattendrag. Planalternativet 

innehåller inga konkreta åtgärder som bidrar till förbättringar i så stor omfattning att miljö-

kvalitetsnormerna bedöms kunna uppnås, men bedöms däremot inte bidra till någon 

försämring under förutsättning att VA-frågorna beaktas och hänsyn till dagvattnets påverkan 

på ytvatten tas i senare skeden. Flera riktlinjer finns i översiktsplanen om miljökvalitets-

normer för vatten och om dagvattenhantering. Planen ger därmed förutsättningar för ett 

fortsatt arbete med dessa frågor. I översiktsplanen föreslås att såväl kommunala planer för 

kust, sjöar, grundvatten, vattendrag samt vatten och avlopp som plan för en långsiktigt hållbar 

dricksvattenförsörjning samt rening av spillvatten och dagvatten tas fram.  

Där nya bostäder eller verksamheter föreslås inom grundvattenförekomst med miljökvalitets-

normer samt vid eventuell annan exploatering i anslutning till Uppsalaåsen bör stor aktsamhet 

iakttas. Samråd med Gästrike Vatten kring exploateringarnas lämplighet samt behov av 

eventuella skyddsåtgärder är en förutsättning. 

Ett genomförande av översiktsplanens förändringsförslag bedöms inte innebära överskridande 

av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft eller buller. 

Uppföljning och övervakning 

Översiktsplanens betydande miljöpåverkan omfattar främst påverkan från bebyggelse-

exploateringar. Större utbyggnader kommer att prövas genom detaljplaneläggning och därmed 

tillhörande prövning. Eventuella nya miljöpåverkande verksamheter hanteras enligt miljö-

balken med anmälningar eller tillståndsansökningar. Inget behov har därför bedömts föreligga 

av uppföljning vad gäller planens betydande miljöpåverkan.  

Miljökvalitetsnormer för vatten behöver studeras vidare på ett övergripande plan, eftersom 

miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i nuläget för ett antal sjöar och vattendrag Arbete pågår 

inom kommunen med bl.a. vatten- och avloppsfrågor.  

Övriga konsekvenser  

Jämställdhet/sociala aspekter inklusive barnaspekter 

Översiktsplanen bedöms verka för jämställdhet och jämlikhet genom att den tagits fram i 

dialog med befolkningen samt genom förslag till utvecklad bebyggelsestruktur med nya 

bostäder och verksamhetsområden kopplade till befintliga tätorter. Förslagen syftar bland 

annat till att utveckla kommunen för en blandad befolkningssammansättning. Vissa aspekter 

som har med detta att göra kan dock beaktas först i senare planeringsskeden. 

Folkhälsoaspekter 

Översiktsplanen bedöms på flera sätt bidra till att stärka folkhälsan, bl.a. genom att föreslå en 

tätare bebyggelsestruktur, nya gång- och cykelstråk och ny grönstruktur. Ett genomförande av 

planen gör det därmed mer attraktivt att vistas utomhus och ta sig fram till fots och på cykel. 
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Näringslivsutveckling 

Översiktsplanen bedöms sammantaget bidra till näringslivsutvecklingen inom Älvkarleby 

kommun, främst genom att mark avsätts för utveckling av såväl nya som befintliga 

verksamheter, men även genom de förslagna förändringarna av bebyggelsestrukturen som 

avser att leda till befolkningsökning och därmed bättre förutsättningar för näringslivet. 

Kommunikationer 

De förändringar med avseende på transportinfrastruktur som föreslås i översiktsplanen får 

positiva konsekvenser framförallt för gång- och cykeltrafiken, men även i form av förbättrad 

trafiksäkerhet samt förbättrade möjligheter till kollektivtrafikresande och pendling. 

Naturresurser 

Översiktsplanen tar upp naturresursfrågor i relativt begränsad omfattning, eftersom planens 

fokus ligger på utveckling i tätorterna. Flera riktlinjer anges i syfte att hushålla med natur-

resurser. Planens utbyggnadsområden är huvudsakligen förtätningar av befintlig bebyggelse 

eller ligger i anslutning till tätorterna, vilket är positivt. Översiktsplanen anger att en material-

försörjningsplan ska tas fram, vilket är positivt. 

Strandskydd och LIS 

Den LIS-utbyggnad som föreslås (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) bedöms i de flesta 

fall inte motverka strandskyddets syften. I viss mån kan strandskyddets syfte att trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet stärkas, genom LIS-

utvecklingen för friluftslivet. För vissa områden går dock inte påverkan på strandskyddets 

syften att bedöma i detta skede. LIS-planen från år 2013 med dess riktlinjer och underlag i 

form av kartering av naturvärden är ett bra och nödvändigt underlag för fortsatt planering 

inför utbyggnad av LIS-områdena. För utbyggnad av LIS-områdena kommer hävande av eller 

dispens från strandskyddet att behövas. 

Mellankommunala frågor 

Översiktsplanen redovisar flera olika frågor där ett mellankommunalt samarbete bedöms 

kunna ge positiva effekter såväl från miljösynpunkt som från social och ekonomisk synpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalälven vid Älvkarlebyfallen i samband med Fallens Dag. (Foto: Sweco) 
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1. Utgångspunkter för konsekvensbeskrivning och MKB 

1.1 Översiktsplanens innehåll 
Älvkarleby kommuns översiktsplan utgör kommunens nuvarande bedömning av hur mark och 

vattenområden i stora drag kommer att användas och hur bebyggelsen utvecklas fram till år 

2050.  

Enligt plan- och bygglagens 3 kap. 6 § ska översiktsplanen utformas så att innebörden och 

konsekvenserna av den tydligt framgår.  

Översiktsplanen innehåller följande kapitel: 

1 Inledning 

2 Planförslag 

3 Riksintressen och dess säkerställande 

4 Miljökvalitetsnormer 

5 Genomförande och konsekvenser 

6 Förutsättningar 

Översiktsplanen redovisar bl.a. följande: 

 Övergripande mål och strategier (avsnitt 2.1 till 2.3) 

 Förslag till utveckling av mark- och vattenanvändningen (avsnitt 2.3 till 2.5) 

 Förutsättningar, allmänna intressen (kapitel 3, 4 och 6) 

Till vart och ett av översiktsplanens kapitel finns ställningstaganden och riktlinjer. 

Innebörden av planen redovisas alltså i själva planhandlingen medan konsekvenserna 

redovisas i denna handling. I konsekvensbeskrivningen ingår en miljökonsekvensbeskrivning, 

se vidare avsnitt 1.2 Miljöbedömning och MKB nedan. Beträffande planens förändrings-

förslag, se även avsnitt 1.3 Avgränsning i denna handling, underrubrik Studerade alternativ. 

1.2 Miljöbedömning och MKB 

1.2.1 Vad är MKB? 
Enligt miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning göras för kommunala planer som kan 

medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär bl.a att en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) tas fram. MKB:n omfattar, i enlighet med miljöbalken, bara de miljöaspekter där s.k. 

betydande miljöpåverkan bedöms kunna uppstå. Den utgörs av kapitlen 1-2 och 4-6 i denna 

rapport. De miljöaspekter som inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan redovisas i 

kapitel 3 Övriga konsekvenser. 

Miljöbedömningens syfte är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att 

en hållbar utveckling främjas.  

1.2.2 Miljöbedömningens påverkan på planförslaget 
Planförslaget har under framtagandet påverkats av en parallell miljöbedömning. Den största 

förändringen i planförslaget är utpekandet av verksamhet- och industriområden, där 

samrådshandlingen förslog en till synes olämplig placering, då beslut fattats om att inrätta ett 

nytt vattenverk med tillhörande vattenskyddsområde söder om Skutskär.  
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I övrigt har utvecklingsområden för bostäder som legat längre än 3 kilometer från större 

kollektivtrafiknoder tagits bort på grund av risken för fortsatt bilberoende i kommunen. 

I tillägg till detta har också områden som förväntats påverka naturområden med höga 

naturvärden eller delvis höga naturvärden tagits bort från förslaget. Detta eftersom naturen, 

som utgör en viktig del i hela översiktsplanens strategi, ska fortsätta ge goda livsmiljöer till 

människor, djur och växtarter.  

Översiktsplanen har under hela processen prövats i en lämplighetsbedömning enligt PBL/MB. 

Om det beskrivs ovan har lämplighetsbedömningen inneburit att tidigare utpekade 

utvecklingsområden tagits bort och vissa fall ersatts. Översiktsplanen innehåller riktlinjer och 

målbilder för att säkerställa att lämpligheten efterlevs.  

Översiktsplanens genomförande kräver i många fall detaljplaneläggning, vilket innebär att 

ytterligare lämplighetsprövningar på mer detaljerad nivå kommer att genomföras. 

1.3 Avgränsning av MKB 
Samråd om nedanstående avgränsning av MKB hölls med Länsstyrelsen i Uppsala län 2017-

11-22. Se även avsnitt 6.1 Samråd med länsstyrelsen. Avgränsningen gjordes enligt 

miljöbalkens och MKB-förordningens dåvarande lydelse. Miljöbalken ändrades den 1 januari 

2018 och MKB-förordningen ersattes då av miljöprövningsförordningen. 

1.3.1 Geografisk avgränsning 
Översiktsplanen är kommuntäckande i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 1 § plan- och 

bygglagen (PBL). Beskrivning av miljöförhållanden och relevanta befintliga miljöproblem 

görs inom Älvkarleby kommun. Eventuella starka miljöintressen som finns i grannkommuner 

i nära anslutning till kommungränsen beaktas dock. 

MKB:n beskriver miljökonsekvenser inom kommunen, eftersom den betydande miljö-

påverkan inte har bedömts beröra angränsande kommuner.  

1.3.2 Tidsmässig avgränsning 
Översiktsplanens tidsmässiga avgränsning är till år 2050, vilket gäller även MKB:n.  

1.3.3 Identifiering av betydande miljöpåverkan 
Nedan redovisas hur den betydande miljöpåverkan som översiktsplanen kan antas medföra 

har identifierats.  

A. Påverkan kan komma att ske på Natura 2000-område 

Enligt MKB-förordningen1 4 § pkt 1 ska betydande miljöpåverkan antas uppstå om 

rekommendationer anges i översiktsplanen för sådan förändring att det finns risk att Natura 

2000-område kan komma att påverkas. Det kan gälla förändringar inom Natura 2000-

områden, men även förändringar utanför området som påverkar områdets värden.  

Översiktsplanen föreslår inga markanvändningsförändringar som berör Natura 2000-områden. 

                                                 
1 Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar upphörde att gälla 2018-01-01, men avgränsningen av denna 

MKB gjordes hösten 2017 och grundar sig därför på förordningen och på den dåvarande lydelsen av miljöbalken.  
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B. Översiktsplanen anger förutsättningar för etablering eller väsentlig utökning av sådana 
verksamheter som anges i 4 § MKB-förordningen 

Enligt MKB-förordningen 4 § pkt 2 ska genomförande eller ändring av vissa typer av planer 

och program (bl.a. översiktsplaner) antas medföra en betydande miljöpåverkan om planen, 

programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för vissa typer av 

verksamheter eller åtgärder.  

En lista på verksamheter som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan finns i 

miljöprövningsförordningen (2013:251). Av dessa verksamheter tas följande upp i 

översiktsplanen för Älvkarleby kommun:  

 områden för industriändamål 

 områden för vindkraft (av en viss omfattning, som specificeras i 

miljöprövningsförordningen) 

C. Påverkan kan komma att ske på högt värderade områden för naturmiljö, kulturmiljö eller 
friluftsliv  

I bilaga 4 till MKB-förordningen anges kriterier för bedömning av om en plan eller ett 

program ska antas medföra betydande miljöpåverkan. Bland annat sägs att påverkan på 

områden eller natur med erkänd nationell, gemenskaps- eller skyddsstatus ska beaktas. 

Beträffande MKB till översiktsplan för Älvkarleby kommun tolkas detta så att betydande 

miljöpåverkan antas kunna uppstå om rekommendationer anges i översiktsplanen för sådan 

förändring att det finns risk att riksintresseområden för naturmiljö, kulturmiljö eller friluftsliv 

enligt MB 3 kap. eller MB 4 kap. eller naturreservat kan komma att påverkas. I 

översiktsplanen redovisas möjligheter till förändrad markanvändning i närheten av eller inom 

några sådana riksintresseområden: Marma (MB 3 kap. 6 §, kulturmiljö), Nedre Dalälven och 

Billudden (MB 3 kap. 6 §, friluftsliv) samt Nedre Dalälven (MB 4 kap. 2 §, turism och rörligt 

friluftsliv). 

D. Avgränsning med utgångspunkt från 6 kap. 3 § miljöbalken 

I MB 6 kap. 12 §2 anges att en miljökonsekvensbeskrivning för en plan ska innehålla en 

beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på 

biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, 

klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och 

annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. Detta har lett till 

att följande aspekter tas upp i MKB:n, utöver vad som anges under A-D ovan 

 klimatanpassning och översvämningsrisk 

 ekosystemtjänster 

 

De övriga miljöaspekter som listas i MB 6 kap. 12 § tas upp i kapitel 5.3 Konsekvenser i 

översiktplanehandlingen samt kapitel 3 Övriga konsekvenser i detta dokument.  

                                                 
2 Hänvisningen avser lydelsen i M 6 kap. vid tiden för avgränsningen av denna MKB, hösten 2017. I den version av 

miljöbalken som gäller från 2018-01-01 finns liknande formuleringar. 
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1.3.4 Studerade alternativ 
Enligt MB 6 kap. 12 §3 ska rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska 

räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Älvkarleby kommuns översiktsplan omfattar ett 

nollalternativ och ett planalternativ.  

1.3.5 Nollalternativ 

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning ta upp miljöns sannolika utveckling 

om planen inte genomförs, d.v.s. nollalternativet. Nollalternativet utgörs, utöver pågående 

mark- och vattenanvändning, av vad som kan komma att ske med stöd av gällande planer och 

tillstånd samt den bebyggelseutveckling som bedöms kunna ske utan stöd av ny översiktsplan 

eller nya detaljplaner.  

Älvkarleby kommun har en kommuntäckande översiktsplan från år 2009 samt ett 

översiktsplanetillägg avseende landsbygds-utveckling i strandnära lägen (LIS) från år 2013. 

Nollalternativet innebär att dessa fortsätter att gälla. Markanvändningsförändringar som 

redovisas i dessa planer ingår alltså i nollalternativet, även om de inte är genomförda. I den 

gällande översiktsplanen redovisas närmare 40 utbyggnadsområden för boende och 15 för 

verksamheter. En del av dessa områden är nya, en del är helt eller delvis befintliga. LIS-

områden i kommunen LIS-tillägg 2013 innebär områden för bland annat gemensam brygga, 

bostadsbebyggelse samt kommersiell och offentlig service.  

Vidare finns flera vägreservat angivna i gällande översiktsplan. Inget av dessa är aktuella att 

bygga ut i närtid enligt den gällande översiktsplanen, utan reservaten anges för att inte 

utesluta möjligheter till ombyggnad på längre sikt.  

Även gällande detaljplaner ingår i nollalternativet. I MKB-arbetet har dock inte innehållet i 

gällande detaljplaner genomgåtts, då det bedömts medföra en för hög detaljeringsgrad i 

förhållande till ett översiktsplaneskede. Värt att notera är att detaljplanen för Skutskärs 

industriområde medger en utbyggnad och en utfyllnad i vattnet. Om detta blir aktuellt 

kommer miljökonsekvenserna att utredas i tillståndsprövningen. 

Nollalternativet är alltså inte detsamma som nuvarande situation, utan beskriver ett scenario 

vid jämförelseåret 2050 ifall det nya förslaget till översiktsplan inte genomförs.  

I nollalternativet ingår även tillståndsgivna verksamheter såsom befintliga industrier, befintlig 

gruvverksamhet etc. Miljökonsekvenserna av dessa förutsätts ha hanterats i samband med 

tillstånden och beskrivs därför inte i denna MKB.  

Miljökonsekvenserna av nollalternativet i sig beskrivs inte i MKB:n för översiktsplanen. I 

stället ligger fokus på att beskriva skillnader mellan nollalternativ och planalternativ. 

1.3.6 Planalternativ 

Översiktsplanen innehåller följande större förändringar jämfört med nollalternativet:  

Översiktsplanen innehåller förändringar genom förslag till utbyggnadsområden för blandad 

stadsbebyggelse samt områden för utveckling av verksamheter respektive näringsliv/turism. 

Översiktsplanen föreslår även ett nytt sammanhängande gång- och cykelstråk mellan 

                                                 
3 Hänvisningen avser lydelsen i MB 6 kap. vid tiden för avgränsningen av denna MKB, hösten 2017. I den version av 

miljöbalken som gäller från 2018-01-01 finns samma formuleringar i 6 kap 11 §. 
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Skutskär, Marma och Älvkarleby4 samt ytterligare gång- och cykelvägar, bland annat med en 

ny bro över Dalälven vid Rotskär. Utgångspunkten när det gäller trafikstrukturen i kommunen 

är att utgå från det befintliga vägnätet. Vidare redovisas kompletterande gröna länkar och 

utvecklingsområden för natur och rekreation m.m. Översiktsplanen redovisar olika 

bebyggelsekaraktärer inom tätorterna: gles blandad bebyggelse, medeltät stadsbebyggelse 

respektive tät blandad stadsbebyggelse. Dessutom redovisas utbyggnadsområden samt 

utvecklingsområden för olika ändamål. På kartor på följande uppslag har nya 

utbyggnadsområden samt utvecklingsområden för verksamheter respektive näringsliv/turism 

markerats med siffor som kopplar till kapitel 2-4 i detta dokument. 

Många av planalternativets förändringsförslag ingår även nollalternativet, d.v.s. de tas upp 

även i gällande översiktsplan eller i LIS-tillägget från år 2013, även om avgränsningen av 

områdena kan skilja något mellan planalternativ och nollalternativ. Vilka av förändrings-

förslagen detta gäller framgår av tabell 2 (i nästa kapitel). Av tabell 1 framgår vilka av 

planalternativets förändringsförslag som helt eller delvis ingår även i nollalternativet. 

Områdenas gränser stämmer inte alltid exakt överens mellan nollalternativ och planalternativ. 

  

                                                 
4 Olika alternativa sträckningar redovisas för det regionala gång- och cykelstråket som förbinder Skutskär, Älvkarleby och 

Marma. I denna konsekvensbeskrivning beskrivs inte skillnader mellan dessa alternativ eftersom stråket ifråga är under 

utredning inom Trafikverkets infrastrukturplanering.  
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Tabell 1. Förändringsområden i planalternativet som även ingår i nollalternativet.  

Planalternativets utbyggnadsområden 
och utvecklingsområden.  

Liknande områden i nollalternativet. Numrering enligt 
översiktsplan 2009 eller 2013 års LIS-plan. 

S1 Utveckling av stationsområde - 

S2 Utbyggnadsområde  1, 2, 4, 5, 6, 7 Bostadsbebyggelse och verksamheter 

S3 Utbyggnadsområde 3 Bostadsbebyggelse 

S4 Utbyggnadsområde 9,10 Bostadsbebyggelse, ev. koloniområde 

S5 Utveckling av näringsliv/turism - 

S6 Utbyggnadsområde V3 Industriområde  

S7 Utveckling av näringsliv och turism - 

S8 Utbyggnadsområde 16 Bostadsbebyggelse 

S9 Utredningsområde vattenverk o bostäder 16 Bostadsbebyggelse 

S10 Utveckling av industriområde (befintlig 
deponi) 

 

S11 Utveckling av industriområde  Utredningsområde väg 

S12 Utveckling av industriområde  8 Bostadsbebyggelse 

S13 Utveckling av industriområde  8 Bostadsbebyggelse 

S14 Utbyggnad av skola - 

S15 Utbyggnad av skola 16 Bostadsbebyggelse 

Ä1 Utbyggnadsområde  26 Bostadsbebyggelse 

Ä2 Utbyggnadsområde 31 Bostadsbebyggelse (östra delen av område Ä2) 

Ä3 Utbyggnadsområde  26/27 Bostadsbebyggelse (huvuddelen av område Ä3) 

Ä4 Utbyggnadsområde 22 Kompletterande bebyggelse med kulturmiljöhänsyn 

Ä5 Utbyggnadsområde 28 Bostadsbebyggelse (norra delen av område Ä5) 

Ä6 Utveckling av verksamhetsområde - 

Ä7 Utveckling av näringsliv/turism - 

Ä8 Utveckling av verksamhetsområde V9 Verksamhetsområde 

Ä9 Utveckling av stationsområde - 

Ä10 Utbyggnadsområde V11 Verksamhetsområde (nordvästra delen av område Ä10) 

LISÄ1 LIS-område 25 LIS-område, förtätning av permanentbebyggelse 

LISÄ2 LIS-område 30 LIS-område, förtätning av permanentbebyggelse (södra 
delen av område LISÄ2) 

LISÄ3 LIS-område 33 LIS-område, kompletterande bebyggelse (östra delen av 
område LISÄ3) 

LISÄ4 LIS-område - 

LISÄ5 LIS-område 51 LIS-område, gemensam brygga 

M1 Utveckling näringsliv/turism - 

M2 Utveckling av stationsområde - 

LISM1 LIS-område 38 LIS-område, förtätning av permanentbebyggelse, 
gemensam brygga  

LISM2 LIS-område 46 LIS-område, allmän byggnad och gemensamma bryggor 

LISM3 LIS-område 41 LIS-område, permanent- och fritidsbebyggelse, turism 

ÖV1 Utbyggnadsområde 19 LIS-område, permanentbebyggelse 

ÖV2 Utbyggnadsområde 53 LIS-område, golfboende 
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Figur 1. Planalternativ, Skutskär. Numreringen av förändringsområdena avser hur de benämns i denna 

konsekvensbeskrivning. 
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Figur 2. Planalternativ, Älvkarleby. Numreringen av förändringsområdena avser hur de benämns i denna 

konsekvensbeskrivning. 
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Figur 3. Planalternativ, Älvkarleö. Numreringen av förändringsområdena avser hur de benämns i denna 

konsekvensbeskrivning.  
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Figur 4. Planalternativ, Marma. Numreringen av förändringsområdena avser hur de benämns i denna 

konsekvensbeskrivning.  
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Figur 5. Planalternativ, Överboda-Tegelbruket-Högmo. Numreringen av förändringsområdena avser hur de 

benämns i denna konsekvensbeskrivning.  
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1.3.7 Bortvalda alternativ  

Bortvalda förslag ur gällande översiktsplan 

Gällande översiktsplan redovisar utvecklingsområden och verksamhetsområden samt 

utbredningsområden för bostäder, verksamheter och väg. I den nya översiktsplanen har flera 

av den gällande översiktsplanens förslag till nya bostadsområden i norra delen av Skutskär 

valts bort på grund närheten till industrin i hamnen och därav följande risker och 

hälsoaspekter. Nya bostadsområden i nordöstra delen av Skutskär har även valts bort på grund 

av avstånd till Skutskärs station och annan kollektivtrafik samt till övrig service i centrala 

Skutskär.  Ett av dessa områden ligger på f.d. jordbruksmark som det bedömdes vara bättre att 

inte bygga på. I södra delen av Skutskär har områden valts bort på grund av att de ligger för 

långt från kollektivtrafikkopplingarna, vilket därmed leder till glesare bebyggelsestruktur och 

bilberoende. Ett föreslaget bostadsområde på Rotskär har valts bort på grund av naturvärden 

och värden för friluftslivet.  

Norr om Älvkarleby vid Tegelbruket fanns i den gällande översiktsplanen förslag på nya 

bostadsområden. Dessa bostadsområden har valts bort och istället finns förslag i den nya 

översiktsplanen på ny bebyggelse nära Älvkarleby, med närhet till service och kollektivtrafik.  

Ett utvecklingsområde för verksamheter öster om Älvkarleby har också valts bort, för att 

spara naturmark samt för att inte glesa ut bebyggelsen.   

Ett verksamhetsområde norr om Älvkarleö på älvens västra sida har valts bort. I stället 

lokaliseras verksamhetsområden i anslutning till tätorterna och där det finns befintlig 

infrastruktur. Därmed kan användningen av transporter underlättas och samordnas. De 

arbetande ska även kunna ta sig till och från arbetsplatserna med kollektivtrafik.  

Ett verksamhetsområde söder om Marma har också valts bort på grund av att områden 

närmare tätorterna är att föredra.  

Ett utvecklingsområde för bostäder vid Gårdskär har valts bort. I stället föreslås varsam 

förtätning av befintlig bebyggelse i Gårdskär. Därmed undviks ny exploatering på naturmark 

där området också har sämre kollektivtrafik än tätorterna.  

I gällande översiktsplan redovisades flera vägreservat. I den nya översiktsplanen föreslås i 

stället förbättringar och kompletteringar av befintligt vägnät, detta för att hushålla med 

naturmarken och med ekonomiska resurser samt för att underlätta för gång- och cykeltrafik 

och kollektivtrafik i befintliga stråk. Nya vägar skulle uppmuntra till ökad biltrafik. 

Förslag som valts bort under översiktsplanearbetet 

Under utarbetandet av den nya översiktsplanen har flera olika förslag till lokalisering av ny 

bebyggelse diskuterats. Detta har skett i dialog med allmänhet och med kommunens politiker 

och tjänstemän. 

I Skutskär förekom förslag om bostadsbebyggelse väster om järnvägen, vilka sedan har valts 

bort med hänsyn till natur och friluftsliv samt av sociala skäl, för att i stället få Skutskär att 

”växa ihop” med en större bebyggelsekoncentration i centrum. Detta bedöms ge 

befolkningsunderlag till service och kollektivtrafik och möjlighet till nya mötesplatser och 

parker. Att bygga på båda sidorna av järnvägen har bedömts skapa säkerhetsproblem och 

sämre samband eftersom järnvägen är en barriär att ta sig över.  Ny bebyggelse lokaliseras 

istället i eller nära befintlig bebyggelsestruktur.  
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För Skutskärs del har även bostadsbebyggelse öster om Dalälven och norr om Överboda valts 

bort med hänvisning till avståndet från kollektivtrafik och stationen.  

Ett nytt industriområde norr om Marma har diskuterats men valts bort för att istället behålla 

kopplingen till omgivande natur, där det bland annat finns motionsspår.  

I Älvkarleby föreslås i planen ett nytt verksamhetsområde för att befintlig industri ska kunna 

flyttas ut. Detta nya industriområde har avgränsats med hänsyn till befintligt vattendrag och 

befintlig infrastruktur samt för att inte ta onödigt mycket mark i anspråk. 

Under arbetet med översiktsplanen har vissa av de utbyggnadsområden som förts vidare från 

den gällande översiktsplanen fått ändrad avgränsning eller användning. En större ändring är 

att nya industriområden väster om Skutskär har utökats medan ett industriområde i södra 

Skutskär som fanns med i den gällande översiktsplanen i stället föreslås användas för blandad 

stadsbebyggelse (område S6 i figur 1). Denna omdisponering görs för att dels ta vara på 

område S6:s attraktiva, centrumnära läge och dels möjliggöra fler arbetstillfällen samt 

utflyttning av störande industri från centrala Skutskär.  

 

 

Översiktsplanen är inriktad på tätortsnära bebyggelseutveckling, vilket betyder att 

kommunens skogar och annan naturmark sparas. Fotot visar Upplandsleden. (Foto: 

Joel Ericsson)  



                                    Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-08-12 

  
 
 
 

21 
 

1.3.8 Översiktsplanens detaljeringsnivå 
Enligt MB 6 kap. 13 §5 ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla de uppgifter som är 

rimliga med hänsyn till: 

 bedömningsmetoder och aktuell kunskap 

 planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad 

 allmänhetens intresse 

 att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och 

program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder 

MKB:n till översiktsplanen för Älvkarleby kommun är till sin karaktär översiktlig och 

inriktad på att beskriva den samlade miljöpåverkan av översiktsplanen. Översiktsplanen utgör 

en vision för kommunens framtida utveckling och en vägledning för kommunens och andra 

myndigheters beslut om mark- och vattenanvändning. Den är en viktig grund för större 

samhällsinvesteringar, bevarande och säkerställande av värdefulla tillgångar, men styr inte 

kommande exploateringar eller andra förändringar i detalj. De förändringar av 

markanvändningen som översiktsplanen redovisar kommer att kunna bedömas mer detaljerat 

vad gäller miljökonsekvenser etc. i kommande planeringsskeden (t.ex. detaljplaneläggning, 

ansökningar om miljötillstånd, bygglov samt Trafikverkets infrastrukturplanering). Detta 

gäller inte minst utredningen kring och hanteringen av yt- och grundvattenfrågorna vid 

kommande planprocesser. MKB:n för översiktsplanen utgör endast en första bedömning av 

lämplighet, behov av miljöåtgärder etc. 

1.3.9 Tematisk avgränsning 
MKB:ns kapitelindelning bygger på den identifiering av betydande miljöpåverkan som 

beskrivs på föregående sidor.  

Beskrivningen av befintliga miljöförhållanden, som enligt 6 kap. 12 § MB ska ingå i en 

MKB, ingår i översiktsplanens plandel. Hänvisningar till relevanta avsnitt i denna görs i 

MKB:n.   

1.3.10 Underlag till MKB 
Underlagen till MKB:n redovisas i kapitel 7 Källor. Det underlag som nyttjas avgränsas till 

kunskapsunderlag som översiktligt beskriver allmänna intressen eller miljö och riskfaktorer, i 

första hand översiktsplanens förutsättningskapitel, men även länsstyrelsens GIS-material med 

mera.  

Kommunen bedömer att det i översiktsplanearbetet inte behöver tas fram ytterligare 

underlagsmaterial.  

1.3.11 Osäkerhet i bedömningen 
Beskrivningen av miljökonsekvenserna baseras på det faktum att översiktsplanen är 

vägledande för efterkommande beslut. Det finns dock en osäkerhet i bedömningarna, eftersom 

de görs i ett tidigt skede, utan detaljerade uppgifter om kommande projekt. Dessutom finns en 

viss brist på uppdaterade underlag vad gäller naturmiljö. Länsstyrelsen naturvårdsprogram är 

från år 1987 och i planalternativet föreslås att ett kommunalt naturvårdsprogram ska tas fram.  

                                                 
5 Hänvisningen avser lydelsen i MB 6 kap. vid tiden för avgränsningen av denna MKB, hösten 2017. I den version av 

miljöbalken som gäller från 2018-01-01 finns samma formuleringar i 6 kap 12 §. 



                                    Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-08-12 

  
 
 
 

22 
 

2. Miljökonsekvenser 

I tabellen på nästa sida redovisas hur de förändringsområden som redovisas i översiktsplanen, 

såsom utbyggnadsområden och utvecklingsområden, berör kommunens utpekade natur- och 

kulturmiljöer samt andra viktiga miljöintressen. Numreringen av förändringsområdena 

hänvisar till kartorna i föregående avsnitt.  Tabellen visar endast var markintrång sker och är 

avsedd att läsas tillsammans med kapitel 2-4 i denna konsekvensbeskrivning.  

2.1 Högt värderade natur- och kulturmiljöer  

2.1.1 Nuläge och nollalternativ 
I gällande planer finns ett flertal förslag till ny bebyggelse som berör natur- och kulturmiljöer 

av utpekat värde. Antalet utbyggnadsområden är större än med planalternativet och berör flera 

natur- och kulturmiljöer av utpekat värde än vad planalternativet gör, bl.a. nyckelbiotoper. 

Utbyggnadsområden som är desamma i nollalternativet som i planalternativet kommenteras 

under Planalternativ nedan. 

2.1.2 Planalternativ 
Kommunens värdefulla natur- och kulturmiljöer beskrivs i översiktsplanens kapitel 3 

Riksintressen och dess säkerställande samt i översiktsplanens avsnitt 6.2 Naturmiljö, 6.3 

Skydd av natur och 6.5 Kulturmiljö. De redovisas även på kartor i översiktsplanen.  

Riksintresse kulturmiljö 
I kommunen finns två kulturmiljöer av riksintresse, Marma läger och Älvkarlebyfallen.  

Utbyggnadsområde Ä7 ligger nära riksintresset Älvkarlebyfallen, men bedöms inte påverka 

dess värden. LIS-området LISÄ2 ligger till en mindre del inom riksintresset Älvkarlebyfallen, 

vilket även gäller nollalternativet. Det handlar om förtätning av befintlig bebyggelse. I 

gällande LIS-plan (nollalternativet) beskrivs att exploatering inom detta LIS-område bör ta 

hänsyn till kulturmiljön. I planalternativet saknas specifika riktlinjer för enskilda områden, 

men det finns flera generella mål och riktlinjer i planen om hänsyn till kulturmiljöer. Därmed 

bedöms inte riksintresset påverkas negativt, förutsatt att kulturmiljövärdena beaktas i fortsatt 

planering.  

Riksintresse naturmiljö  
I kommunen finns åtta naturmiljöer av riksintresse. LIS-området LISM3 i Marma angränsar 

till riksintresset N57 Storfjärden. I den gällande LIS-planen (nollalternativet) sägs att området 

ska detaljplaneläggas och att stor hänsyn därvid måste tas till riksintresset, men även att den 

aktuella delen av riksintresset, direkt väster om kanalen, har låga naturvärden. I 

planalternativet saknas specifika riktlinjer för enskilda områden, men det finns flera generella 

mål och riktlinjer i planen om hänsyn till naturmiljöer. Därmed bedöms inte riksintressets 

värden skadas av en utbyggnad, förutsatt att hänsyn tas i fortsatt planering.  
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finns flera  
Tabell 2a. Sammanställning av hur översiktsplanens förändringsområden berör viktiga miljöintressen. (Tabellen fortsätter 

på nästa sida.) 
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S1 Utveckling av 
stationsområde 

- - - - X - - X - - - - -  - - - - - (X) Nej 

S2 Utbyggnadsområde (X) - - - X - - X - 2 - X - - - - - - - X Ja 

S3 Utbyggnadsområde (X) - - - - - - X - - - X - - - X - - - - Ja 

S4 Utbyggnadsområde (X) - - - - - - X - - - X - - - X - X - X Ja 

S5 Utveckling av 
näringsliv/turism 

X X - - - - - X - 3 - X X X X X - X - - Nej 

S6 Utbyggnadsområde - (X) - - (X) - - X - 2 - X X  X - * - - - X Nej 

S7 Utveckling av 
näringsliv och turism 

- - - - - - - X - 2 - X (X) - - * - - - - Nej 

S8 Utbyggnadsområde - - - - - - - (X) - 2 -  X  - -**  X - - - Ja 

S9 Utredningsområde 
vattenverk o bostäder 

- X - - - - - X - 2 - X X X - X** X - - X Del
vis 

S10 Utv. av ind.område - - - - - - - - - (3) - - - - - - - (X) - X Nej 

S11 Utv. av ind.område  - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - Nej 

S12 Utv. av ind.område - - - - - - - - - 3 - - - (X) - - - - - - Nej 

S13 Utv. av ind.område - - - - (X) - - - - 3 - - - - -  - - - - Nej 

S14 Utbyggnad skola - - - - - - - X - - - X - - - - - - - - Nej 

S15 Utbyggnad skola - - - - - - - (X) - 2 - X X - - - X** - - - Nej 

Ä
L
V

K
A

R
L
E

B
Y

 Ä1 Utbyggnadsområde  - - - - - - - X - - X X - - - - - - - (X) Ja 

Ä2 Utbyggnadsområde - (X) - - - - - (X) - 1,2 - X X - - X - - - - Ja 

Ä3 Utbyggnadsområde  - - - - (X) - - X - - X X - - - - - - - - Ja 

Ä4 Utbyggnadsområde - X - - - - - X X - - X - - - - X - - - Ja 

 
  Förklaringar: 

  X= översiktsplanen anger förändrad markanvändning helt eller delvis inom objektet 

(X)= översiktsplanen anger förändrad markanvändning nära objektet 

1-3 = Naturvårdsprogram, högsta värde (1), mycket högt värde (2), högt värde (3) 

* = Området omfattas inte av strandskydd idag (enl Länsstyrelsens underlag) men strandskyddet 

återinträder om ny detaljplan tas fram, vilket kan bli aktuellt om markanvändningen ändras.  

** = Berör förslag till nytt vattenskyddsområde (primär, sekundär eller tertiär zon). 
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Tabell 2b. Sammanställning av hur översiktsplanens förändringsområden berör viktiga miljöintressen.  
Tabell 2b. Sammanställning av hur översiktsplanens förändringsområden berör viktiga miljöintressen. (Fortsättning från 

föregående sida.)  
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Ä5 Utbyggnadsområde - X - - - - X X - - - X X - - - X - - - Del
vis 

Ä6 Utveckling av 
verksamhetsområde 

- X - - (X) - X (X) - - - X - - - - - - - X Nej 

Ä7 Utveckling av 
näringsliv/turism 

- X - (X) - - - X - - - X X - - - * X - - X Nej 

Ä8 Utveckling av 
verksamhetsområde 

- X - - - - X X - 1,3 - X X - - X X - - (X) Nej 

Ä9 Utveckling av 
stationsområde 

- X - - X - - X - 2 - X - - - X - - - - Nej 

Ä10Utbyggnadsområde - X - - (X) - - X - 2 - X - - - X - - - - Nej 

LISÄ1 LIS-område - X - - - - - X - 1-2 - X X - - X - - - - Ja 

LISÄ2 LIS-område - X - - - - - X X 1 - X X X - X X - - - Del
vis 

LISÄ3 LIS-område - X - - - - X X - 2 - X - - - X - - - (X) Ja 

LISÄ4 LIS-område - X - - - - X (X) X 2 - X - - - X - - - - Nej 

LISÄ5 LIS-område - X - - - - X X X (2) - X - - - X - - - - Ja 

M
A

R
M

A
 

M1 Utveckling av 
näringsliv/turism 

- - - - (X) - X - - - - X X X - - - - - - Nej 

M2 Utveckling av 
stationsområde 

- - - - X - X - - 2 - X X - - - - - -  Nej 

LISM1 LIS-område - X - - - - X X - 3 - X X X - X - - - - Ja 

LISM2 LIS-område - X - - (X) - X X - - - X X X - X - - - - Ja 

LISM3 LIS-område - X (X) - - - - X - - - X - - - - * - - (X) - Ja 

Ö
V

R
IG

T
 

ÖV1 Utbyggnadsomr. - X - - - - - X - - X X - - - - - - - X Ja 

ÖV2 Utbyggnadsomr. - X - - - - - X - 2 - X X - - - - X - - Ja 

 
  Förklaringar: 

  X= översiktsplanen anger förändrad markanvändning helt eller delvis inom objektet 

(X)= översiktsplanen anger förändrad markanvändning nära objektet 

1-3 = Naturvårdsprogram, högsta värde (1), mycket högt värde (2), högt värde (3) 
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Natura 2000 

Det finns 14 stycken Natura 2000-områden i kommunen. Inga förändringsförslag i 

översiktsplanen berör något av dessa områden.  

Naturreservat 

Inga förändringsförslag i översiktsplanen berör befintliga naturreservat. I planen föreslås sex 

nya naturreservat. Översiktsplanen redovisar ett område för utveckling av näringsliv/turism på 

Rotskär (område S5 på karta, figur 1) samt ett område för utveckling av bostäder på Kullen 

(område S6 på karta, figur 1), inom ett föreslaget kommunalt naturreservat. Detta behöver 

hanteras i fortsatt planering.  

Biosfärområde  

Älvlandskapet Nedre Dalälven är av UNESCO förklarat som biosfärområde.  

Biosfärområden är områden med exceptionellt höga natur-och kulturmiljövärden. Syftet med 

ett biosfärområde är att främja hållbar social och ekonomisk utveckling i området, skydda den 

biologiska mångfalden och vara en arena för forskning och utbildning. Idag finns fem 

biosfärområden i Sverige. 

Ett biosfärområde har i sig inget särskilt lagligt skydd, men stora delar skyddas på andra vis. 

För Älvlandskapet Nedre Dalälven sker det genom naturreservat, nationalpark, riksintresse för 

naturvård och friluftsliv samt Natura 2000-område. 

Övriga värdefulla natur- och kulturmiljöer 

Utpekat värdefulla natur- och kulturmiljöer redovisas i översiktsplanen i text och på kartor. 

Länsstyrelsen håller för närvarande (våren 2019) på att ta fram en handlingsplan för grön 

infrastruktur, där s.k. värdetrakter redovisas. Se avsnitt 2.5 Ekosystemtjänster. 

Kulturmiljöer som tas upp i det kommunala kulturmiljöprogrammet för Älvkarleby tas upp i 

översiktsplanen i text och redovisas på karta. I översiktsplanen föreslås att ett kommunalt 

naturvårdsprogram ska utvecklas. På översiktsplanens tätortskartor redovisas områden som 

”natur- och rekreationsområden” samt ”kultur”, vilket avser områden med befintliga natur-, 

rekreations eller kulturmiljövärden, men även ”utbyggnad av natur och rekreation”, vilket 

avser nya parker och grönområden eller utveckling/förändringar av befintliga områden. 

Vidare finns såväl flera mål som flera generella riktlinjer som lyfter fram natur- och 

kulturmiljöer. 

Översiktsplanens förändringsförslag berör i flera fall utpekade natur- eller kulturmiljöer. Se 

tabell 2. Detta kommer att prövas i kommande detaljplanläggning, där krav kan ställas på 

exempelvis naturvärdesinventeringar eller andra åtgärder för att skydda miljön.  

Vattenskyddsområden 

Det finns tre allmänna vattentäkter i kommunen på totalt 420 ha. Alla tre är grundvattentäkter 

och utpekade vattenskyddsområden. Det största området är Kronsågen som ligger söder om 

Älvkarleby. Östanån-Sand i Älvkarleby är det näst största området och söder om samhället 

Marma ligger det tredje området som heter Marma.   

De tre områdena ligger i Uppsalaåsen som sträcker sig utmed Dalälven. Kronsågen och 

Marma ligger delvis i Natura 2000-området Marma. Marma används endast som reservvatten-

täkt. Vattenskyddsområdena tas upp i översiktsplanens kapitel 6.3 Skydd av natur. I planen 

påpekas att samtliga vattenskyddsområden är inrättade innan miljöbalken trädde i kraft och att 
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det finns behov av revidering av skyddszonernas geografiska utbredning samt av föreskrifter 

för att skydda vattnet.  

Ett nytt vattenskyddsområde inrättas i samband med nytt vattenverk i södra Skutskär. 

Området kommer att omfatta skogsområdet mellan Skutskär och Älvkarleby på västra sidan 

av Dalälven samt Södra industriområdet i Skutskär. Vattenskyddsområdet är viktigt för att 

säkra den framtida tillgången till dricksvatten i både Älvkarleby kommun och Gävle kommun. 

Nytt vattenverk och vattenskyddsområde redovisas i översiktsplanens avsnitt 2.4.1 Förslag 

för vattenområden.  

En del av de utbyggnadsområden, verksamhetsområden m.m. som redovisas i översiktsplanen 

ligger inom vattenskyddsområden (se tabell 2a och 2b ovan). Det gäller även delar av den 

befintliga tätortsbebyggelsen i Älvkarleby samt det befintliga Marma läger. I översiktsplanen 

finns riktlinjer som avser att skydda vattentillgångarna. Vidare ges förslag på att en plan tas 

fram för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt för rening av spillvatten och 

dagvatten.  

Slutsatser – Högt värderade natur- och kulturmiljöer 
Några få av översiktsplanens förändringsförslag berör högt värderade natur- och kulturmiljöer. I de flesta fall 
gäller det även nollalternativet, eftersom planalternativets förändringsområden huvudsakligen återfinns även i 
gällande planer. I några fall föreslås dock nya områden som medför intrång i högt värderade natur- och 
kulturmiljöer. Det finns flera generella riktlinjer i översiktsplanen till skydd för såväl naturmiljön som kulturmiljön. 
Särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer anges på kartor. Vidare redovisas områden för utveckling av natur och 
rekreation. I översiktsplanen föreslås att ett kommunalt naturvårdsprogram ska tas fram. 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. 

Vattenskyddsområden tas upp i översiktsplanen i text och på karta. I översiktsplanen finns riktlinjer som avser 
att skydda vattentillgångarna. Vidare ges förslag på att kommunala planer för kust, sjöar, grundvatten, vatten-
drag samt vatten och avlopp tas fram och att plan tas fram för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt 
för rening av spillvatten och dagvatten. Detta ger förutsättningar för att värna vattenskyddsområdena i fortsatt 
planering. 
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2.2 Miljöpåverkande verksamheter 

2.2.1 Nuläge och nollalternativ 
I avsnitt 1.3 Avgränsning av MKB under rubrik Identifiering av betydande miljöpåverkan 

redovisas vilka typer av miljöpåverkande verksamheter som bedömts kunna innebära 

betydande miljöpåverkan och därmed ska tas upp i MKB:n, i de fall där det är skillnad mellan 

nollalternativ och planalternativ. 

I den gällande översiktsplanen redovisas områden för verksamheter, varav vissa är 

miljöpåverkande, bl.a. Skutskärs industriområde.  

Områden för vindkraft behandlas i den gällande översiktsplanen, som redovisar tre områden 

på land och två till havs. Vid tiden för upprättandet av gällande översiktsplan var dessa 

områden av riksintresse. 

2.2.2 Planalternativ 
Översiktsplanen anger några utvecklingsområden för verksamheter, vilket kan innebära att det 

i framtiden etableras miljöpåverkande verksamheter inom dessa områden. 

Miljökonsekvenserna av miljöpåverkande verksamheter kan inte beskrivas eller styras i en 

översiktsplan men kommer att utredas samt hanteras i kommande tillståndsprövningar och 

detaljplaneläggning. Likaså kommer eventuella miljöpåverkande verksamheter inom de 

områden som pekas ut för utveckling av näringsliv och turism att utredas i samband med 

detaljplaneläggning (om områdena inte redan är detaljplanelagda) och vid behov ska då 

ansökningar om miljötillstånd göras.  

Ett centralt beläget industriområde i Skutskär föreslås omvandlas till blandstad. Det innebär 

att miljöpåverkande verksamhet flyttar längre ut från de områden där flest människor vistas, 

vilket är en fördel med tanke på säkerhet och hälsoskydd. 

Några av de översiktsplanens utbyggnadsområden och områden för utveckling av verksam-

heter ligger på områden med förorenad mark. Se tabell 2. I översiktsplanen sägs att vid 

planering för ändrad markanvändning i dessa områden ska marken undersökas med syfte att 

avgöra eventuella behov av saneringsåtgärder. Miljöbalken reglerar ansvaret för utredning och 

efterbehandling av förorenade områden. 

Översiktsplanen tar upp färre områden för vindkraft än gällande översiktsplan, eftersom färre 

områden numera är av riksintresse. De områden som pekas ut är riksintresseområdena (till 

havs) samt ett område på land.  

Slutsatser – Miljöpåverkande verksamheter 
Översiktsplanen anger några områden för utveckling av verksamhetsområden respektive utveckling av 
näringsliv/turism. Miljökonsekvenserna kommer att utredas och hanteras i kommande tillståndsprövningar och 
detaljplaneläggning.  

Ett centralt beläget industriområde i Skutskär föreslås omvandlas till blandstad. Det innebär att miljöpåverkande 
verksamhet flyttar längre ut från de områden där flest människor vistas, vilket är en fördel med tanke på 
säkerhet och hälsoskydd. 

Beträffande vindkraft så finns några områden med i översiktsplanen, dock färre än i nollalternativet. 
Miljökonsekvenserna kommer att utredas och hanteras i kommande tillståndsprövningar. 
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2.3 Klimatanpassning och översvämningsrisk 

2.3.1 Nuläge och nollalternativ 
Länsstyrelsen i Uppsala län tog i samverkan med andra aktörer år 2008 fram en klimat- och 

energistrategi för Uppsala län. Klimat- och energistrategin uppdaterades 2011 och är f.n. 

under uppdatering igen. Transporter och energiförsörjning stod år 2008 för de största 

växthusgasutsläppen i länet. Enligt Länsstyrelsen handlar klimat- och energiarbetet om att 

energieffektivisera olika verksamhet och att minimera de klimatpåverkande utsläppen.  

SMHI skriver i rapporten ”Klimatanalys för Uppsala län” (2013), att medelvattenståndet kan 

komma att öka med 28 centimeter fram till år 2100. Utöver denna ökning har SMHI också 

beräknat de extrema vattenstånden som kan uppstå vid Uppsala läns kustlinje under flera 

återkomsttider både i dagens klimat samt i framtidens klimat, alltså de nivåer då vattenytan 

står som allra högst. Här nedan sammanställs dessa extrema vattennivåer:  

I dagens klimat  

• En gång vart femte år kan havsvattennivån stiga 101 cm.  

• En gång vart tionde år kan havsvattennivån stiga 113 cm.  

• En gång vart femtionde år kan havsvattennivån stiga 138 cm.  

• En gång vart hundrade år kan havsvattennivån stiga 148 cm.  

• En gång vart tvåhundrade år kan havsvattennivån stiga 157 cm.  

I framtidens klimat (år 2100)  

• En gång vart femte år kan havsvattennivån stiga 130 cm.  

• En gång vart tionde år kan havsvattennivån stiga 141 cm.  

• En gång vart femtionde år kan havsvattennivån stiga 166 cm.  

• En gång vart hundrade år kan havsvattennivån stiga 176 cm.  

• En gång vart tvåhundrade år kan havsvattennivån stiga 186 cm. 

 

Dessa möjliga havsvattenstånd medför, enligt uppgift från Älvkarleby kommun, att lägsta 

grundläggningsnivå inte bör placeras lägre än 3 meter över havet.  

2.3.2 Dagvatten - Snösmältning och ökad nederbörd under vintertid  
På grund av den globala uppvärmningen kommer antalet dagar med snötäcke att minska. 

SMHI (2013) skriver att ”snötäcket minskar radikalt i länet både avseende maximalt 

vatteninnehåll och varaktighet. Vid slutet av seklet ses ca 70 % av det maximala 

vatteninnehållet relativt referensperioden och varaktigheten har minskat från ca 100 dagar till 

ca 20 dagar i medeltal”.  

Nederbörden kommer alltså att förändras med tiden eftersom det kommer att snöa mindre och 

regna mer. Fler dagar med regn per år medför att det ställs högre krav på den framtida 

dagvattenhanteringen. SMHI bedömer att nederbörden i framtiden kommer att öka med 40 % 

under vinter och vår. 
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2.3.3 Grundvatten 
Grundvattennivåerna har förändrats under de senaste 40 åren. De förändringar som 

observerats under perioden stämmer, enligt SGU (2015), överens med tidigare framtagna 

scenarier över klimatförändringar och grundvatten frånsett att inga sänkta grundvattennivåer 

har kunnat konstaterats i sydöstra Sverige, vilket också kan antas gälla Älvkarleby kommun. 

Enligt SGU:s grundvattenmätningar i Marma fram till och med juni 2019 var nivåerna lägst i 

augusti-september 2017. Se vidare avsnitt 2.4 Yt- och grundvatten 

2.3.4 Planalternativ 
I översiktsplanens målformuleringar anges att Älvkarleby kommun måste ta sin del i ansvaret 

för att minska utsläppen av växthusgaser och begränsa klimatpåverkan. Översiktsplanen 

innehåller förändringsförslag som syftar till bl.a. utbyggnad av nya verksamheter, nya 

bostadsområden och nya satsningar för bl.a. turism, vilket kan leda till ökad biltrafik och 

därmed ökade utsläpp av koldioxid. Översiktsplanen anger förslag och riktlinjer för att öka 

resandet med cykel och kollektivtrafik vilket bedöms kunna ge positiva effekter. De före-

slagna nya områdena för bostäder ligger främst i anslutning till befintlig bebyggelse, vilket 

minskar transportbehovet i jämförelse med nollalternativet. Därmed bedöms utsläppen av 

växthusgaser och därmed klimatpåverkan bli mindre med planalternativet än med 

nollalternativet.  

Några av de utbyggnadsområden och utvecklingsområden som redovisas i översiktsplanen 

ligger inom områden med översvämningsrisk. Det gäller områdena S5, LISÄ5, LISM1, 

LISM2 och LISM3, som alla delvis ligger inom ligger inom högsta flöde enligt MSB:s 

kartering6. Detta behöver beaktas i fortsatt planeringar. Översiktsplanen anger i riktlinjer att 

ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt behöver ha en lägsta grundlägg-

ningsnivå på 3 meter över medelhavsnivån samt att risk för översvämningar och andra 

konsekvenser av klimatförändringar ska belysas tidigt vid planläggning.  

Översiktsplanen anger även att dagvattenutredning ska göras i samband med exploatering av 

nya områden och förnyelse eller förtätning av befintliga bebyggelseområden. Utredningen ska 

bland annat beskriva hur avrinningen ska säkras och byggnadssättet ska anpassas så att risken 

för översvämning i låglänta områden minimeras. 

I och med framtagandet av en ny översiktsplan är det möjligt att skapa en aktuell helhetsbild 

över i vilka områden dagvattenhanteringen kommer behöva utredas. Det gör det möjligt att 

samordna dagvattenhanteringen och skapa gemensamma rinnvägar för ytvatten vid skyfall 

inom ett större område, än om varje enskilt detaljplaneområde löses för sig. Sådan samord-

ning ger oftast upphov till mer hållbara och platsanpassade dagvattenlösningar, vilket är 

positivt såväl miljömässigt, säkerhetsmässigt som ekonomiskt sett. Förebyggande arbete med 

genomtänkta rinnvägar och utvalda platser som kan tillåtas översvämmas är en hjälp i att 

minimera eventuella skador och oönskade översvämningar vid skyfall. 

  

                                                 
6 MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Underlag från MSB beträffande översvämningsrisk finns redovisat i 

Länsstyrelsens digitala planeringsunderlag. 
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De pågående klimatförändringarna kan förväntas inverka på grundvattenbildningen. Enligt 

SGU:s framtida scenarier (2015) förväntas grundvattennivåerna i sydöstra Sverige sjunka i 

slutet av seklet i både de snabb- och långsamreagerande grundvattenmagasinen. I den plan för 

en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt rening av spillvatten och dagvatten som 

föreslås i översiktsplanen är det viktigt att denna påverkan beaktas för att långsiktighet ska 

kunna uppnås när det gäller kommunens dricksvattenförsörjning. 

Slutsatser – Klimatanpassning och översvämningsrisk 
Översiktsplanen anger förslag och riktlinjer för att öka resandet med cykel och kollektivtrafik vilket bedöms 
kunna ge positiva effekter. De föreslagna nya områdena för bostäder ligger främst i anslutning till befintlig 
bebyggelse, vilket minskar transportbehovet i jämförelse med nollalternativet. Därmed bedöms utsläppen av 
växthusgaser och därmed klimatpåverkan bli mindre med planalternativet än med nollalternativet.  

Flera av de utbyggnadsområden och utvecklingsområden som redovisas i översiktsplanen ligger inom områden 
med översvämningsrisk, vilket behöver beaktas i fortsatt planering. Planen innehåller riktlinjer som minimerar 
översvämningsriskerna när det gäller ny bebyggelse. 

Genom att samordna dagvattenhanteringen för kommande utbyggnadsområden är det möjligt att skapa mer 
hållbara och platsanpassade dagvattenlösningar, också för att minska översvämningsriskerna. 
Klimatförändringars påverkan på grundvattenbildning behöver beaktas i den plan för en långsiktigt hållbar 
dricksvattenförsörjning som kommunen avser att upprätta, för att uppnå en långsiktig hållbar vattenförsörjning 
som anpassas till dessa förändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Älvkarleby är en vattenrik kommun. (Foto: Joel Ericsson) 
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2.4 Yt- och grundvatten 

2.4.1 Nuläge och nollalternativ 

Ytvatten 

Sjön Storfjärden och Dalälven som rinner genom denna sjö, ut mot Gävlebukten och 

Bottenhavet, är de största vattenförekomsterna i kommunen (VISS, 2019.) Miljökvalitets-

normen för dessa är satt till god ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus, med 

undantag för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar.  

Den ekologiska statusen för båda bedöms idag vara måttlig på grund av stark påverkan av 

vandringshinder, muddringar och intensiv markanvändning i närmiljön. I bedömningen 

framgår att påverkan från reglering är betydlig. Den kemiska statusen uppnår ej god med 

anledning av kvicksilver och polybromerade difenyletrar. Kemisk status utan dessa ämnen har 

inte klassats. För att kunna nå de uppsatta miljökvalitetsnormerna måste åtgärder vidtas. 

Utöver Storfjärden och Dalälven finns ytterligare några vattenförekomster i Älvkarleby 

kommun med ekologisk status sämre än god, vilket innebär att förbättringsåtgärder behöver 

vidtas. 

Grundvatten 

Grundvattenförekomsterna i Älvkarleby kommun har stor betydelse för vattenförsörjningen 

och delar av den s.k. Uppsalaåsen utgör vattenskyddsområde (se avsnitt 2.1). Uppsalaåsen är 

en 500 meter lång sand- och grusås vars övre del sträcker sig utmed Dalälven.  

Uppsalaåsen, med mäktiga sand- och grusavlagringar, har en hög magasinerande förmåga och 

brukar reagera långsamt på förändringar i nederbörd. Det beror på att den oftast har en mäktig 

omättad zon, vilket innebär att det tar lång tid för infiltrerat vatten att påverka 

grundvattennivån och nivåvariationerna är små under året (SGU, 2017). Åsen har ovanligt 

goda uttagsmöjligheter i den bästa delen av grundvattenmagasinet (VISS). 

Grundvattennivåerna har i stora delar av Sverige ökat mellan 1975 och 2014, den största 

ökningen har skett i södra Sveriges kustområden (SGU, 2018). Det har också noterats att 

grundvattennivåns avsänkningsperiod under sommaren har de senaste 20 åren förlängts med 

ett par veckor. 

Sedan 1960-talet har ovanligt låga grundvattennivåer infunnit sig vid tre perioder (SGU, 

2018), varav den senaste skedde 2016 – 2017 och drabbade främst de södra delarna av 

Sverige. Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) har sedan 2006 mätt grundvattennivåer 

i Uppsalaåsen norr om samhället Marma. Nivåerna har sedan dess hållit en relativt jämn nivå 

förutom under den sista perioden av låga grundvattennivåer (SGU, 2019). 

2.4.2 Planalternativet 
I den nya översiktsplanen föreslås att kommunala planer för kust, sjöar, grundvatten, 

vattendrag samt vatten och avlopp ska tas fram. Vidare föreslås en plan tas fram för en 

långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt rening av spillvatten och dagvatten. Den 

planen är tänkt att omfatta samtliga vattenförekomster och innehålla förslag på åtgärder för att 

förbättra förutsättningarna så att miljökvalitetsnormerna ska kunna nås. En sådan plan saknas 

i dagsläget och är ofta ett bra verktyg för att kunna organisera och målmedvetet arbeta med 

förbättring av vattenkvaliteten. 
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Skyddsbehovet för grundvatten är som störst inom åsens inströmningsområden som vid en 

framtida utbyggnad behöver bevaras för att inte påverka vatteninströmningen. Det är viktigt 

med tanke på att uttag för att täcka ett ökat behov av dricksvatten på längre sikt inte är 

möjligt. Inströmningsområdena behöver också skyddas mot föroreningar. Med utgångspunkt 

av grundvattnets betydelse kan ett otillräckligt beaktande kunna medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Den nya översiktsplanen föreslår en plan tas fram för en långsiktigt hållbar dricksvatten-

försörjning samt rening av spillvatten och dagvatten för att förebygga försämring och 

förbättra vattentillståndet i syfte att uppnå miljökvalitetsnormerna (se avsnitt 4.3). Det 

möjliggör att tillräcklig hänsyn tas till grundvattnet vid detaljplanering för utbyggnad och 

utveckling. Detta är särskilt viktigt i Älvkarleby och Marma som ligger inom eller nära 

vattenskyddsområden.  

Slutsatser – Yt- och grundvatten 
I planförslaget föreslås att en plan tas fram för vattenförekomsterna i kommunen. Det är ofta ett bra verktyg för 
att organisera och påbörja ett målmedvetet arbete med att förbättra vattenkvaliteten, dock är det ingen garanti 
för att identifierade behov på åtgärder genomförs. Det innebär att planalternativet är att jämföra med 
nollalternativet vad gäller ytvatten, men har - om vattenplanen fullföljs - potential att förbättra situationen i 
ytvattenförekomsterna jämfört med nuläget. 

Skyddsbehovet är stort för grundvattnet eftersom det har stor betydelse för kommunens vattenförsörjning. Vid 
en framtida utbyggnad är det viktigt att bevara inströmningsområden samt undvika förorenade verksamheter i 
området. Framtagna riktlinjer för att förebygga försämring och förbättra vattentillståndet möjliggör för att utforma 
detaljplanerna utan att påverka grundvattnets inströmning och kvalitet.  

 

 

 

 

I den nya översiktsplanen föreslås att kommunala planer för kust, sjöar, grundvatten, vattendrag samt 

vatten och avlopp ska tas fram. (Foto: Joel Ericsson.) 
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2.5 Ekosystemtjänster  

2.5.1 Nuläge och nollalternativ 
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som människor får av naturens ekosystem och 

som bidrar till att upprätthålla eller förbättra människors välmående och livsvillkor. 

Ekosystemtjänsterna är knutna till den grönblå infrastrukturen, i den byggda miljön i form av 

t.ex. träd, trädgårdar, parker och vatten- och grönområden och delas vanligtvis in i fyra 

kategorier: 

 stödjande (biologisk mångfald, vattencykeln, näringscykler, jordformation, fotosyntes) 

 reglerande (rening av vatten, flödesreglering, erosionsskydd, pollinering, reglering av 

skadedjur, återföring av näringsämnen, rening av luft, klimatreglering, fröspridning, buller-

dämpning, koldioxidbindning) 

 kulturella (hälsa och fritidsupplevelser, turism, estetiska värden, sociala relationer, 

undervisning och kunskap, tysta områden, intellektuell och andlig inspiration, veten-

skapliga upptäckter) 

 försörjande/producerande (mat, material, energi, dricksvatten, genetiska resurser, 

biokemikalier, medicin) 

Vikten av att ta hänsyn till ekosystemtjänster tas upp i såväl internationella som nationella 

miljömål, liksom i regeringens betänkande SOU 2013:68.7 

Ordet ekosystemtjänster används inte i den gällande översiktsplanen från 2009, beroende på 

att begreppet inte var så allmänt använt vid den tiden. Den gällande översiktsplanen hanterar 

ändå ekosystemtjänster på ett allmänt plan genom att belysa bl.a. värdet av jordbruksmark, 

naturmark, vattenresurser och mark för friluftsliv och rekreation. I grönplanen, som är en 

bilaga till översiktsplanen, redovisas såväl skyddade naturområden som tätortsnära natur av 

vikt för närrekreation. I grönplanen finns förslag till hur grönstrukturen i tätorterna kan 

utvecklas. Den nya bebyggelse som föreslås ligger dock på flera ställen i skogsmark och i ett 

fall på tidigare brukad jordbruksmark och tar på så vis mark i anspråk som har ett värde 

genom ekosystemtjänster. 

Värdetrakter 

För att naturen långsiktigt ska kunna fortsätta att hysa en rik biologisk mångfald och leverera 

värden behövs ett fungerande nätverk av natur, en grön infrastruktur. Länsstyrelsen håller för 

närvarande (våren 2019) på att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur. I handlings-

planen redovisas s.k. värdetrakter för naturtyperna kust och hav, sjöar och vattendrag, 

våtmarker, odlingslandskapet och skog. Värdetrakter definieras som landskapsavsnitt som 

innehåller högre tätheter av naturtypens biologiska värden än vad som finns i det omgivande 

landskapet.  

Värdetrakterna täcker in stora delar av de befintliga tätorterna, vilket innebär att flera nya 

bebyggelseområden och andra markanvändningsförändringar som ingår i nollalternativet 

ligger inom värdetrakter. 

 

                                                 
7 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster. SOU 

2013:68. 
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2.5.2 Planalternativ 
Översiktsplanens övergripande mål är ”Älvkarleby kommun ska utvecklas ekologiskt, socialt 

och ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina”. När det gäller ekologisk hållbarhet 

kommenteras detta mål med att med att ekologisk hållbarhet innebär en strävan efter balans 

mellan förbrukning av och tillgång på naturresurser. Ekosystemens produktionsförmåga ska 

behållas och påverkan på naturen och människors hälsa ska begränsas. I översiktsplanens 

avsnitt 2.8 Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv beskrivs ekosystemtjänster under en egen 

underrubrik. Ekosystemtjänster har alltså en framskjuten placering i översiktsplanens 

målformuleringar, vilket konkretiseras bland annat genom en generell riktlinje om att 

ekosystemtjänster ska analyseras i samband med detaljplanering.  

Den nya bebyggelse som föreslås har förlagts i tätorternas närhet, vilket betyder att 

skogsmark sparas i större utsträckning än med nollalternativet. Därmed sparas även de 

ekosystemtjänster som skogen erbjuder i form av t.ex. rening av vatten samt biologisk 

mångfald. Ett utbyggnadsområde i den gällande översiktsplanen som innebar bostads-

byggande på tidigare jordbruksmark har inte tagits med i den nya planen, i syfte att spara 

denna mark som potentiell resurs för brukande. 

Stödjande ekosystemtjänster 

Som exempel på stödjande ekosystemtjänster lyfter planen fram förslag på kommunala 

skötselplaner för naturmark och parker, inriktade på att bevara och utveckla den biologiska 

mångfalden. I översiktsplanens avsnitt 6.3 Skydd av natur redovisas natur som omfattas av 

lagskydd. I avsnitt 6.3 Skydd av natur redovisas även kommunens vattenskyddsområden och 

översiktsplanen anger att vattentäkterna måste skyddas. Ett nytt vattenverk med tillhörande 

nytt vattenskyddsområde redovisas i översiktsplanens avsnitt 2.4.1 Förslag för 

vattenområden. I planen föreslås även att en plan tas fram för en långsiktigt hållbar 

dricksvattenförsörjning.  

Flera av översiktsplanens utbyggnadsområden ligger inom värdetrakter som tas upp i 

Länsstyrelsens handlingsplan för grön infrastruktur. Se tabell 2a och 2b. Värdetrakterna 

redovisas på kartor i översiktsplanen. Även nollalternativet innehåller ett flertal förändrings-

förslag som ligger inom värdetrakter. I Länsstyrelsens handlingsplan sägs att avvägningar 

kring den gröna infrastrukturen behöver göras i översiktsplaneringen. I översiktsplanen sägs 

bl.a. att en strategi ska tas fram för hur kommunen ska arbeta med ekologisk kompensation i 

samband med fysisk planering samt att kommunalt naturvårdsprogram, kommunala 

skötselplaner och en inventering av ekologiskt särskilt känsliga områden ska tas fram. På 

översiktsplanens markanvändningskartor redovisas gröna länkar i tätorterna, vilka syftar till 

att bidra till att bevara det regionala sambandet i värdetraktsområdena.  

Reglerande ekosystemtjänster 

Som exempel på reglerande ekosystemtjänster tar översiktsplanen upp kommunens ansvar att 

minska utsläppen av växthusgaser och därigenom begränsa klimatpåverkan. Utgångspunkten 

för planens utvecklande av trafikinfrastrukturen är att minska klimatpåverkan och öka andelen 

hållbara transporter. I planen föreslås även att en plan tas fram för en långsiktigt hållbar 

dricksvattenförsörjning samt rening av spillvatten och dagvatten.  
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Kulturella ekosystemtjänster 

Som exempel på kulturella ekosystemtjänster tar översiktsplanen på flera sätt upp 

kommunens kulturmiljöer samt värden för turism och friluftsliv, bland annat genom att 

särskilt värdefulla områdena redovisas och riktlinjer anges för hur de ska tillgängliggöras för 

medborgarna. Även planens förslag till utveckling av gång- och cykelinfrastrukturen ger 

större möjligheter att uppleva dessa värden. Vidare exempel på kulturella ekosystemtjänster i 

översiktsplanen är att planen anger att ny bebyggelse med fördel utformas till att vara varierad 

och platsanpassad samt bevarar, utvecklar och förstärker orternas identitet.  

Försörjande/producerande ekosystemtjänster 

Försörjande/producerande ekosystemtjänster hanteras genom att planens förslag till ny 

bebyggelse i huvudsak har förlagts så att kommunens skogsmark och jordbruksmark i hög 

grad sparas för produktion.  

När det gäller kommunens dricksvattenproduktion beskrivs hanteringen av vattenskydds-

områden och planerna på nytt vattenverk under Stödjande ekosystemtjänster ovan. Bibehållen 

grundvattenbildning är viktig för den fortsatta dricksvattenproduktionen, vilket innebär att 

kommande utbyggnation inom och intill vattentäkterna behöver säkerställa fortsatt infiltration 

av ytvatten – samtidigt som risk för spridning av förorening till grundvatten förhindras. 

Vidare redovisas områden för vindkraft, både till lands och till havs. I nollalternativet, alltså 

gällande översiktsplan, redovisas fler vindkraftsområden på land än vad som redovisas i 

planalternativet. Detta beror på att det fanns fler riksintressen för vindkraft vid tiden för 

upprättandet av den gällande planen. 

Slutsatser – Ekosystemtjänster 
Översiktsplanen belyser ekosystemtjänster mer uttalat än nollalternativet, eftersom den i motsats till gällande 
översiktsplan innehåller ett eget avsnitt om ekosystemtjänster samt eftersom den i större utsträckning undantar 
produktiv jordbruksmark och skogsmark från bebyggelseexploatering. Vidare pekas områden ut i tätorterna där 
natur- och kulturmiljöområden särskilt ska beaktas. Även vattenskyddsområden redovisas i översiktsplanen. 
Översiktsplanen föreslår att flera nya underlag tas fram för att ta vara på den gröna infrastrukturen. 
Planalternativet pekar i likhet med nollalternativet ut områden för vindkraft, dock något färre områden. 

I fortsatt planering av de nya bebyggelseområden som översiktsplanen redovisar behöver påverkan på 
ekosystemtjänsterna beaktas, bland annat genom att utbyggnad inom och intill vattentäkterna behöver 
säkerställa fortsatt infiltration av ytvatten och förhindra risk för spridning av förorening till grundvatten. 
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3. Övriga konsekvenser 

Bedömningarna i detta avsnitt avser hela översiktsplanen, inte bara de betydande 

miljöaspekterna.  

3.1 Jämställdhet, sociala aspekter, barnaspekter 
Den inledande portalparagrafen till Plan- och bygglagen anger att syftet med lagen är att bl.a. 

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 

och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer. 

Det övergripande nationella målet avseende jämställdhet lyder: ”Kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv.” FN:s barnkonvention bygger på att 

barnets bästa ska beaktas vid alla beslut.  

Kommunens befolkningsstatistik redovisas i översiktsplanens avsnitt 6.6 Befolkning och 

bebyggelse. Kommunen har en svag ökande befolkningsmängd (+152 personer år 2016). I 

översiktsplanen föreslås nya bostadsområden för olika typer av boenden. Översiktsplanen 

utgångspunkt är att tillgång till bostäder och attraktiva tomter är en nödvändighet för att 

befolkningen ska kunna öka och kommunen utvecklas.  

I översiktsplanen finns flera formuleringar som rör barns och ungas livssituation. I planen ges 

förslag till utveckling av gång- och cykelvägnätet inom kommunen, vilket ger barn och unga 

större möjligheter att röra sig fritt. Likaså anger planen att det är av betydelse att tillgänglig-

göra kommunens naturområden, vilket påverkar barnens möjligheter till aktiv fritid positivt.  

Kommunen har en ojämn demografi med hög andel äldre, och översiktsplanen lyfter därför 

fram behovet av att få fler yngre att söka sig till kommunen eller att bo kvar. Översiktsplanen 

ger ett antal förslag som syftar till att öka kommunens attraktivitet såsom bostadsort, bl.a. 

genom förslagen till ny bebyggelse som stärker tätorterna och drar nytta av de goda 

pendlingsmöjligheterna. att Vidare finns förslag på att skapa nya mötesplatser i tätorterna och 

utveckla befintliga mötesplatser.  

I samband med fysisk planering är det viktigt att både kvinnors och mäns kunskap, 

erfarenheter och synsätt används för att skapa ett bredare och bättre beslutsunderlag. Arbetet 

med översiktsplanen har skett med olika arbetsgrupper där både politiker och tjänstemän 

deltagit samtidigt som skoldialoger och samtal med kommuninvånare skett. I dialogerna med 

allmänheten har det bland annat kommit förslag till nya gång- och cykelstråk samt önskemål 

om förbättrad kollektivtrafik samt att värna friluftslivsvärden och närheten till älven och 

havet. Den fortsatta hanteringen av översiktsplanen, med samråd och granskning/ utställning, 

ger kommuninvånarna tillfällen till delaktighet och tillför ny kunskap till planen.  

Slutsatser – Jämställdhet, sociala aspekter och barnaspekter 
Översiktsplanen bedöms verka för jämställdhet och jämlikhet genom det sätt den tagits fram på, i dialog med 
befolkningen, samt genom förslag till utvecklad bebyggelsestruktur med nya bostäder och verksamhetsområden 
kopplade till befintliga tätorter. Förslagen syftar bland annat till att utveckla kommunen för en blandad 
befolkningssammansättning. Vissa aspekter som har med detta att göra kan dock beaktas först i senare 
planeringsskeden, där utformningen av den fysiska miljön behandlas mer detaljerat. 
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3.2 Folkhälsoaspekter 

Folkhälsomål 

Det övergripande nationella målet för den svenska folkhälsopolitiken är "att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" (prop. 

2002/03:35). 

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på de faktorer i 

samhället som påverkar folkhälsan, d.v.s. livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. 

Ansvaret för målen är fördelade mellan olika aktörer och nivåer i samhället.  

De folkhälsomålområden som är tillämpbara inom översiktsplaneringen är:  

 Målområde 1 Delaktighet och inflytande i samhället 

 Målområde 2 Ekonomiska och sociala förutsättningar 

 Målområde 3 Barns och ungas uppväxtvillkor 

 Målområde 4 Hälsa i arbetslivet 

 Målområde 5 Miljöer och produkter 

 Målområde 9 Fysisk aktivitet  

 

Den dialogprocess som ingått i översiktsplanearbetet bidrar till allmänhetens delaktighet och 

inflytande i samhället. Likaså bidrar översiktsplanens formella hantering med samråd och 

utställning där allmänheten ges tillfälle att yttra sig över planens innehåll.  

Översiktsplanen tar upp ett antal planeringsfrågor som har anknytning till ekonomiska och 

sociala förutsättningar, bl.a. boende, utbildning och service, vård och omsorg samt arbete och 

näringsliv.  

Översiktsplanen tar på flera sätt upp barns och ungas uppväxtvillkor, bland annat när det 

gäller möjligheter till utbildning och till ett rikt kultur- och föreningsliv. Även förslagen till 

utvecklad bebyggelsestruktur tar hänsyn till barns och ungas behov och förutsättningar, bl.a. 

genom att göra det mer attraktivt att vistas utomhus, i en tätare bebyggd miljö med en 

utveckling av gång- och cykelvägnätet och förslag till grönstråk. I Skutskär föreslås även nya 

stadsparker. 

Översiktsplanen ligger på flera sätt i linje med folkhälsomålet om ökad fysisk aktivitet. 

Planen betonar betydelsen av att tillgängliggöra kommunens vattenområden och natur-

områden. Bland annat föreslås flera nya gång- och cykelvägar som kopplar samman Skutskär, 

Älvkarleby och Marma samt kommunens kust/havsremsa, vilket främjar ökad fysisk aktivitet 

hos befolkningen. Jämfört med den gällande översiktsplanen föreslås betydligt mindre ny 

bebyggelse i områden utanför tätorterna, i syfte att spara naturen för friluftsändamål.  

Buller 

Det finns ingen detaljerad bullerkartering gjord i kommunen. I översiktsplanen anges 

riktlinjer i syfte att begränsa eller förhindra bullerstörningar, bl.a. att vid all planering ska 

frågan om trafikbuller belysas och möjligheten till förbättringar av den befintliga 

bullersituationen studeras. 

Eftersom översiktsplanen är inriktad på en bebyggelseutveckling i närhet av befintlig 

infrastruktur innebär det att flera nya bostadsområden och områden för verksamheter föreslås 
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nära befintliga vägar och järnvägar. I samband med kommande detaljplaneläggning kommer 

bullerfrågorna att behöva studeras närmare för dessa områden. Översiktsplanen anger särskilt 

att detaljplaneläggningen för utbyggnadsområden i Marma behöver beakta att områdena 

ligger inom skjutfältets bullerzon.   

Slutsatser – Folkhälsoaspekter   
Översiktsplanen bedöms på flera sätt bidra till att stärka folkhälsan, bl.a. genom att föreslå en tätare 
bebyggelsestruktur med nya gång- och cykelstråk, ny grönstruktur samt sparad tätortsnära natur. Ett 
genomförande av planen gör det därmed lättare och mer attraktivt att vistas utomhus och att ta sig fram till fots 
och på cykel.   

 

3.3 Näringslivsutveckling 
En av översiktsplanens målbilder handlar om näringslivet och anger att kommunen ska 

möjliggöra för olika typer av verksamheter samt verka för en utveckling av näringslivet vid 

kommunens viktiga stråk och noder, som riksväg 76 och Ostkustbanan.  

I översiktsplanens avsnitt 6.9 Näringsliv och turism beskrivs näringslivet i Älvkarleby där 

bl.a. småföretagandet i kommunen växer Höga natur- och kulturvärden ger goda 

förutsättningar för utveckling av turistnäring.  

Översiktsplanen redovisar utvecklingsområden för näringsliv/turism samt för verksamheter 

(se tabell 1). Områdena som redovisas är till viss del befintliga och till viss del nya.  

Slutsatser – Näringslivsutveckling 
Översiktsplanen bedöms sammantaget bidra till näringslivsutvecklingen inom Älvkarleby kommun, främst genom 
att mark avsätts för utveckling av såväl nya som befintliga verksamheter i attraktiva lägen nära befintlig 
infrastruktur, men även genom de förslagna förändringarna av bebyggelsestrukturen, som avser att leda till 
befolkningsökning och därmed bättre förutsättningar för näringslivet. 

 

3.4 Kommunikationer 
I översiktsplanen redovisas en ny vägdragning i norra delen av Skutskär. Vägen behövs för 

industrins behov samt för att öka trafiksäkerheten på väg 76. Om utbyggnad av denna blir 

aktuell kommer miljökonsekvenserna att hanteras i vägplan eller detaljplaneläggning. 

Den bebyggelseutveckling som föreslås i översiktsplanen är inriktad på att integrera 

bebyggelse- och trafikstruktur. Översiktsplanen anger att byggelseutvecklingen ska ske på 

platser där bebyggelse kan tillföra något för helheten och där den kan bidra till att stärka 

gaturum och stråk.  

I översiktsplanen föreslås trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att uppmuntra gång- och 

cykeltrafik. Prioriteringen är säkra skolvägar och ”hela resan perspektivet” d.v.s. gång- och 

cykelstråk till arbetsplatser och kollektivtrafik. Därefter är prioriteringen att skapa säkra gång- 

och cykelstråk till rekreationsområden och liknande målpunkter istället för att anlägga nya 

bilvägar.  

I översiktsplanen anges flera riktlinjer beträffande utveckling/förbättring av transport-

infrastrukturen inom Älvkarleby kommun. Riktlinjer som rör utveckling/förbättring av 

infrastrukturen utgår från det befintliga vägnätet.  Det innebär att markanspråken blir mindre 

än för helt nya vägar. I planalternativet har därför de vägreservat som finns med i gällande 
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översiktsplan inte tagits med. (De bortvalda vägreservaten beskrivs närmare i avsnitt 1.3 

Avgränsning av MKB under rubrik Nollalternativet.)  

Beträffande riksintressen för kommunikation, se avsnitt 4.2 Riksintressen enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. 

Slutsatser – Kommunikationer 
De förändringar med avseende på transportinfrastruktur som föreslås i översiktsplanen får positiva 
konsekvenser framförallt för gång- och cykeltrafiken, men även i form av förbättrad trafiksäkerhet samt 
förbättrade möjligheter till kollektivtrafikresande och pendling. 

 

3.5 Naturresurser 
Översiktsplanen tar upp naturresursfrågor i relativt begränsad omfattning, eftersom dess fokus 

ligger på utveckling i tätorterna. 

Stora delar av kommunens areal utgörs av skogsmark. Tätortsnära skog betraktas i över-

siktsplanen som en resurs för bland annat rekreation och friluftsliv. Riktlinjer anges i planen 

för att värna sådana skogsområden. Planens utbyggnadsområden är huvudsakligen 

förtätningar av befintlig bebyggelse eller ligger i anslutning till tätorterna, vilket är positivt 

från resurshushållningssynpunkt. Dels sparas därmed skogen, dels går det åt mindre mängd 

materialresurser för byggande av ny infrastruktur eftersom den befintliga infrastrukturen till 

stor del kan försörja den nya bebyggelsen.  

Enligt översiktsplanen utgörs endast 2 % av kommunens areal av jordbruksmark. Inga 

särskilda riktlinjer anges i planen vad gäller jordbruket. Ett av planens utbyggnadsområden 

(områdena ÖV1 och ÖV2) ligger dock på mark som tidigare utgjort jordbruksmark, men 

dessa område finns med även i gällande översiktsplan och område ÖV1omfattas även av 

områdesbestämmelser. Därmed är detta intrång redan hanterat i tidigare planering. 

I översiktsplanen anges att en materialförsörjningsplan ska tas fram och vara färdigställd år 

2021. De nya bebyggelseområden som föreslås i översiktsplanen kommer att kräva 

materialresurser för byggandet. Det troliga är att utbyggnadstakten blir begränsad, så att 

massbehovet fördelas över tid, vilket kan underlätta att använda närbelägna täkter. I 

kommunen finns två täkter, Räkenhällarnas bergtäkt respektive Stallmons grustäkt. 

Grustäkten har tillstånd till år 2019 och ska sedan avvecklas, vilket gör de troligt att bergkross 

kommer att användas i stället för grus i större utsträckning för den nya bebyggelse som planen 

innehåller.  

Beträffande kommunens vattentäkter, se avsnitt 2.1 Högt värderade natur- och kulturmiljöer, 

underrubrik Vattenskyddsområden. 

Slutsatser – Naturresurser 
Översiktsplanen tar upp naturresursfrågor i relativt begränsad omfattning, eftersom planens fokus ligger på 
utveckling i tätorterna. Riktlinjer anges i planen i syfte att hushålla med naturresurser, främst när det gäller 
vatten samt skogens rekreationsvärden. Planens utbyggnadsområden är huvudsakligen förtätningar av befintlig 
bebyggelse eller ligger i anslutning till tätorterna, vilket är positivt från resurshushållningssynpunkt. 
Översiktsplanen anger att en materialförsörjningsplan ska tas fram, vilket är positivt. 
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3.6 Strandskydd och LIS 

Strandskyddslagstiftningen och LIS 

Strandskyddslagstiftningen syften är, enligt MB 7 kap. 14 § ”att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor 

för djur- och växtlivet på land och i vatten.”  

För utbyggnad av ny bebyggelse inom område med strandskydd behövs hävande av eller 

dispens från strandskyddet. I översiktsplanens kapitel 4.2 Naturmiljö, under rubriken 

Strandskydd, redovisas de skäl till dispens som anges i lagen. Om prövningen gäller ett 

område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man, enligt MB 7 kap. 18 d §, som 

särskilt skäl beakta om ett strandnära läge för en byggnad, anläggning, verksamhet eller 

åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. MB 7 kap. 18 e § anger bl.a. att områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska vara av ett sådant slag och ha en så begränsad 

omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt.  

Översiktsplanens LIS-områden 

Älvkarleby kommun har sedan år 2013 ett antaget tillägg till översiktsplanen rörande 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), där tolv LIS-områden redovisas. Strandskydd 

för vattendrag, Gävlebukten och Dalälven berörs. De flesta av dessa LIS-områden finns med 

som ny bebyggelse, främst bostadsområden även i den gällande översiktsplanen från år 2009. 

De har alltså utretts och konsekvensbeskrivits i samband med upprättandet av dessa planer. 

Bland annat gjordes en kartering för naturvärdesbedömning av strandskyddszoner som 

underlag till 2013 års LIS-plan. Dock påpekas särskilt i LIS-planen att ytterligare 

inventeringar kan behövas inför utbyggnad av LIS-områdena. Behovet får bedömas från fall 

till fall i fortsatt planering 

Planalternativet (den nya översiktsplanen) inkluderar de flesta LIS-områden som finns med i 

gällande planer. Område 19 och område 53 i LIS-tillägget finns med som utbyggnadsområden 

(inte LIS) i planalternativet. Område 19, i planalternativet betecknat ÖV1, låg inom utvidgat 

strandskydd då LIS-tillägget upprättades, men berörs inte längre av strandskydd efter att det 

utvidgade strandskyddet har reviderats. Område 53, i planalternativet betecknat ÖV2, har fått 

gränsen anpassad så att strandskyddsområdet inte berörs. I planalternativet har dessutom ett 

nytt LIS-område tillkommit som inte finns med i gällande LIS-plan, Älvkarleby LISÄ4. 

I översiktsplanens avsnitt 6.4 Strandskydd och LIS-områden redovisas förutsättningarna vad 

gäller såväl det generella strandskyddet på 100 meter från strandlinjen som det utökade 

strandskydd på 300 meter som berör bland annat kusten och stora delar av Dalälven. LIS-

områdenas geografiska läge framgår av kartor i översiktsplanen. I översiktsplanens avsnitt 2.5 

finns en mer detaljerad beskrivning av respektive LIS-område. I tabell 3 på nästa sida 

redovisas respektive LIS-område med en bedömning avseende påverkan på strandskyddets 

syften. I tabell 2 i kapitel 2 redovisas vilka utpekat värdefulla naturmiljöer som berörs av LIS-

områdena.  
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Tabell 3a. Översiktsplanens LIS-områden samt påverkan på strandskyddets syften. Områdenas benämning 

hänvisar till karta i denna handling, se figur 2. (Tabellen fortsätter på följande sidor.) 

 

LIS-område Påverkan på strandskyddets syften 

Älvkarleby LISÄ1 

(Omr. 25 i gällande LIS-
plan, enligt LIS-planen 
avsett för förtätning av 
permanentbebyggelse) 

Syftet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområdet: Området ligger längs Västanåvägen och används enligt LIS-planen 

inte för friluftsliv. Syftet bedöms därmed tillgodoses långsiktigt. 

Syftet att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten: Områdets naturvärden är måttliga. Det ligger vid ett klass 1-område samt 
inom ett klass 2-område i länsstyrelsens naturvårdsprogram, men enligt LIS-planen 

berörs inga s.k. kärnvärden. Syftet bedöms därmed tillgodoses långsiktigt. 

Älvkarleby LISÄ2 

(Södra delen utgör omr. 30 
i gällande LIS-plan, enligt 
LIS-planen avsett för 
förtätning av 
permanentbebyggelse. 
Norra delen ingår inte i 

LIS-planen.) 

Syftet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområdet: Södra delen av området utgörs enligt LIS-planen till stor del av 
ianspråktagen mark, men delvis av skogsmark. Områdets norra del utgörs av 
skogsmark. De närboendes tillgång på skogsmark för närrekreation är god och 
enligt översiktsplanen ska strandlinjen även fortsättningsvis vara lättillgänglig 
genom att Upplandsleden. Syftet bedöms därmed tillgodoses långsiktigt. 

Syftet att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten: Området ingår i ett större klass 1-område i länsstyrelsens naturvårds-
program. Enligt LIS-planen bedöms områdets södra del sakna s.k. kärnvärden, 
men bedömning för områdets norra del saknas. Naturvärdena i norra delen 
behöver därmed utredas vidare i fortsatt planering för det ska kunna bedömas 

huruvida syftet tillgodoses långsiktigt. 

Älvkarleby LISÄ3 

(Den del av området som 
ligger inom strandskydd 
ingår i område 33 i 
gällande LIS-plan,, enligt 
LIS-planen avsett för 
förtätning av bebyggelse 

samt gemensam brygga) 

Syftet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområdet: Östra delen om området, som ligger närmast vattnet och tas upp i 
LIS-planen kommer, enligt LIS-planens riktlinjer, endast att bebyggas i begränsad 
omfattning på grund av dess naturvärden. Västra delen av området avskiljs från 

strandområdet av vägar. Sammantaget innebär detta att allmänhetens möjligheter 
att nyttja strandområdet förändras i liten utsträckning vid utbyggnad av området. 
Syftet bedöms därmed tillgodoses långsiktigt. 

Syftet att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten: Området ingår i ett större klass 2-område i länsstyrelsens naturvårds-
program och har enligt LIS-planen höga värden i vissa delar och låga i andra. LIS-
planen, som tar upp östra delen av området, anger att exploatering måste ske 
mycket försiktigt och inriktas på områden med låga värden. Västra delen av 
området ingår inte i LIS-planen och saknar därmed motsvarande bedömning. För 
att säkra att syftet ska tillgodoses långsiktigt är det en förutsättning att 
naturvärdena utreds vidare i fortsatt planering. 

Älvkarleby LISÄ4 

(Avsett för utveckling av 
befintlig turismanknuten 
verksamhet, ej med i 
gällande LIS-plan) 

Syftet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområdet: Området ligger vid Sågdammen där en befintlig verksamhet 

bedrivs med övernattning, butik samt uthyrning av lokaler. Allmänhetens 
möjligheter att nyttja strandområdet förändras i liten utsträckning vid utbyggnad av 
området Syftet bedöms därmed tillgodoses långsiktigt. 

Syftet att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten: Området ingår inte i LIS-planen och saknar därmed bedömning av befintliga 
naturvärden. Det ligger dock inom ett större klass 2-område i länsstyrelsens 
naturvårdsprogram. På grund av detta behöver naturvärdena utredas vidare i 

fortsatt planering för det ska kunna bedömas huruvida syftet tillgodoses långsiktigt. 

Älvkarleby LISÄ5 

(Omr. 51 i gällande LIS-
plan, enligt planen avsett 
för gemensam brygga)  

Syftet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområdet: De åtgärder som föreslås avser att förbättra allmänhetens 

möjligheter att nyttja strandområdet. Syftet bedöms därmed tillgodoses långsiktigt. 

Syftet att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten: Naturkarteringen för LIS-planen omfattade inte vattenmiljöer. I LIS-planen 
anges att ytterligare undersökningar kan behöva vidtas för att utreda muddring och 
byggnationer samt botten i älven. För att säkra att syftet ska tillgodoses långsiktigt 

är det en förutsättning att denna rekommendation följs. 
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Tabell 3b. Översiktsplanens LIS-områden samt påverkan på strandskyddets syften. Områdenas benämning 

hänvisar till karta i denna handling, se figur 2-4. (Fortsättning från föregående sida.) 

 

LIS-område Påverkan på strandskyddets syften 

Marma LISM1 

(Omr. 38 i gällande LIS-
plan, enligt LIS-planen 
avsett för förtätning av 
permanentbebyggelse 
samt gemensam brygga) 

Syftet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområdet: Området utgörs av lucktomter inom befintlig bebyggelse. 
Upplandsleden som går längs stranden avses ligga kvar. Gemensam brygga är en 
åtgärd som förbättrar allmänhetens möjligheter att nyttja strandskyddsområdet. 
Syftet bedöms därmed tillgodoses långsiktigt.  

Syftet att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten: Området har låga eller semihöga naturvården (skulle med tiden kunna bli 
högre), enligt LIS-planen. En liten del ingår i ett klass 3-område i länsstyrelsens 
naturvårdsprogram, men enligt LIS-planen berörs inga s.k. kärnvärden. 
Naturkarteringen för LIS-planen omfattade inte vattenmiljöer, så dessa värden 
behöver undersökas närmare om utbyggnad av bryggor blir aktuell för att eventuell 
negativ påverkan på detta syfte ska kunna bedömas. 

Marma LISM2 

(Omr. 46 i gällande LIS-
plan, enligt LIS-planen 
avsett för gemensamma 
bryggor och båtplatser) 

Syftet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområdet: LIS-området möjliggör utveckling av redan befintliga 
användningssätt. Gemensamma brygga och båtplatser förbättrar allmänhetens 

möjligheter att nyttja strandområdet. Syftet bedöms därmed tillgodoses långsiktigt.  

Syftet att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten: Området har ganska höga naturvärden enligt LIS-planen. Naturkarteringen 

för LIS-planen omfattade dock inte vattenmiljöer, vilket innebär att naturvärdena i 
vattnet behöver undersökas närmare om utbyggnad av bryggor blir aktuell, så att 
eventuell negativ påverkan på detta syfte kan bedömas.  

Marma LISM3 

(Omr. 41 i gällande LIS-
plan, enligt LIS-planen 
avsett för permanent- och 
fritidsbebyggelse) 

Syftet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområdet: Allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet förändras i liten 

utsträckning vid utbyggnad av området. Upplandsleden som går längs västra 
kanalstranden avses ledas om förbi området, i ett läge närmare stranden än idag. . 
Allmänhetens möjligheter att nyttja strandskyddsområdet…. Syftet bedöms därmed 
tillgodoses långsiktigt.  

Syftet att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten: Området har både låga och höga naturvärden enligt LIS-planen, som därför 
anger att exploatering behöver ske med försiktighet, så att endast områden med 
låga naturvärden tas i anspråk. Enligt översiktsplanens ska utveckling i området 
föregås av detaljplaneläggning där områden med höga naturvärden bör skyddas 
från exploatering. För att säkra att syftet ska tillgodoses långsiktigt är det en 
förutsättning att denna rekommendation följs. 
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LIS och strandskyddets syften 

Strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten 

har i viss mån beaktats i framtagande av förslagen till LIS-områden. En naturvärdeskartering 

gjordes i samband med framtagande av översiktsplanetillägget, men i LIS-planen påpekas 

särskilt att ytterligare inventeringar kan behövas inför utbyggnad av LIS-områdena. Dessutom 

har det nu tillkommit LIS-områden som inte finns med i LIS-planen och som har utpekade 

naturvärden (norra delen av LISÄ2) respektive där naturvärdena inte är studerade (LISÄ4 

samt västra delen av område LISÄ3). För detta dessa områden bedöms därför naturvärdes-

inventering behövas vid detaljplaneläggning. För övriga LIS-områden får behovet av 

naturvärdesinventering bedömas från fall till fall i fortsatt planering. 

LIS och skäl till dispens från strandskyddet 
Utgångsförutsättningen för samtliga LIS-områden är att de bedöms bidra till utvecklingen av 

landsbygden, vilket är ett skäl till dispens från eller hävande av strandskyddet enligt MB 7 

kap. 18 d §. LIS-områdena bidrar till utvecklingen av landsbygden, genom att: 

 bostäder i attraktiva lägen och möjligheter till närrekreation bidrar till att hålla befolk-

ningstalet uppe. 

 åtgärder för friluftslivet ger möjligheter till utveckling av turismen och därmed förknippat 

näringsliv. 

Konsekvenser för strandskydd utöver LIS-områdena 

Några nya bostads- och verksamhetsområden som redovisas i översiktsplanen men som inte 

är att betrakta som LIS-områden ligger inom område med strandskydd. Se tabell 2a och 2b. 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan lämnas om särskilda skäl finns.  

I översiktsplanens avsnitt 2.4.1 Förslag för vattenområden redovisas ytterligare några 

områden som inte är att betrakta som LIS-områden men som ligger inom område med 

strandskydd. Det handlar om utveckling av exempelvis bryggor, båthus, badplatser eller 

rekreativa stråk i strandnära lägen. Vissa av dessa åtgärder kommer att kräva 

strandskyddsdispens eller hävande av strandskyddet i detaljplan. Dispens från strandskydds-

bestämmelserna kan lämnas om särskilda skäl finns. 

Enligt 7 kap. 18 § c MB är följande särskilda skäl: 

1. området är redan ianspråktaget på ett sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften 

2. området är väl avskilt från strandlinjen genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller 

annan exploatering 

3. anläggningen måste ligga vid vatten 

4. tillgodoser allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 

5. området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 

I samband med detaljplaneläggning kan kommunen upphäva strandskyddet genom plan-

bestämmelse. 
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Nedan listas de utbyggnadsområden etc. som berör strandskydd (i samtliga fall för Dalälven) 

men som inte är LIS-områden, med en kommentar om vilka skäl för dispens eller hävande av 

strandskydd som kan vara aktuella eller hur strandskyddsfrågan annars kan hanteras. Detta 

behöver beaktas för respektive område i den fortsatta planeringen. Områdenas beskaffenhet 

och eventuella natur- och friluftslivsvärden är inte studerade i översiktsplaneskedet.  

 Skutskär S5 och S7, avsedda för utveckling av näringsliv och turism, mycket angeläget 

intresse (skäl 5). 

 Skutskär S4 och Älvkarleby Ä10 berör bara strandskydd till en liten del och går därmed att 

bygga ut utan att strandskyddsområdet berörs av bebyggelse.  

 Skutskär S3, Skutskär S9, Älvkarleby Ä2 och Älvkarleby Ä9 avser bebyggelseutveckling 

genom förtätning av befintlig tätortsbebyggelse, i syfte att åstadkomma hållbar tillväxt i 

kommunen, mycket angeläget intresse (skäl 5). Skutskär S9, nytt vattenverk, och 

Älvkarleby Ä9, utveckling av stationsområde, tillgodoser dessutom allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området (skäl 4). 

 Älvkarleby Ä8, utveckling av verksamhetsområde. Området är väl avskilt från strandlinjen 

genom befintlig bebyggelse/verksamhet (skäl 2). 

 I de fall bryggor el. dyl. blir aktuellt så är skälet att dessa anläggningar måste ligga vid 

vatten (skäl 3).  

Slutsatser – strandskydd och LIS 
Den i översiktsplanen föreslagna utbyggnaden av LIS-områden bedöms i de flesta fall inte motverka 
strandskyddets syften. I viss mån kan strandskyddets syfte att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområdet stärkas, genom LIS-utvecklingen för friluftslivet (se tabellsammanställning på följande 
uppslag). För vissa områden går dock inte påverkan på strandskyddets syften att bedöma i detta skede, 
eftersom områdena hyser naturvärden eller inte är tillräckligt inventerade.  LIS-planen från år 2013 med dess 
riktlinjer och underlag i form av kartering av naturvärden är ett bra och nödvändigt underlag för fortsatt planering 
inför utbyggnad av LIS-områdena. För områdena LISÄ2, LISÄ3 och LISÄ4  behöver naturvärdena studeras 
närmare i fortsatt planering, eftersom dessa områden inte är studerade i sin helhet i LIS-planen. För utbyggnad 
av LIS-områdena kommer hävande av eller dispens från strandskyddet att behövas. 

Utöver LIS-utbyggnaden finns ytterligare ett antal föreslagna utbyggnads- och utvecklingsområden i 
översiktsplanen som medför intrång i strandskyddsområde. För samtliga dessa bedöms skäl finnas för dispens 
eller hävande av strandskyddet i detaljplan. 

 

3.7 Mellankommunala frågor 
I detta avsnitt kommenteras de frågor som tas upp i översiktsplanens avsnitt 1.5 Regionala 

och mellankommunala frågor.  

Älvkarleby kommun angränsar till Gävle kommun (Gävleborgs län) samt Tierps kommun 

(Uppsala län). 

Älvkarleby kommun tillhör sedan årsskiftet 2016/2017 Region Uppsala. Inom regionen finns 

en regional utvecklingsstrategi (RUS) som ska möjliggöra en långsiktigt hållbar regional 

samverkan.  

I översiktsplanen redovisas och kommenteras den regionala utvecklingsstrategins vision. Mer 

konkret nämns vikten av investeringar i transportsystemet i syfte att öka tillgängligheten till 

arbetsplatser och därmed göra det attraktivt att bosätta sig i regionen. 
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Kommunen samarbetar inom Gästrike Vatten AB med grannkommuner som Gävle, Hofors, 

Ockelbo och Östhammar vad gäller driften av vatten och avlopp. Kommunen samarbetar även 

om förvaltning av vattenområden inom Dalälvens vattenråd. 

Utöver denna hantering av mellankommunala frågor på regional nivå kan kommunens 

ställningstaganden i översiktsplanen komma att påverka mark- och vattenanvändningen i 

grannkommunerna. Mellankommunalt samarbete är av vikt för allt som har med vatten att 

göra, eftersom de flesta vattendrag berör mer än en kommun. Samarbetet kring vatten-

vårdsfrågorna bedrivs förutom genom Dalälvens vattenråd även genom länsstyrelserna. 

Älvkarleby kommun hör delvis till Bottenhavets vattendistrikt, som hanteras av vatten-

myndigheten på Länsstyrelsen i Västernorrland och delvis till Norra Östersjöns vattendistrikt, 

som hanteras av vattenmyndigheten på Länsstyrelsen i Västmanlands län. 

Även frågor om materialhushållning och om vindkraftsutbyggnad kan vara kommun-

övergripande. Översiktsplanen redovisar områden för vindkraft och anger att samordning ska 

ske med Gävle kommun när det gäller det landbaserade område som redovisas.  

Slutsatser – Mellankommunala frågor 
Det finns flera miljöfrågor där ett mellankommunalt samarbete kan ge positiva konsekvenser såväl från 
miljösynpunkt som från social och ekonomisk synpunkt.  Översiktsplanen tar upp några av dessa.  

 

 

Frågor om infrastruktur och vatten är viktiga mellan-

kommunala frågor. Bilden visar Dalälven vid 

Överboda. (Foto: Joel Ericsson).  
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4. Påverkan på miljömål, riksintressen och miljökvalitets-
normer 

Bedömningarna i kapitel 4 avser hela översiktsplanen, inte bara de betydande miljö-

aspekterna.  

4.1 Globala, nationella och regionala miljömål 
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen redovisa hur relevanta 

miljökvalitetsmål har beaktats i översiktsplanen. I detta avsnitt redovisas de nationella och 

regionala miljökvalitetsmålen. Älvkarleby kommun har inga lokala miljömål. 

4.1.1 Nationella miljökvalitetsmål 
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 

etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges 

miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala 

hållbarhetsmålen. Beträffande de globala målen samt vilka av dessa som bedöms som 

relevanta för Älvkarleby kommuns översiktsplan, se översiktsplanens avsnitt 2.1.1 Globala 

målen för hållbar utveckling. 

Översiktsplanens måluppfyllelse behandlas nedan i avsnittet om regionala mål. 

4.1.2 Regionala miljömål 
Uppsala läns miljömål utgår från de nationella miljökvalitetsmålen. I tabellen nedan redovisas 

en översiktlig bedömning av översiktsplanens bidrag till uppfyllelse av miljökvalitetsmålen.  

Tabell 4a. Planalternativets bidrag till uppfyllelse av miljökvalitetsmål (Tabellen fortsätter på nästa sida). 

 

Miljökvalitetsmål Hur påverkas måluppfyllelse av översiktsplanen? 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Översiktsplanen bedöms indirekt verka för att miljömålet uppfylls. Föreslagen 

bebyggelseutveckling är inriktad på förtätning eller nybyggnad i anslutning till befintliga 
tätorter, där möjligheterna till persontransporter på andra sätt än med egen bil är bättre 
än i kommunen i övrigt. Nya gång- och cykelstråk anges i planen samt ett antal riktlinjer 
för bl.a. förbättrade förutsättningar för gång-, cykel-och kollektivtrafik. Därmed kan 
översiktsplanen indirekt bidra till ökad måluppfyllelse genom minskad personbilstrafik. 
Vidare redovisas områden för vindkraft i översiktsplanen.  

Frisk luft Översiktsplanen ÖP2021 bedöms indirekt verka för att miljömålet uppfylls. Föreslagen 

bebyggelseutveckling är inriktad på att persontransporter med egen bil ska kunna 

minska, se ovan. Därmed kan översiktsplanen indirekt bidra till ökad måluppfyllelse. 

Bara naturlig 
försurning 

Översiktsplanen bedöms varken bidra till eller motverka att miljömålet uppfylls. 

Bedömningen för hela Uppsala län är att miljökvalitetsmålet kommer att uppnås till 2020, 
vilket översiktsplanen inte kommer att hinna påverka. 

Giftfri miljö Översiktsplanen bedöms indirekt verka för att miljömålet uppfylls. I planen anges att vid 

planering för ändrad markanvändning i områden med förorenad mark ska marken 
undersökas och bedömning av saneringsbehov göras. Kommunala planer för kust, sjöar, 
grundvatten, vattendrag samt vatten och avlopp föreslås upprättas. Även en plan för en 
långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt rening av spillvatten och dagvatten 
föreslås upprättas. Detta kommer att ge bättre kontroll över utsläpp till mark och vatten. 

Skyddande 
ozonskikt 

En översiktsplan bedöms inte vara relevant för detta miljökvalitetsmål 

Säker strålmiljö Översiktsplanen bedöms indirekt verka för att miljömålet uppfylls. Planen tar upp 

aspekter med koppling till strålmiljö (UV-strålning respektive elektromagnetiska fält) och 
föreslår att en handlingsplan/riktlinje för minskad exponering för UV-ljus ska finnas 
framtagen år 2024. 
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Tabell 4b. Planalternativets bidrag till uppfyllelse av miljökvalitetsmål (Fortsättning från föregående sida.)  

 

Miljökvalitetsmål Hur påverkas måluppfyllelse av översiktsplanen? 

Ingen 
övergödning 

Översiktsplanen bedöms indirekt verka för att miljömålet uppfylls. I planen anges att 

kommunala planer för kust, sjöar, grundvatten, vattendrag samt vatten och avlopp ska 
tas fram. Även en plan för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt rening av 
spillvatten och dagvatten ska tas fram, vilket kommer att ge bättre kontroll över utsläpp 
till mark och vatten. Vidare anges att den kommunala planeringen ska bidra till att 
miljökvalitetsnormer kan uppnås. 

Levande sjöar 
och vattendrag 

Översiktsplanen bedöms indirekt verka för att miljömålet uppfylls. I planen anges att 

kommunala planer för kust, sjöar, grundvatten, vattendrag samt vatten och avlopp ska 
tas fram. Även en plan för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt rening av 
spillvatten och dagvatten ska tas fram ska tas fram. Vidare anges att planläggning ska 
medverka till att förebygga och förbättra vattentillståndet med syfte att uppnå 
miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet. Planen anger flera riktlinjer för hantering av 

dagvatten.  

Grundvatten av 
god kvalitet 

Översiktsplanen bedöms indirekt verka för att målet uppfylls. I planen anges att 

exploatering som kan skada rullstensåsen Uppsalaåsen (en grundvattentillgång) ska 
undvikas. Kommunala planer för kust, sjöar, grundvatten, vattendrag samt vatten och 
avlopp ska tas fram. Även en plan för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt 
rening av spillvatten och dagvatten ska tas fram, vilket kommer att ge bättre kontroll över 
utsläpp till grundvattnet. Planen anger flera riktlinjer för hantering av dagvatten. 

Föreslagen ny bebyggelse ligger nära tätorterna och kan därmed i möjligaste mån dra 
nytta av befintliga VA-system. Vidare anges att den kommunala planeringen ska bidra till 
att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås. 

Hav i balans samt 
levande kust och 

skärgård 

Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att målet upp fylls. Kommunens läge vid 

kusten lyfts fram i planen som en stor tillgång. Riktlinjer och utvecklingsförslag redovisas 
för att bl.a. underlätta för människor att ta sig ut till kusten och att idka friluftsliv där. De 
åtgärder som nämns ovan under de vattenanknutna målen är även till fördel för 
vattenmiljön i havet. 

Myllrande 
våtmarker 

Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att målet uppfylls. Planen föreslår inga 

större förändringar vad gäller våtmarker i kommunen. En riktlinje anger att naturens 
förmåga att leverera ekosystemtjänster ska värnas och utvecklas i samband med fysisk 
planering och prövning. Vidare finns riktlinjer som syftar till att för att skydda naturmiljöer 
av utpekat värde. I översiktsplanen föreslås tre områden med våtmarker bli 
naturreservat.  

Levande skogar Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att målet uppfylls. Planen föreslår inga 

större förändringar vad gäller skogsmarker i kommunen, dock tas några mindre 
skogsområden i anspråk för tätortsutveckling och LIS-utbyggnad. En riktlinje anger att 
naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster ska värnas och utvecklas i samband 
med fysisk planering och prövning. I planen anges att riktlinjer för skogsförvaltningen bör 
tas fram samt att kommunens skogsmark ska skötas så att rekreations-, natur- och 
kulturmiljövärden bevaras, utvecklas och görs tillgängliga för medborgarna. 

Ett rikt odlings-
landskap 

Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till men i viss mån motverka att miljömålet 

uppfylls. Generellt anges att översiktsplanen föreslår ett restriktivt förhållningssätt till 
ianspråktagande av jordbruksmark, men ett nytt bebyggelseområde avsätts på tidigare 

brukad jordbruksmark. 

God bebyggd 
miljö 

Översiktsplanen bedöms bidra till att målet uppfylls. Områden avsätts för ny eller 

kompletterad tätortsbebyggelse, LIS-områden samt för verksamheter, i syfte att stärka 
service och attraktivitet i kommunens befintliga tätorter. Områden avsätts även för 
utveckling av natur och rekreation samt som bevarad grönstruktur. Nya gång- och 
cykelvägar redovisas. Flera riktlinjer finns för bebyggelseutvecklingen m.m. 
Översiktsplanen pekar på behovet av att stärka och vårda unika kulturmiljöer. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Översiktsplanen bedöms i viss mån bidra till att målet uppfylls. Ingen utbyggnad av 

bostäder, verksamheter el.dyl. föreslås i Natura 2000-områden. Tätorternas grönstruktur 
lyfts fram och utvecklingsmöjligheter redovisas. Sex nya naturreservat föreslås. 

Dessutom anges generella riktlinjer om hur hänsyn ska tas till naturmiljön  
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Slutsatser – miljömål 
Sammantaget bedöms översiktsplanen: 

- bidra till uppfyllelsen av det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  

- i viss mån bidra till uppfyllelsen av de nationella miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv.  

- i viss mån bidra till men i viss mån motverka uppfyllelsen av det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap. 

- Indirekt verka för uppfyllelsen av de nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 
Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god 
kvalitet. 

- varken bidra till eller motverka uppfyllelsen av det nationella miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning.  

Ett mål, Storslagen fjällmiljö bedöms inte vara relevant för Älvkarleby kommun. Ett mål, Skyddande ozonskikt, 
bedöms inte vara relevant i en översiktsplan. 

4.2 Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

4.2.1 Översiktsplanens påverkan på riksintressen 
De riksintressen som Älvkarleby kommun berörs av redovisas i översiktsplanens kapitel 4.12 

under rubrik Riksintressen. Samtliga riksintressen redovisas på karta i översiktsplanen.  

Inom kommunen finns följande riksintressen. 

Naturmiljö, MB 3 kap. 6 §: 8 st områden. 

Natura 2000, MB 4 kap. 8 §: 14 st områden.  

Kulturmiljö, MB 3 kap. 6 §: 2 st områden.  

Friluftsliv, MB 3 kap. 6 §: 1 st områden 

Yrkesfiske, MB 3 kap 5 §: hela kusten i kommunen är av riksintresse för yrkesfiske.  

Kommunikation, MB 3 kap. 8 §: järnväg och väg. 

Vindbruk, MB 3 kap. 8 §: 2 st områden för havsbaserade vindkraftsanläggningar.  

Sjöfart, MB 3 kap. 8 §: en farled och en telemast.  

Totalförsvaret, MB kap. 9 §: ett område i Marma.  

Turism och rörligt friluftsliv, MB 4 kap. 2 §: 1 st område. 

Skyddade vattendrag, MB 4 kap. 6 §: 1 st område.  

Enligt 3 kap. 5 § PBL ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen avser att tillgodose 

riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och följa gällande miljökvalitetsnormer enligt 

5 kap. miljöbalken. I översiktsplanen kan anges rekommendationer som bidrar till att 

säkerställa riksintressena, d.v.s. sådana rekommendationer som kan ge en positiv påverkan. 

Bedömningarna i detta avsnitt avser hela översiktsplanen, inte bara de betydande miljö-

aspekter som tas upp i MKB:n.  

Av tabell i kapitel 2 framgår vilka av översiktsplanens föreslagna markanvändnings-

förändringar som berör riksintressen. Av tabell nedan och på följande sidor framgår hur 

förändringsförslagen berör respektive riksintresse. Efter tabellerna kommenteras 

konsekvenserna för riksintressena. I översiktsplanen redovisas vilka avvägningar som gjorts 

beträffande riksintressen. 
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Tabell 5a. Förändringsförslag i planalternativet respektive nollalternativet som berör riksintressen. (Tabellen 

fortsätter på nästa sida.) 

 

Riksintresse Planalternativ Nollalternativ 

NATURMILJÖ, MB 3 kap. 6 §  

N1 Billuddenområdet Inga förändringsförslag berör riksintresset.  Inga förändringsförslag berör 
riksintresset. 

N2 Bölsjön Inga förändringsförslag berör riksintresset.  Inga förändringsförslag berör 
riksintresset. 

N3 Mararna Inga förändringsförslag berör riksintresset.  Inga förändringsförslag berör 
riksintresset. 

N5 Ambrickafältet Inga förändringsförslag berör riksintresset.  Inga förändringsförslag berör 
riksintresset. 

N57 Storfjärden LIS-område i Marma, LISM3, ligger delvis 
inom riksintresset.  

LIS-område delvis inom riksintresset på 
samma sätt som i planalternativet.    

N69 Gårdskärskusten Inga förändringsförslag berör riksintresset.  Inga förändringsförslag berör 
riksintresset. 

N70 Komossen Inga förändringsförslag berör riksintresset.  Inga förändringsförslag berör 
riksintresset. 

NATURA 2000, MB 4 kap. 8 §  

Båtfors Inga förändringsförslag berör området.  Inga förändringsförslag berör området. 

Marma Inga förändringsförslag berör området.  Inga förändringsförslag berör området. 

Komossängen Inga förändringsförslag berör området.  Inga förändringsförslag berör området. 

Flät Inga förändringsförslag berör området. Inga förändringsförslag berör området. 

Komossen Inga förändringsförslag berör området. Inga förändringsförslag berör området. 

Gårdsskärskusten Inga förändringsförslag berör området.  Inga förändringsförslag berör området. 

Mararna Inga förändringsförslag berör området.  Inga förändringsförslag berör området. 

Bölsjön Inga förändringsförslag berör området. Inga förändringsförslag berör området. 

NATURA 2000 forts.   

Billudden Inga förändringsförslag berör området.  Inga förändringsförslag berör området. 

Gropholmarna Inga förändringsförslag berör området.  Inga förändringsförslag berör området. 

Långsandsörarna Inga förändringsförslag berör området.  Inga förändringsförslag berör området. 

Tångsåmurarna Inga förändringsförslag berör området.  Inga förändringsförslag berör området. 

Västanån Inga förändringsförslag berör området.  Inga förändringsförslag berör området. 

Östanån Inga förändringsförslag berör området.  Inga förändringsförslag berör området. 

FRILUFTSLIV MB 3 kap. 6 §  

C1 Nedre Dalälven och 
Billudden 

I Skutskär ligger utvecklingsområde för 
näringsliv/turism, S5, samt 
utredningsområde för vattenverk och 
bostäder, S9, inom riksintresset. I 
Älvkarleby ligger de flesta föreslagna 
utbyggnads- och utvecklingsområdena 
inom riksintresset. Samtliga LIS-områden 
ligger inom riksintresset.  

Fler områden för ny bebyggelse och 
verksamhetsområde än i planförslaget 
ligger inom riksintresset. Samtliga LIS-
områden ligger inom riksintresset, på 
samma sätt som i planalternativet.    
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Tabell 5b. Förändringsförslag i planalternativet respektive nollalternativet som berör riksintressen. 

(Fortsättning från föregående sida. Tabellen fortsätter på nästa sida.) 

 

Riksintresse Planalternativ Nollalternativ 

KULTURMILJÖ MB 3 kap. 6 §  

 K1 Älvkarlebyfallen  Utvecklingsområde för näringsliv/turism Ä7 
ligger nära riksintresset och LIS-område 
LISÄ2 ligger delvis inom riksintresset.  

Ett verksamhetsområde inom 
riksintresset (avser att värna 
kulturmiljön).  
LIS-område delvis inom riksintresset på 
samma sätt som i planalternativet.  

K2 Marma läger  Inga förändringsförslag berör området. Nytt verksamhetsområde ligger delvis 
inom riksintresset.  

JÄRNVÄG, MB 3 kap. 8 §  

Ostkustbanan I Skutskär, Älvkarleby och Marma korsas 
riksintresset av områdena S1, Ä9 
respektive M2, som avser utveckling av 
stationsområdena.  

Några fler områden för ny bebyggelse 
samt verksamhetsområde än i plan-
alternativet ligger nära eller tangerar 
riksintresset. Inga områden anges för 
utveckling av stationsområden. 

VÄG, MB 3 kap. 8 §  

Väg 76 Vägen går genom utbyggnadsområde S2 i 
Skutskär. Utbyggnadsområdena S6 och Ä3 
samt utredningsområde S9 tangerar 
riksintresset. Utvecklingsområde Ä6 ligger 
nära riksintresset.  

Vissa områden för ny bebyggelse och 
verksamhetsområde tangerar eller ligger 
nära riksintresse på liknande sätt som 
planalternativets utbyggnads– och 
utvecklingsområden.  

Väg 291 I Marma angränsar utvecklingsområde M1 
och LIS-område LISM2 till riksintresset.  

Vissa områden för ny bebyggelse och 
verksamhetsområde tangerar eller ligger 
nära riksintresse på liknande sätt som 
planalternativets utbyggnads- och 
utvecklingsområden.  

VINDBRUK, MB 3 kap. 8 §  

Två områden för 
havsbaserad vindkraft, 
Camps grund respektive 
Finngrundet Västra 
banken.  

Inga förändringsförslag berör dessa 
riksintressen. De redovisas som områden 
för vindkraft i planen.  

Inga förändringsförslag berör 
riksintressena. De redovisas som 
områden för vindkraft i planen. (I ÖP 
2009 redovisas även tre områden på 
land som var av riksintresse vid 
upprättande av planen, men som inte är 
riksintressen i nuläget.) 

TOTALFÖRSVARET, MB 3 kap 9 §  

Skjutfältet i Marma. I Älvkarleby och Marma ligger flera 
utbyggnadsområden, utvecklingsområden 
och LIS-områden inom eller delvis inom 
riksintressets influensområde. 

 

I ÖP2009 redovisas ett nytt 
bostadsområde inom riksintressets 
influensområde, ett nära samt ett som 
tangerar influensområdet. Vidare 
redovisas fyra verksamhetsområden 
inom influensområdet och ett nära 
influensområdet. 

TURISM O RÖRLIGT FRILUFTSLIV, MB 4 kap. 2 §  

Nedre Dalälven Nästan alla planalternativets utbyggnads-
områden, utvecklingsområden och LIS-
områden ligger inom riksintresset.   

Nästan alla områden för ny bebyggelse, 
verksamhetsområden och LIS-områden 
ligger inom riksintresset. Det gäller fler 
områden i nollalternativet än i plan-
alternativet. 
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Tabell 5c. Förändringsförslag i planalternativet respektive nollalternativet som berör riksintressen. 

(Fortsättning från föregående sida.)  

 

Riksintresse Planalternativ Nollalternativ 

SKYDDADE VATTENDRAG, MB 4 kap. 6 §  

Dalälven Inga förändringsförslag berör riksintresset. Områden för ny bebyggelse och 
verksamhetsområden ligger inom eller 
angränsar till riksintresset.   

SJÖFART, MB 3 kap. 8 §  

Farleden utmed kusten. Planalternativet föreslår utveckling av 
djuphamnen i Skutskär. Hamnen ligger vid 
Stora Ensos industriområde och gällande 
detaljplan medger utbyggnad. 

Även den gällande översiktsplanen tar 
upp utveckling av Skutskärs hamn.  

YRKESFISKE, MB 3 kap. 5 §  

Hela kusten i kommunen.  
 

Några utbyggnadsområden i Skutskär 
ligger nära eller tangerar riksintresset. 

 

Riksintresset berörs i princip på samma 
sätt som med planalternativet. 
Verksamhetsområde i Skutskär delvis 
inom riksintresset, nya 
bebyggelse-områden nära riksintresset. 
Antalet utbyggnadsområden nära 
riksintresset är ungefär detsamma i 
nollalternativet som i planalternativet, 
men områdenas läge skiljer sig litet åt.  

 

4.2.2 Översiktsplanens konsekvenser för riksintressen 
 

Riksintressen avseende naturmiljö och kulturmiljö samt Natura 2000. Konsekvenserna 

för dessa riksintressen beskrivs närmare i kapitel 2.1 Högt värderade natur- och 

kulturmiljöer. Översiktsplanen anger generella rekommendationer om att hänsyn ska tas till 

natur- och kulturmiljövärden. 

Riksintresse för friluftsliv respektive för turism och rörligt friluftsliv. Nedre Dalälven är 

av riksintresse enligt såväl kap. 3 som kap 4 i miljöbalken på grund av höga värden för 

rekreation och friluftsliv. Eftersom kommunens tätorter historiskt har kommit till på grund av 

älven så ligger tätorterna och därmed nästan alla planalternativets utbyggnadsområden, 

utvecklingsområden och LIS-områden inom dessa riksintressen. Det gäller även 

nollalternativet.  De friluftslivsvärden som utgör grund för riksintressena, såsom möjligheter 

till vattenanknutna friluftsaktiviteter samt berikande upplevelser i natur- eller kulturmiljöer är 

inte särskilt höga just i själva tätorterna och riksintressenas värden bedöms därför inte 

påverkas av planalternativets utbyggnadsområden. Översiktsplanen anger generella 

rekommendationer om att hänsyn ska tas till områden för rekreation och föreslår flera nya 

gång- och cykelvägar samt redovisar gröna länkar, i syfte att stärka sambanden mellan 

kommunens grönområden. Därmed förbättras möjligheterna att ta sig ut i 

riksintresseområdena, både för kommuninvånarna och för turister.  

Riksintresse för yrkesfisket. Riksintressets värden för yrkesfisket berörs genom att det 

befintliga Skutskärs industriområde delvis ligger inom riksintresset samt att några 

utbyggnadsområden i Skutskär ligger nära eller tangerar riksintresset. Riksintresset bedöms 

inte påverkas av planalternativet, eftersom inga större förändringar är aktuella utöver vad 

gällande planer medger. Noteras bör dock att detaljplanen för Skutskärs industriområde 



                                    Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-08-12 

  
 
 
 

52 
 

medger utbyggnad. Om större utbyggnad sker där på ett sätt som berör vattnet så kommer det 

miljöfrågorna att hanteras i samband med miljöbalksärenden. Planalternativets 

utbyggnadsområden ligger på avstånd från stranden och utbyggnad inom dessa områden 

bedöms inte beröra varken möjligheterna till yrkesfiske eller fiskens reproduktion. 

Riksintresse för kommunikation bedöms inte påverkas av planalternativet. Där 

utvecklingsområden och utbyggnadsområden ligger nära kommunikationsstråk av riksintresse 

förutsätts detta hanteras i kommande detaljplaneläggning på ett sätt som skyddar 

riksintressena.  

Riksintresse för vindbruk och riksintresse för sjöfart redovisas i översiktsplanen men 

påverkas inte av dess förändringsförslag. Gällande detaljplan för Skutskärs industriområde 

(som ingår i nollalternativet) tillåter dock en utveckling av området och översiktsplanen 

nämner en framtida möjlig utveckling av hamnen.  

Riksintresse för totalförsvaret berörs genom att planalternativet redovisar utbyggnads-

områden inom riksintressets s.k. influensområde. (Se närmare redovisning i tabell 5b.) 

Detsamma gäller nollalternativet och frågan har därmed hanterats vid upprättande av gällande 

översiktsplan, ÖP2009. Under översiktsplanearbetet har kommunen haft en dialog med 

Försvarsmakten och ett utbyggnadsområde har utgått efter samrådet. Ny bebyggelse inom 

riksintressets influensområde kommer att detaljplaneläggas och i samband med planläggning 

ska samråd ske med Försvarsmakten. Risken för skada på riksintresset kommer då att 

bedömas i varje enskilt fall. Försvarsmakten har påpekat att riksintressen för totalförsvaret 

kan påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk samt att 

Försvarsmakten bör kontaktas i tidigt skede i sådana miljö-, plan- och bygglovärenden. 

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt MB 3 kap. 4 §. I översiktsplanen anges 

några riktlinjer som rör bevarande och utveckling av jord- och skogsbruket.  

Slutsatser – Riksintressen  
Översiktsplanen bedöms värna om ett säkerställande av kommunens riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet 
miljöbalken. Se även avsnitt 2.1, 3.4 och 3.5.  
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4.3 Miljökvalitetsnormer 

4.3.1 Förutsättningar 
Enligt 3 kap. 5 § PBL ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen avser att följa 

gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken. Nuvarande miljökvalitetsnormer 

omfattar utomhusluft, omgivningsbuller, vattenförekomster samt fisk- och musselvatten.  

Utomhusluft 

I gällande översiktsplan konstateras att ”i allt väsentligt överskrids inte… gällande 

miljökvalitetsnormer för luft. Det är ändå av stor betydelse att åtgärder vidtas för att minska 

luftföroreningar.” 

Översiktsplanens utgångspunkt är att bebyggelseutvecklingen i kommunen ska ske på ett 

sådant sätt att gång-, cykel- och kollektivtrafiken främjas. Flera nya gång- och cykelvägar 

föreslås. Vissa av översiktsplanens förändringsförslag, t.ex. nya bostadsområden, innebär 

lokalt ökad biltrafik, men inte i sådan omfattning att det påverkar uppfyllelsen av 

miljökvalitetsnormerna för luft. 

Omgivningsbuller 

Älvkarleby kommun omfattas inte av det krav på skyldighet att kartlägga omgivningsbuller 

och upprätta åtgärdsprogram som anges i förordning (2004:675) om omgivningsbuller, men 

även mindre kommuner ska sträva efter att begränsa bullerstörningar. 

Fisk- och musselvatten 

I Älvkarleby kommun finns inga sjöar eller vattendrag som omfattas av förordning 

(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.  

Yt- och grundvatten 

Miljökvalitetsnormer finns för ytvatten och grundvatten. Målet är att genomföra nödvändiga 

åtgärder så att tillståndet i våra vatten inte försämras med syfte att uppnå god status. Ytvatten 

bedöms utifrån kemisk och ekologisk status och grundvatten utifrån kemisk och kvantitativ 

status. Exploatering eller annan åtgärd får inte leda till att statusen försämras.  

Dalälvens avrinningsområde tillhör Bottenhavets vattendistrikt medan de östliga delarna av 

kommunen tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt. Frågorna om vattenvård samordnas genom 

vattenmyndigheterna, i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala 

vattenintressenter. På sikt kommer miljökvalitetsnormerna att innebära att uppföljning och 

skydd för vattendragen förstärks.  

I översiktsplanens kapitel 4.2 Miljökvalitetsnormer för vatten redovisas statusklassning och 

miljökvalitetsnormer för de vattendrag, sjöar, kustvatten och grundvattenförekomster i 

kommunen som omfattas av miljökvalitetsnormer. Se även avsnitt 2.4 Yt- och grundvatten i 

denna handling. 

Vissa ytvatten i kommunen har god ekologisk status 8, men vissa har måttlig ekologisk 

status, med en tidsfrist som anger vilket år normen god ekologisk status ska nås. Inga 

vattendrag i Sverige uppnår god kemisk status, p.g.a. förekomst av kvicksilver.  

                                                 
8 Begreppen ”måttlig ekologisk status”, ”god ekologisk status” etc. finns definierade i Vattenmyndighetens föreskrifter om 

kvalitetskrav för vattenförekomster. 
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Vattenförekomsten för grundvatten som berörs av den nya översiktsplanen har namnet 

Uppsalaåsen-Marma (SE670605). Enlig VISS (2019-06-12) uppnår grundvattenförekomsten 

miljökvalitetsnormen som är god för både kvantitativ och kemisk status.  

4.3.2 Planalternativet  
Flera av översiktsplanens utbyggnadsområden och utvecklingsområden för näringsliv/turism 

eller verksamheter ligger nära sjöar, vattendrag, kustvatten eller grundvattenförekomst som 

omfattas av miljökvalitetsnormer. Se tabell 2a och 2b.  

I översiktsplanen föreslås att kommunala planer för kust, sjöar, grundvatten, vattendrag, 

dagvatten samt vatten och avlopp tas fram, som ska innehålla lämpliga åtgärder för att uppnå 

god status. Utbyggnad och utveckling av bebyggelseområden får inte medföra försämring av 

statusen. 

Därutöver föreslås att även plan för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt rening 

av spillvatten och dagvatten tas fram. Kommunen fortsätter sitt samarbete med Gästrike 

Vatten kring frågor om vatten och avlopp respektive med vattendistrikten och vattenråden om 

hur vattenförekomsters status ska förbättras med syfte att uppnå miljökvalitetsnormer. 

Följande riktlinjer om miljökvalitetsnormer för vatten finns i översiktsplanen: 

 I planbesked och behovsbedömningar ska framgå om vattenförekomst berörs och vilken 

status den har. Det ska även framgå hur planens genomförande kan komma att påverka 

miljökvalitetsnormen i aktuell vattenförekomst. 

 Planläggning ska medverka till att förebygga och förbättra vattentillståndet med syfte att 

uppnå miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet. 

 Kommunen ska inom sin miljöbalkstillsyn prioritera och ställa krav så att miljökvalitets-

normerna kan följas. 

Dessutom finns flera riktlinjer om dagvattenhantering.  

Slutsatser – Miljökvalitetsnormer  
I Älvkarleby kommun är främst miljökvalitetsnormerna för vatten relevanta. Detta behöver studeras vidare på ett 
övergripande plan, eftersom miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i nuläget för ett antal sjöar och vattendrag. 
Statusen för yt- och grundvatten får inte försämras. Planalternativet innehåller inga konkreta åtgärder som bidrar 
till förbättringar i så stor omfattning att miljökvalitetsnormerna bedöms kunna uppnås, men bedöms däremot inte 
bidra till någon försämring under förutsättning att VA-frågorna beaktas och hänsyn till dagvattnets påverkan på 
ytvatten tas i planeringsprocesser i senare skeden. Flera riktlinjer finns i översiktsplanen om miljökvalitetsnormer 
för vatten och om dagvattenhantering. Planen ger därmed förutsättningar för ett fortsatt arbete med dessa 
frågor. I översiktsplanen föreslås att såväl kommunala planer för kust, sjöar, grundvatten, vattendrag samt 
vatten och avlopp som plan för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt rening av spillvatten och 
dagvatten tas fram. Samarbete kring frågor om vatten och avlopp fortsätter genom Gästrike Vatten respektive 
om vattenförekomsters miljökvalitetsnormer inom vattendistrikten och vattenråden. 

Där nya bostäder eller verksamheter föreslås inom grundvattenförekomst med miljökvalitetsnormer samt vid 
eventuell annan exploatering i anslutning till Uppsalaåsen bör stor aktsamhet iakttas. Samråd med Gästrike 
Vatten kring exploateringarnas lämplighet samt behov av eventuella skyddsåtgärder är en förutsättning. 

Ett genomförande av översiktsplanens förändringsförslag bedöms inte innebära överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft eller buller.  
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5. Uppföljning och övervakning 

5.1 Uppföljning av planens betydande miljöpåverkan 
Miljökonsekvensbeskrivningar för planer och program ska enligt miljöbalken 6 kap. 11 § inne-

hålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Dock 

anger miljöbalken 6 kap. 12 § att miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och 

detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till planens eller programmets innehåll och 

detaljeringsgrad samt att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra 

planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder. Därför har 

inget behov bedömts föreligga av uppföljning vad gäller översiktsplanens betydande 

miljöpåverkan. Frågor om uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 

genomförandet av översiktsplanen medför kommer att avhandlas i senare planeringsskeden 

för respektive förändring, d.v.s. detaljplanering, eventuellt vägplan samt olika typer av 

tillståndsärenden.  

Den betydande miljöpåverkan omfattar främst påverkan från bebyggelseexploateringar. 

Större utbyggnader kommer att prövas genom detaljplaneläggning och därmed tillhörande 

prövning.  

Planen redovisar på ett översiktligt sätt möjligheter till utökning av befintliga industriområden 

samt nya utvecklingsområden för verksamheter. Miljöstörande verksamheter tillstånds-

prövas enligt miljöbalken, varvid uppföljning och övervakning av miljöfrågorna behandlas.  

Den nya väg i norra delen Skutskär som redovisas i översiktsplanen kommer att kräva 

antingen detaljplaneläggning eller upprättande av vägplan. 

Exploateringar som kan tillkomma utan detaljplaneläggning, tillståndsprövning, vägplan 

el.dyl. bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Grundvattnet har stor betydelse på grund av att det nyttjas för dricksvattenförsörjningen. Om 

riktlinjer inte följs i den kommande detaljplaneringen (t.ex. riktlinjer i översiktsplanen eller i 

de kommunala planer som avses upprättas för kust, sjöar, grundvatten, vattendrag respektive 

för långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning samt rening av spillvatten och dagvatten) finns 

risk för att vatteninströmning och vattenkvalitet påverkas, vilket kan medföra betydande 

påverkan, se vidare avsnitt 2.4 Yt- och grundvatten. Av den anledningen är det viktigt att följa 

upp att riktlinjer följs vid detaljplaneringen, t.ex. genom att inströmningsytor bevaras och att 

åtgärder för att minska risken för föroreningsspridning genomförs. 

 

  



                                    Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-08-12 

  
 
 
 

56 
 

5.2 Övergripande miljöfrågor 
I översiktsplanen föreslås att en kommunala planer tas fram för kust, sjöar, grundvatten, 

vattendrag samt vatten och avlopp. . Därutöver föreslås att plan för en långsiktigt hållbar 

dricksvattenförsörjning samt rening av spillvatten och dagvatten tas fram. Kommunen 

fortsätter sitt samarbete med Gästrike Vatten kring frågor om vatten och avlopp, respektive 

med vattendistrikten och vattenråden om hur vattenförekomsters status ska förbättras med 

syfte att uppnå miljökvalitetsnormer. 

Översiktsplanens utvecklingsstrategi syftar till att föra över resande strömmar till gång, cykel 

samt kollektivtrafik. Detta behöver kontinuerligt följas upp för att säkra att de åtgärder som 

vidtas får avsedd effekt och för att vid behov kunna vidta andra åtgärder. 

 

6. Samråd 

6.1 Samråd med länsstyrelsen 
Tidigt samråd och samråd om avgränsning av MKB hölls med Länsstyrelsen i Uppsala län 

2017-11-22. Länsstyrelsen framhöll att miljökvalitetsnormer för vatten ska tas upp i MKB:n, 

att frågor kring materialhushållning i samband med föreslagen bebyggelseutveckling är 

viktiga att belysa i konsekvensbeskrivningen samt att bortvalda alternativ när det gäller 

bebyggelseutveckling etc. behöver kommenteras, utöver planalternativet och nollalternativet. 

Synpunkterna har beaktats i denna handling.  
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